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Areštuotas Klaipėdos Direktorijos Prezidentas
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Gubernatorius jau 
paskyrė lietuvišką 
krašto direktoriją

Klaipėdos Seimelio vokiškoji 
dauguma su Vokietijos pa
galba skundžia Lietuvą Tau
tų Sąjungai

$

/

Europos vals- 
Sąjungos po- 
mažutė Klai- 
kurios adml-

Berlynas, vasario 6. —Chica
go Tribūne Press Service pa
duoda tokią telegramą:

“Lietuvos armijos karininkai 
nusivežė Klaipėdos galvą”

“Tuo tarpu kai 
tybės sėdi Tautų 
sėdyje Genevoje, 
pėdos teritorija, 
nistratyvę, teisinę ir finansinę 
autonomiją tos valstybes yra 
garantavusios, neteko savo pre
zidento Otto Boettcher, Lietu
vos karininkams jį nusivežus. 
Jis tapo nugabentas į Lietuvos 
armijos barakus ir Lietuvos 
gubernatorius paskyrė Lietuvių 
Tarybą Klaipėdai valdyti.

“Susisiekimas su Vokietija 
tapo nukirstas. .Boettcherio su

ėmimas sakoma, yra sulaužy
mas tarptautinės sutarties, ku
ri numato, kad Klaipėda ren
kasi savo administratyvį sei
melį ir tarybą. Lietuviai ap
kaltino Boettcherį pro-vokišku 
veikimu, bet taryba atmetė kal
inimus ir pereitą savaitę pri
ėmė pasitikėjimą Boettcheriui.

Klaipėdos emisarai šiandien 
atsikreipė į Vokietijos vyriau
sybę, reikalaudami kad toji pa
duotų Tautų Sąjungai skundą, 
reikalaujant skubiai apsaugoti 
Klaipėdos teises ir autonomiją. 
Lietuves ministeris pasakė, kad 
jo tauta_mananti nuversti Klai
pėdos režimą”.

(Šią žinią patartina priimti 
su atsarga, viena kad ji yra pa
duota iŠ Vokietijos, kurios at- 
sinešimas link Klaipėdos toli 
gražu nėra bešališkas, kita kad 
ir pats žinios tonas atrodo ga
na tendencingas ir dirbtinas, 
kaip tai aiškiai matyti iš Ant
ro ir trečio paragrafo).

Kiniečiai išlupo japo
nams širdis

Shanghai, vas. 7. — Nukritus 
japonų orlaiviui į kiniečių ap
kasus po to, kai tas pats orlai
vis metęs bombą užmušė 16 ki
niečių kareivių ir 10 sužeidė, 
kiniečiai, eidami savo senu pa
pratimu, visiems trims užsi- 
mušusiems japonų lakūnams iš
lupo širdis. Senu kiniečių pa
pročiu, priešo širdis nriduoda 
daugiau narsumo.

Koja palaidota prieš
10 metų

Dalias, Texas, vas. 7. —Va
kar mirė policijos kapitonas 
James MacDonald, kurio kojA 
buvo nupiauta prieš 10 metų 
ir palaidota kapinėse su užrašu 
“Čia ilsisi J. R. MacDonaldo 
koja,—1922 m.” Kojos jis ne
teko kovoj su banditu; dabar 
pats šalę kojos palaidotas.

Pernai daugiau išvažia 
vo negu įvažiavo

Washington, vas. 7. — Imi
gracijos biuras praneša, kad 
46,217 svetimšalių daugiau ap
leido šią šalį negu įvažiavo per 
1931 metus, būtent įvažiavo 
43,853 ir išvažiavo 89,570

■

Frakcijos pasiūlymą 
apginkluoti Tautų 
Sąjungų kritikuoja

Sako, Franci ja nori apginti Ver- 
salės sutartį ir savo laimėji
mus

Gencva, Šveicarija, vas. 7.— 
Francuos užsienių reikalų mi
nisteris Tardieu nustebino vi
sus nusiginklavimo konferenci
jos delegatus, kuomet vostik 
posėdį atidarius jis paprašė pir
mas balso ir perskaitė nepa
prastą planą padaryti iš Tautu 
Sąjungos stiprią virš-valstybę 
su stipria armija, laivynu ir 
oro laivynu, kad reikalui atsiti
kus ji galėtų nubausti kurią 
tik nori valstybę.

Dar labiau visus nustebino 
Tardieu, pasiūlydamas pavyzdį, 
kokį kiekį karo pajėgų pati 
Francija atiduoda' Tautų Sąjun
gai, reikalaudamas, kad ir ki
tos valstybės tą pat padarytų.

Uždrausti gazus ir bakterija^!
Kad Tautų Sąjunga dar bu

tų stipresnė, Tardieu pasiūlė, 
kad butų atiduota Sąjungos 
kontrolei visi orlaiviai ir tam 
tikro dydžio karo laivai, ir kad 
butų uždrausta kare vartoti 
beginklių miestų bombardavi
mas ir nuodingų gazų bei bak
terijų vartojimas.

•'“.'ssa
Tautų Sąjungai be to parei

kalavo suteikti laivyną su žy
miu kiekiu drednotų didesnių 
kaip po 10,000 tonų sunkumo 
ir skaičių pavandeninių 
Dabar esąs geriausias 
padaryti Tautų Sąjungą 
taikos ir tarptautinių 
saugotoja.

laivų, 
laikas 
tikra 
teisiu A

t
Net senatorius Borah netiki
Konferencijos delegatai vis 

dar negali išsiaiškinti, ar Fran- 
cija nuoširdžiai mane, tokį pa
siūlymą duodama. Vokietija jau 
neoficialiai išsireiškė, kad 
Francija' šiuo planu nori įam
žinti savo Versales sutartį, ku
rios neteisėtumai sunkiai gula 
ant nugalėtojų tautų. Panašiai 
pasakė ir Amerikos senatorius 
Borah. Anglijos spauda atvi
rai pavadino Tardieu pasiuly
mą planu apginti Versalės, San- 
Germain ir Trianono sutartie, 
dėl kurių daug tautų yra skau
džiai nuskriaustų.
45,000,000 moterų už pasaulio 

taiką
Viso pasaulio Moterų Lyga, 

už taiką ir laisvę, turinti narių 
net 45,000,000, susirašiusių iš 
94 tautų ,atgabeno 8,000,000
parašų reikalaujančių nusigink
lavimo ir karų pašalinimo. » ♦

Moterys pareiškė, kad para
šai nėra tik “popierių bundu- 
liukai”, bet yra ginami šimtų 
milijonų moterų, seserų ir mo
tinų. *

Atsikėlė iš numirusių ir 
atsidūrė kalėjime ,

Denver, Colo., vas, 7. —- B. 
Winanto prikėlimas iš numi
rusių nebuvo labai linksmas, 
nes tuojau po stebuklingo į- 
vykio atsidūrė kalėjime. Kiek 
laiko anksčiau apleido vaikus 
ir žmoną ir paleido gandą, kad 
nusižudė. \Vos spėję prisikelti, 
jį suėmė policija ir dabar lau
kia* “paskutinio teismo

[Acme-P. W A. Photo]

Vartai į Nankingą, buvusią Kinijos sostinę. Kadangi japonai artinasi prie miesto, tai kinų val
džia apleido Nankingą ir persikraustė į Honanfu.
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Japonija meilinasi 
Amerikai; aiškinąs 

tarnaujanti taikai
Deklaracijoj Amerikai ir Ang

lijai Japonija: sakosi daranti 
didelę gerybę pačiai Kinijai 
ir visiems

Tokyo, vas 7 
admirolo Kichisaburo Nomura 
vadoyauti karui Shanghajui, 
Japonija tikisi, kad nuo šiol pa
vyks nustatyti pilną koopera
ciją su kitomis didžiosiomis 
valstybėmis. Ypatingai jaučia
mas noras Japonijoj palenkti sa
vo pusėn Ameriką. Paruoštoje 
deklaracijoj Japonija teisinasi, 
kad ji turinti siųsti į Shanghai 
armiją, dėl to vien jau, kad 
ir kitos valstybės ten didina 
savo pajėgas, ir dėlto, kad da
bartinė armija Shanghajuj 
esanti apsupta 10 kartų skait
lingesnių kiniečių, ir dar dėlto 
kad Japonija turinti Kinijoje 
investmentų virš $177,000,000.
Mandžurijai išlaikyti, reikią Ki

niją užimti
Susirūpinimas Tokyo didėja 

ypatingai dėlto, kad Japonija 
pradeda jaustis visų valstybių 
izoliuota, kas ypatingai drąsink 
kiniečius. Japonhi pradeda 
jausti savo padėties pavdjų 
Shanghajuj ir tvirtina, kad jie 
norį kuogreičiausia iš ten' išsi- 
klampinti. Palikta viena Japo
nija galinti papulti į despera
ciją. MandŽurija Japonijai 
esanti gyvybės ar mirties klau
simas ir dėl to ji žūt būt gin
sianti savo pozicijas tenai, bet 
tam tikslui gal reiksią užimti 
visą Kinijos^ vidurį, Yangtze 
upės lygumas, kad tokiu būdų 
atitraukus kiniečių kariuomenę 
nuo Mandžurijos.
Japonija ir Kinijoj “medžioja 

banditus”
• I

Negana to, Japonijos dekla
racijoj sakoma, kad Kiniją rei
kią prilaikyti, kol ji nesumili- 
tarizėjo, nes tuomet ne tik pa
čiai Kinijai, bet h* visam 
šauliui butų pavojinga.

pa-

Lima, Peru, vas. 7. — {Mirė 
Augusto -Leguia, per 12 metų 
buvęs Peru diktatorius

Sako, Rusija mobilizuo
ja Sibire

Tokyo, vas. 7. — Japonų ob- 
servatorius, grįžęs iš Rusijos 
prabeša, kad visoj Siberijoj pa- 
geležinkeliais matyti gyvas so
vietų kariuomenės judėjimas. 
Iš Europos Rusijos gabenami 
pilni traukiniai kareivių iramu- 
nicijos. Prie Mandžurijos esą 
jau paruošta 70,000 sovietų ar- 

jmija. Nors Sovietų valdžia nu- 
- Paskyrimu' ginčija mobilizaciją, bet japonai

i 
f

įtaria, kad jiems Ch-arbiną už
ėmus, Rusija tikrai ruošiasi 
karą. , ■

Mussolini vizituos
f i •

Vatikano valdovą
Vizitas bus oficialus Mussolini 

ir papeš susidraugavimas

Vatikano Miestas, vas. 7. — 
Mussolini ateinantį ketvirtadie
nį padarys pirmą oficialų vizi
tą papai Pijui XI trijų metų 
Laterano sutarties proga, kur 
tapo pasirašytas tarp Italijos 
ir Vatikano konkordatas ir pa
pai suteikta svietiška galybė su 
suvereno valdovo teisėmis.

Mussolini su papa viekas ki-j 
tam jau iš kalno išreiškė kom
plimentus, ir kadangi visi ne
susipratimai tarpe jųdviejų yra 
užglostyti, tad Mussolini ofi
cialus vizitas busiąs tikro drau
giškumo'išraiška'.

Operacija išgelbėjo
Šalusias kojas

su-

Denver, Colo, vas. 7 d.—- J. 
P. Whitney, važiuodamas auto
mobilyje su drabgu buvo už
kluptas sniego audros ir" jokiu 
budu negalėjo važiuoti toliau. 
Išbuvę toli, laukuose per 36 va
landas sušalo. Vienas kitą neš
dami ant pečių dasigavo į ūki
ninko namus. Ligoninėje, kur 
jie buvo nusiusti,. daktaras pa
darė operaciją ant jo sušalusių 
kojų, išleisdamas pro praplautą 
žaizdą sugegusį kraują. Ligonis 
kojomis dabar vėl gali gerai 
naudotis. Tai pirmoji tos rų- 
šies padaryta' operacija.

Stone Mountain, Va., vas. 7. 
-—Vienas vietinis ūkininkas tu- 
ri kinų veislės paršą, kuris sve
ria 794 svarus '

Kapų tyla užstojo 
prieš naują audrą 
Shahghai’o fronte

Kiniečiai atmušė pragariškai 
. ? atakas įy pozicijas > Atlaikė

Shanghai, vas. 8. —(Pirma
dienis)—šią naktį temstant ja
ponai sustabdė savo artileriją, 
galbūt matydami, kad nepavy
ko kiniečiu išgązdinti, galbūt ir 
dėlto, kad negali nieko pada
ryti. Staiga! visi japonų karo 
laivai pasitraukė iš mūšio li
nijos ir ligi tol žemę drebinęs 
pragaršikas trenksmas pavirto 
tikra kapų tyla. .

Kiniečiai susilaukė stiprių 
rezervų, kurie laikosi gerai ap 
sikasę kitoj' pusėj zWoosung 
upelio, per kurį japonai deda 
nepaprastas pastangas ištiesti 
tiltą.

Savanoriai tvirtina, kad ja
ponai nepadarė nė vieno žinks- 
nio pirmyn ir tebėra tose pa
čiose pozicijoe, kurias užėmė 
pirmą dieną karui prasidėjus.

Kalbama, kad japonai iškėlė 
apie 3,000 kariuomenės toli už 
miesto galbūt Liuho kaime, bet 
nieko nėra žinoma, nes japonai 
užlaiko paslaptį.
Nepaprastas judėjimas Vladi

vostoke
Tokyo, vas. 7. — Japonijos 

generalis konsulas praneša, kad 
Vladivostoke sovietų bolševikai 
pradėjo nepaprastai judėti, ir 
masėmis areštuoja baltuosius 
rusus ir, matyt, gabena amu
niciją. Visas miestas atrodo, 
kaip karo padėtyje.* Konsulas 
tačiau mano, kad bolševikai tik 
“griebiasi atsargos priemonių” 
ir kad mobilizacijos nėra.

Triukšmas labiau vei 
kia į vyrus negu mo

teris
New York, vas. 7 d. — In

dianos universiteto pręfesorius 
R. C. Davis ilgai darydamas 
tyrinėjimus, surado, kad triukš
mai ir trenksmai veikia labiau 
į vyrus negu į moteris. Triukš-% 
mas, pav. varpo skambėjimas 
sumažina kiekvieno žmogaus 
odos elektros atspariu Moterys 
greičiau už vyrus grįžta į nor
mali stovį.

$2,000,000,000 remia 
Wall streetą

New York, vas. 7. — Pirmą 
kartą nuo įsteigimo Hooverio 
dviejų bilijonų finansines re
konstrukcijos, organizacija iš
ėjo Wall strce’čiui į pagalbą, 
teikti paskolų reikalaujantiems 
bankams. 1

Pavogė televizijos 
retą

Collingswood, N. J., 
—Du vyrai, pasirėdę federali-1 
niais agentais, atėjo į Radio of 
America kompanijos laboratori
ją ir ten pavogė slaptai laiky
tą televizijos sekretą.

Iš karto pagimdė 
teliukus

Gordon, Neb., vas. 7. —Jen- 
sen, vietinis ūkininkas nežino 
depresijos. Viena jo karvių iš 
karto pagimdė net tris teliukus. 
Du buliukai ir viena telyčia.

Italijos žmonių skaičius 
didėja -

Rymas, vas. 7 d. —Pradėjus 
varyti skaitlingesnių šeimynų 
kampaniją ir Mussolinhri ragi 
nant turėti daugiau vaikų, Ita 
Ii jos gyventojų skaičius žy
miai pakilo, šeimynų su vienu 
ar dvejais kūdikiais beveik vi
sai nėra.

Spinduliai perduos 
kalbą

Chicago, vas. 7. — Westing- 
house Elektrikos kompanijos 
inžinieriai išrado būdą perduo
ti kalbą spinduliais, vietoj da
bar vartojamų- tcle/ono vielų. 
Tai bus galima padaryti savo
tiškai sutvarkius mažiausias 
elementų daleles-atcmus.

La Follette vėl i Wis* 
consinę gubernatori us

------ 1—
Madison, Was., vas. 7. —Da

bartinis Wisconsin gubernato
rius Phillip LaFollette vėl žada 
kandidatuoti į valstijos guber
natorius ir tikimasi, kad lai
mės. > X

Iš Detroito deportavo
2,389

Detrojt, Mieli,, vas. 7. —Per 
1931 metus iš Detroito išde- 
pbrtuota 2,389 svetimšaliai, ^ne
legaliais keliais atvykę aYba 
prasižengę prieš valdžią. Beto 
kiti 742 svetimšaliai buvo išde- 
portuoti laisvu noru. 

r

i

Latvija pasirašė su 
sovietų vyriausybe 

nepuolimo sutartį
Laukiama tokią pat sutartį pa- 

' sirašant su Estija

Ryga, Latvija, vas. 7. — Per
eitą penktadienio vakarą Lat- 

sek- vija pasirašė nepuolimo sutar
tį su Sovietų Rusija. Sutartis 

|bus ratifikuota tuojau, tkaip 
vas. 7. Rusija pasirašys tokią pat su-^ 

tartį su Latvijos sąjungininke, 
Estija, su kuria jokių sunkumų 
nenumatomu.

Tai jau trečia sutartis, ku
rias Rusija šiemet pasirašė. Pir
ma su Suomija, antra su Len 
kija. Abejojama tik ar su Ru- 

tris munUa sklandžiai seksis 
pasirašyti.

60 pasmerkti už raga 
nos užmušimą

Nairobi, Indija, vas. 7. — 
šešios dešimts Indiečių pa
smerkti mirtimi už užmušimą 
senos moters, kuri anot jų bu
vusi “ragana”.

Kas daroma dėl švediš 
kų degtukų spro- 
' ’ ' ginėjimy

Nuo to laiko kai švedų sindi
katas paėmė Lietuvoje degtukų 
monopolį, ligi šiolei yra įregist
ruota Lietuvoje kelios dešimtys 
atsitikimų, kad degtukai arba 
labai sproginėja arba patys už
sidega. Kriminalinė policija 
tuo reikalu pravedė kvotą ir tą 
kvotą perdavė valstybės gynė 
j ui prie Kauno apyg. teismo.

Valstybės gynėjas degtukus 
pasiuntė valst. technikos ir 
chemijos laboratorijai, kad juos 
ištirtų.

Laboratorijoj degtukai ištirti 
ir konstatuota trukumai. Ana- 
lizas grąžintas prokuratūrai, o 
laboratorijos vedėjas prof. Ru
dakis parašė motyvuotą raštą 
finansų ministeriui nurodyda- 
damas priemones, kurių reikia 
griebtis norint išvengti nelai
mių.

•į

Aukos laisvės kapinėms 
Kupiškyje steigti

L. ž.” jau buvo 
daktaras A. L.

Kupiškis. - 
rašyta, kad 
Graičunas Amerikoje, dėl stei
gimo Laisvės kapinių Kupišky 
pats paaukojo 100 litų. Dabar 
“Naujienose” 264 Nr. iš 1931 
metų vėl skelbiama, kad tas 
pats dr. Al L. Graičunas, iš 
įvairių asmenų Uuri surinkęs 
dar 202 litų 50 centų. Tik iš 
musų kupiškėnų gyvenančių 
miestuose nieko nesigirdi.

?
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Pirmadienis, vas. 8, 1982

KORESPONDENCIJOS
Renosha, Wis.

Operetė “Syluia.”

Šiuo tarpu musu kolonijoj 
nėra nieko naujo, išėmus tai, 
kad Dailės Ratelis dirba pra
kaituodamas, besirengdamas 
prie perstatymo operetės “Syl- 
via”. Kenoshieciai turės pro
gos pamatyti ir išgirsti vieną 
gražiausių ir linksmiausių lie
tuvių kalboje operečių. Daug 
dainų, daug jaunimo ir juo
kų, o žinant, kad mokytoju ir 
vedėju to parengimo yra vie
nas gabiausių lietuvių muzi
kų ir chorų vedėjų, p. K. Ste
ponavičius, netenka abejoti, 
kad perstatymas pavyks pui
kiai ir Kenoshos lietuviai pa
sistengs nepraleisti tos progos, 
kuri taip retai pasitaiko, ypa
tingai mažesnėse kolonijose, 
pamatyti tokį puikų veikalą. 
Tuo parengimu yra labai su
sidomėję ne tik vietiniai lie
tuviai, bet ir musų kaimynai, 
raciniečiai ir, berods, mil- 
waukiečiai, kurie jau teirau
jasi, ar D. Batelis nesutiktų ir 
jiems perstatyti tą veikalą. 
Kad kokios, tai dar ir chica- 
giečiai gali,vėl užsimanyti pa
matyti, ką gali D. Batelis. O 
kad D. Ratelis, pasidėkojąnt 
musų gabaus mokytojo pa
stangom, visada pasirodo šau
niai, tai jau visi turėjo progos 
persitikrinti. Todėl aš manau, 
kad Kenoshos lietuviai, turė
tų didžiuotis, turėdami pas sa
ve tokią dailės organizaciją, 
kurią net svetimos kolonijos 
remia, gėrisi ir didžiuojasi. 
Nes ištikro, jeigu Kenoshos 
lietuviai neturėtų tokios orga
nizacijos, kaip D. Ratelis, 
tai lietuvių kultūrinio veikimo 
Kenoshoj visai nebūtų.

Beje, prie progos turiu pa
žymėti, kad perstatymas ope
retės * Sylvia” įvyks kovo 6-lą 
■dieną. Gerinau American sve
tainėje. - P.

Grand Rapids, Mich.
/ {r porteri o išsisuki n i ji m ai

(Tęsinys)
Nors kuopa jaunuolių ra

portą priėmė, bet tuo jaunuo
liu reikalas visgi nepasibaigė. 
Pildomąja! Tarybai tapo pra
nešta, kad jaunuoliai turi pas 
Žukaiti $150. Gavusi tokį skun 
dą, Pildomoji Taryba pranešė, 
jog reikalaujamų $50 negalės 
išmokėti, kol tinkamai nebus 
Ištirtas visas reikalas. Kuopos 
susirinkime ir vėl kilo betvar
kė. Prispirtas prie sienos, 
Naudžius prisipažino, jog tą 
sklindą Pildomąja! Tarybai

b—■■įbt- a—ta—nM II.. ■
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jis parašęs. Kuopa išrinko ko
misiją iš .5 asmenų, kad viską 
ištirtų.

Išrinktoji komisija pakvietė 
Žukaiti. Pastarasis atsivedė 10 
liudininkų ir atsinešė visas bi
lus, kurias jam teko išmokėti. 
Komisija viską išarusi surado, 
kad jaunuolių raportas buvo 
teisingas, o skundas centPirij 
sm'turėjo jokio pagrindo. Ko 
misijos pranešimą kuopa pri
ėmė ir įgaliavo ją pranešti 
centrui apie tyrinėjimo rezul
tatus. Žinoma, centras po to* 
prisiuntė jaunuoliams $50 de
ficito padengimui.

Reikia pastebėti, kad kuopa 
buvo nutarusi apmokėti visas 
jaunuolių padarytas išlaidas, o 
taip pat ir $50 bukaičiui, ku
riuos jis išleido jaunuolių rei
kalams. Žukaitis tarė ačiū 
kuopai už tą nutarimą, bet 
nuo $50 atsisakė, prašydamas, 
kad tie pinigai butų paskirti 
bedarbiams apmokėti jų duo
kles.

Tai toks buvo reikalas su 
Žukaičiu ir jaunuolių sky
rium. It jeigu jau kalbėti apie 
jaunuolių krik imą, tai (lėliai 
to nemaža atsakomybė krinta 
ant Naudžiaus,\kuris bereika
lingai triukšmavo ir net skun
dus rašinėjo. Tačiau aš neno
riu būti teisėju, kaip tai daro 
Reporteris, suversdamas visų 
bėdą ant Žukaičio. Aš band
žiau išdėstvti faktus bešališ
kai, ir tegul skaitytojai patys 
sprendžia, kas kaltas, o kas 
nekaltas.

Dabar dėl komisijos sauva
liavimo ir nesilaikymo kuopos 
nutarimo. Reporteris tvirtina, 
kad kuopa visai nenutarė, ką 
komisija turi veikti. Pažiūrė
kime i faktus. Aš paprašiau 
nutarimų raštininko, kad jis 
išrašytų protokolų to susirin- 
kipio, kur tas nutarimas buvo 
padarytas. Protokolo ištrauka 
štai kaip skamba: “60 kp. mė
nesiniame susirinkime, laiky
tame 4 d. spalių, 1931 iii., buvo 
pakeltas klausimas per S. 
Naudžių, kad laike Pildomo
sios Tarybos nominacijų ir 
balsavimo butų išrinkta iš 
kuopos narių tam tikra komi
sija, kuri patiektų kuopos na
riams žinių apie kandidatuo
jančius asmenis į Pildomąją 
Tarybą, taip kad kuopos na
riams maždaug butų žinomi 
asmenys, už kuriuos jie ma
no balsuoji. Po ilgų diskusijų 
duotas įnešimas per A. J. Ber
notą ir paremtas, kad nerinkti 
tokios komisijos. Prie įnešimo 
M. Aleksyniene duoda pataisy
mą, kad butų išrinkta. Patai
symas paremtas ir apkalbėjus 
leista per balsus. Už pataisy
mą balsuoja 16 balsų; už įne
šimą arba prieš 10 balsų.”

[Acmc-P. A. Photo]

Taip atrodo kariško laivo U. S. S- Houstono dėnis. Laivas priklauso Amerikos ilaivynui, kuris 
dabar randasi Kinijoj.

Iš tos protokolo ištraukos cijos noi už vieną, neL už :ki 
aiškiai matyti, kokiam tiks
lui buvo renkama ta komi
sija. Būtent, suteikti kuopos 
nariams informacijų ąpic (kan
didatuojančius į Pildomąją 
Tarybą asmenis. Tuo komisija 
ir turėjo pasitenkinti, ‘ o ne

tą. Apie knndidatų tinkmnu- 
mą arba netinkamumą visai 
nelnivo kalbamu.

Reporteris kabinasi prie 'to
kių niekų, apie kuriuos tie
siog drovu ir kalbėti. Jis klau
sia, kode! svečiai buvo skirs- 

gaminti be kuopos žinios kan-ltomi: gi^di, kodėl J. Čeponis 
ir siuntinėti buvo paliktas :pus* Aleksynus?

Pasakysiu tik Tiek* —aš nei 
vieną svečių iiiemojau, kad ei
tų pas mane, Pareiškiau, kad 
turiu trims viutos,,, tai ir vis-

didatų sąrašus 
juos kitoms Susivienijimo 
kuopoms. C) jei ji tai darė, tai, 
aišku, kad nesilaikė kuopos 
nutarimo ir pasielgė sauvališ-

Čeponis pasiliko, pas Aleksy
nus, tai ne mano kalte. Jeigu 
kitas butų pasilikęs, tai Re-

kad j porteris visvien butų galėjęs 
visai savo pasaką sekti apie svečių 

ą į “gerus” ir “blo- 
Vadiiiasi, ar taip, ar

411 ūsų kuopoj su zkonmnistais 
p. Vaitkevičius buvo su mu
mis ir stojo prieš komunistų 
pasikėsinimą užkariauti Susi- 
viehijipią. Matomai, jis turi 
pasitikėjimą, jeigu kuopos na
riai jį išrinko pirmininku.

Reporteris dejuoja, kad val- 
dybon pateko netokie įmo
nes, kokių jis pageidavo. Bet 
juk čia nėra jokio nusidėjimo. 
Tą va?l<Iybą išrinko nariai. 
Smerkti ją dar peranksti. Ne
galima taip pat kalbėti apie 
jos tinkamumą arba netinka
mumą, — tai parodys ateitis. 
Tada ir bus galima padaryti 
atatinkamas išvadas.

šyta ne 5, bet 8 nauji nariai, nepranešė kitiems kopiisįjos 
O kai dėl to, kad p-lė Barčiu- nariams? Tąsyk butų buvę 
laičiutė, visai nebudaiha or- išvengta tų bereikalingų nesu- 
ganizatorc, per kelias dienas sipartimų, kurie vėliau kilo, 
prirašė daugiau narių, tai la- Šiaip ar taip, reikia turėti dau
bai gerai. Niekam juk nėra giau takto; —tada nereikės 
draudžiama nariai prirašinėti, nei tuščius ginčus vesti nei tu- 
Gaila tik, kad p-lė Marčiulai- rėti visokių nesusipratimų, 
čiutė per visą metą taip nesi- 
darbavo, tąsyk musų kuopa 
gal butų dvigubai paaugusi. 
Aš, kaipo organizatorius, kvie
čiu visus į darbą; meldžiu pri
rašinėti narius, kas tik gali-i 
te, — tai bus tikrai gražus da
lykas. Prie progos turiu at
remti man padarytą priekaiš
tą. Naudžius paleido “antį”, 
kad buk aš pasakęs: organi
zatorium apsiimu būti, bet 
narių neprirašysiiu Po naujos 
valdybos įvesdinimo aš atsi
kreipiau į narius ir paklau
siau, ar iš tiesų aš taip sa
kiau. Išėmus Naudžių, nei 
vienas nepatvirtino, kad tai 
butų mano žodžiai. Tikreny
bėj aš pasakiau štai ką: Ap
siimu būti organizatorium, 
vienok nesitikiu daug prirašy
ti narių, kadangi šita bedarbė 
mano organizavimo darbą 
daug palies. Bet stengsiuosi 
prirašyti, ‘kiek sveikata ir ap
linkybes man pavelys.

Kaip matote yra labai dide
lis skirtumas tarp to, ką aš 
pasakiau ir kas primetama, 
buk aš pasakiau. Butų gerai, 
kad Reporteris, ant galo, tru
putį surimtėtų ir nerašytų ne
būtų dalykų. Iš to naudos nė
ra niekam, o bledes daug. Be-

(Galas) J. Bernotas.

RADIOS

ir nesusipratimų ir taip yra 
daug, lai kam juos bedidinti?

Dar porą įžodžių dėl Nau-

...and LOVE

tame to

SUSAN!

Susao used to fccl sorry for hcrsclf be* 
eause she wasn’t popular! Hci skin 
so harsh-r-har hands rough and sėd. Būt 
that wai before she discovcrcd Camay— 
the Soap of Bcautiful Womcn. New— 

’ well, Susan’s pot only popular, būt |hc’s, 
weasiqg a lovely cųgagcmettt fingLSbc 
says Camay did it! It ccnainly brought 
soft, fresh beauty to her skin! Wriie to 
Procter & Gamble, Dcpt. B, Ciodnųati, 
for free ūke of Camay. (Ooly oaccafct 
to a Family.)

Camay

KRAFT
Velveeta

skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti 1

Kąip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! ftlėsos, žu* 
vieš, kiaulinių, daržovių, 
Jr jis sveikas lengvai 
virškinami, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiaudię 
-—dėl kepimo ir sandvi
čių, Jūsų greserninkas 
turi jį pusės svaro pake- 
ttftose, r mj.r-

$WH
&

Reporteris ir vėl manęs 
klausia apie Račiūno pasigeri- 
nimą tautiečiams. Aš pirma 
sakiau ir dabar sakau, 
Račiūnas padare gerą
kuopai, o ne tautiečiams, 
biliejinis Susivienijimo ap-!gus”. 
vaikščiojimas buvo rengiamas kitaip bloga, 
visos kuopos nariams, 
kam daryti tokius priekaištus vas 
ir be reikalo erzinti narius? moka. 
Primetimas, kad už Bačiuną 
buvo varoma kokia tai ekstra 
agitacija irgi neturį',,jpĮvip pa^ 
grindo. Kuopos ^susirinkime, 
kada įvyko nominavimas kan
didatu 
nebuvo

Apie “nugarkaulius” ir “gal
gi nčus vesti vargu užsi- 

Juk yra ir tokių žmo
nių, kurių galvos tarnauja tik 
tam, kad naktaližės prilaikyti. 
Man visai neat^do svarbiu 
dalyku ir tai, kad buk p. Vait
kevičius dalyvavęs komunistų

į Pildomąją Tarybą, susirinkimuose. 'Kur kas yra 
varoma jokios agii.i* svarbiau tai, kad-laike kovo*

Pirmi Morgičiai 
PARDAVIMUI PAS 

’ JUSTIN MACKIEWICH 
$1,500 morgičius ant naujo mūrinio namo ir žemes 
42x125, adresas, 2919 Pershing Road, 6% kas pusė metų, 
baigsis už 4 metų. ,
$3,000 morgičius ant kampinio naujo niuro namo, ver- t

$2,500 niorgičius afit naujo muro 6 kambarių bungalow, 
vertės $8,(X)().

» • ; i • * '
Turime ir daugiau Pirmų Morgičių ,piirdaviin.ui, visi 

ant naujų namų ir neša 6%,. Ateik į musų ofisą ir persi
tikrink. - ' *

JUSTIN M ACKIEWICH
MORTGAGE BANKfeR u

2342 So. Leavitt Street1
Phone Ganai 1678-^ 1

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybes” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta $2.50 |
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro $1.60 ; 
Mokykloms ir ” 

>' !kaip gaminti svi
vaikams Ir llg^^.^.^-.. .

LIETUVOS ATGYVENTOS VIETOS ? . • •« l»«l «• 4 « *4 «««•!« * ♦ B • •• «• • Vf i 
šioje 735.puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius firyveritoji 

. yra ūkininkų, kaįp toli geležinkelio stotis ir 
sias paštas. . ’m O ALBUMAS
Knyga paveikių ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVgS TlAST-AL >• Septyniuose tomuose
LIETUVIŲ KALBOS RAšV

% Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu, < Išleista 
1926 metais. 1 r

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS 4t»l

- ?•
. ''. ■ ViĖNY'BL

fieimininkčms vadoyšJijB ir pamokyinal, 
sveikus ir skanius' valgius sveikieipę. v , 

taniams.

A ' j

.60

'^7 *00
* * ■ i

— — * _ i K A 1

!

*65 |

< ’ •;
•‘£

Reporteris sako, kad per pe- giu. Jis sako, kad laišką Ba- 
reitus metus organizatorius čiunui jau buvęs parašęs pirm 
prirašęs tik penkis naujus na- to. kai komisija nutarė, kur 

su svečiai turi apsistoti. Jeigu jis 
Tikrumoj buvo prira- tai buvo padaręs, tai kodėl

rius. Čia jis prasilenkė 
tiesa.

Dabok Savo Inkstus!
Netfžleisltitė, Inkstų it Pušies . , ■ , 

,’ 1 NenįitUaYtifhų. " '1' ‘

Jeigu jus vargina pūslės nereguliarumai, 
kelintasis naktimis ir kurtus strėnų 
skaudėjimas, greitai susidomėkite šiais 

simptomais. Jie galbūt įspėja tulus inks
tų ar pūslės pakrikihius.

Per daugiau kaip 50 metų dėkingi 
vartotojai atsideda ant tDoan’s Pilis. Gi
riamos visoje šalyje. Gaukite Doan's 
šiandie.

Doan°s Pilis

EKSKURSUOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta
rė rengti šiais metais ' sekančias 

EKSKURSIJAS:
Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 51Z> dienas į BREMENĄ, iš ten gdlžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba-KAUNĄ

Gegužes 10 <L Laivu “KUNGSHOLM”
I j Švediją, iš ten laivu į KLAIPĖDĄ •

Gegužes 21 d., Laivu “ŠTATENDAM”
į Ręttcrdam, iš ten gelžckliti į KLAIPĖDĄ

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
’ Laivu “LANCASTRIA”

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

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

Bepus 2 L Laikraščių Ekskursija 
laivu “FREDERIK VIII”

4 i^iMidinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 
Si Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį. 

Liepos'16 d., Laivu “STATENDAM” •t į Rottercjamą, ten gelžkeliu į KLAIPĖDĄ 

Liepos 30 d., Laivu “GRIPSHOLM” 1 jy'. J Švediją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 

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

DėtjAaleshįą informacijų kreipkitės į Naujienas arba 
'bįįe Laiųakorėių Agentų Sąjungos narį.

hllM ......»««.................................................................Į . . ,.u W .....

Nauji Modeliai, ištobu
linti, kad pasiekia toli

mas stotis ir išduoda 
gražų tobulų balsų.
Radio yra parankiausias ir 

pigiausias būdas pasilinksmin
ti. Pamišlykite sau, savo na
muose būdamas pasieki visur. 
Gali gėrėtis muzika, dainomis, 
opcija, girdėti simfonijos or
kestrą—ką tiktai nori ir tįk, 
tekainuoja keletą ęentų į va
landą.

Budrike krautuvėje eina da
bar išpardavimas ant gerų ra- 
di?~

ATVVATER KENT 1932 inodc- 
lis vertes $110.00

MAJESTIC 1932 metų yertes

SWS 349.00
M1DGET RADIOS vertės

$19.00
Didelis pasirinkimas.
Lengvus išmokėjimai.

Josi. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Tcl. BOULEVARD 4705-8167

PATENTO!
lAlUat, daug relikto 
prie patentų. Nartai* 
kuoklt vilkindami nu 
apsaugojimu savo 
« u manymų. Prlsiųa* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutės “lfow to Ob-

Greitas, atsargus, -ruj 
tarnavimas.

CLARENCE A. <TBRtEN
Regltterrd Attorney 

43-A SsosrNy SavtofB* Commtaitol 
Bgak VfaUdlM

(Dlrect)y terasa Street Irom Patenl Ofllce) 

WA*U1NGTON. 4). C.

DOUBLE
NA ta

A!Li INb-
flfPBAKING W
' ItVl>OWDER M

Pastebėkite, puikių tei- Mta 
Uą .\ fbįuįa

sameprice e
40YEARS ?

''23 for25<^
MILUOHS OF &OUNOS USt»
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Diktatoriaus Valdoma Portugalija

Garsinkitės NaujienoseBiznierius.

Cicero

VISI VALGIAI ATPIGO!
valgykloje

Cicero

Roswell

neturi 
laukti

svečių iš
- lietuvis 

vienas

*AY/ 
ftfcbRG SS

gazo 
seniai 

vadinamą 
Tekąs yal-

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai

Fomilių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir' pigas, 

817 West 34th St
' Tel. Boulevard 9336

pranešti* 
kad atsi- 

švari

<SOOb NeiN5>

lTWe.“B0S<)‘*,L-U SENI 
acheck.

pražuvęs
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nor* mažu iš pažiuro* 
daiktu. *

[Acme-P. A. Photo]

Gary,
Johnson, miesto majoras, kuris 
tapo apkaltintas dėl “blogų dar

m i .. ■" i,-1",, ■
==A 005U V. x t>otCT

T3J X VM&N'V W(» ^-4 a»wtcbs>s

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Ha uj ienose.

karalių 
1910 m., 
tapot pa- 

įsteigta 
priimta 

i demo- 
pagrin-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

VIENINTELIS LIĖTUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

Geliamiems Sąnariams
Tik Ištrinkite geliamus sąna
rius su šiud patikėtinu senu 

linimentu
PAIN-EXPELLER

BAGDONAS BROS. 
PURNrrURB 8 PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal 
3244 S. Halsted St.

Office TeL Calaipet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Tai kty mes, būčerhi'ų koštu- 
meyiai, turitnė datyti ypač da- 
dartiniu depresijos laiku?

Atsakymas nesunku surasti: 
turime ieškoti kur galima gau
ti produktų pigiau.

i

Ką gi turi daryti musų bu- 
černinkai? Man rodosi, kad 
turi dėti pastangas sutvarkyti 
savo biznį taip, jogei galėtų 
konkuruoti su kitais. Kitokios 
išeities bent aš nematau.

Aš pats esu bizny jau .dvide
šimt metų. Aš nesu bdčeris, 
mano biznis kitoks. Bet taįp 
bučeriai, kaip kitokie biznie
riai turi taikytis apystovoms, 
ypač dabartiniais depresijos 
laikais

Busi sveikas, jei valgysi musų 
gardžius ir sveikus lietuvių valgius: Varškė

Lietuvių Improvement Kliu- 
bas turėjo paprastų susirinki
mą p. Lukštienčs svetainėje 
trečiadienio Vakarą.- Smagu pa
žymėti, kad namų x savininkai 
pradeda rūpintis savais reika
lais, t. y. skaitlingai lankyti su
sirinkimus.

Taip ir šis susirinkimas bu
vo gan skaitlingas. Į susirinki
mą atsilankė puta 
demokratų partijos 
J. Račkauski ir dar 
svetimtautis. Juodu prašė pa
ramos 23 dienos balsavimuose.

Lietuvių piliečių užduotis 
yra balsuoti už savo tautie
čius. Bet to neužtenka. Balsuo
ti reikia už, visus gerus žmo
nes, kad turėtumėm gerus, są
žiningu^ vąldininkus.

šiame susirinkime išklausy
ta įvairus ęąportai iš veikian
čių komisijų apielinkės gero
vei. Ypatingai įdomus buvo ra
portas iš* taksų mokėtoju tary
bos komiteto; ‘p. Kimbarkas 
perskaitė rezoliuciją, kuri bu
vo užgirta vienu balsu.

Van.de.n§^xęįkalu pasirodė,

Phone Hemlock 2323 
JOSEPH VILIMAS 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

.6504 So. Washtenau> Ava. 
CHICAGO, ILL.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimrrring pool.

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

' [Acme-PtfB A. Phofo] ‘ - 1 \...

Alfręd E: Smith, buvusia New Yorko gubernatorius/1 aukojo 
..bedarbių šelpimo komitetbi savo-rudą-“derby”. .

Linksma žinia: nors 
ma, bet oras ne* šaltas, 
gatnis nesnaudžia, ir 
dienomis pp. Balčiūnai

pasirodė, tai 
jogei' gazas
Tuo reikalu 

rezoliucija ir nutarta 
iš į taksų mokėtojų ta- 
ir visiems bendrai reika-

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTER 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, 
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą i 
galėjo jus išgydyi, ateikite čia i 
Praktikuoja per daugelį metų 
dykai. OFISO VALANDOS 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre 
4200 West 26 St

nes ir sindikalistinės spaudos 
visai nėra, nuo pirmos dikta
tūros įvėdtmo dienos viešai 
nesirodo. Valdžią cenzūruoja 
kiekvieną žinutę. Be jos žinios 
negali patekti į užsienį bei vie
na korespondencija, lygiai 
taip neįsileidžia nieko sau ne
tinkamo.

Visus1 lotynų kratus smar
kiai sujaudino istorijoj dar 
negirdėtus portugalų informa
cinės policijos pasielgimas su 
vienu •kariuomenes seržantu ir 
pirkliu. Policija buvo arešta
vusi pirklį Joakiną Parerą ir 
seržantą, Mają Monteiro; Juos 
įtarė ruoštis perversmą. Varto
jo visas galimas tardomo prie
mones. Kai nieko iš jų dviejų 
neišgavo,* policijos valdininkai 
išmetė juodu iš trečio aukšto 
į gatvę. Oficiali spauda rašė, 
kad patys šoko ir užsimušė į 
gatvės grindis. Panašaus liki
mo susilaukė ir žurnalistas 
Boavida.

Diktatoriaus spauda nuo 
pirmos valdžios paėmimo die
nos rašo, kad šalyj bus skel
biami rinkimai, bet jų .niekad 
nedaro. Diktatorius rinkimų 
bijo, nes žino, kad tikrai pra
laimės. Krašto * ūpas aiškiai 
nusistatęs prieš diktatūrą.

Ypatingai padėtis pasunkė
jo, kai kaimyninėj valstybėj 
subyrėjo diktatūra.,Tegu Ispa
nijos valdžia ir oficialus jos 
atstovai nesikiša į kaimyninės 
valstybės vidaus tvąrkymosi 
reikalus, bet demokratijos įta-< 
ka vienokiu ar kitokiu bildu 
pasireiškia. Jau vierfąs monar
cho išvijimo faktas kitokio 
ūpo pridavė diktatoriaus Val
domi emš portu’galam£Isp anų 
spauda, visuomenės uįas^ofi- 
čialiems portugalų į' valdžios 
atstovams diktatūros žiauru
mų priminimas, neveikia dik
tatoriaus naudon.

Po kiekvieno nepasisekusio 
Portugalijos sukilimo bėga 
emigrantui į Ispaniją ir visuo
menė juos ko gražiausiai pri
ima. Ta proga suruošia mitin
gus ir Karmonos vardu pa
siunčia ne labai malonius ad
resus. v .

Diktatūros priešai tvirtina ir 
savo spaudoj rašo, kad Portu
galijos diktatūra yra ne kas 
kitas, kaip kariškas krašto 
okupavimas. Jie tiki, kad Kar
monos > diktatūra greitai su- 
griusianti, nes tarp pačių val
dančių santykiai nuolat aštrė
ja ir nepasitenkinimas dikta
tūra smarkiai auga. z

-i-K. Stukonis.

moKftl 60$ į* 
rauti terš dsntg 
ne Tooth Pb»U. 

tūba* parsiduoda ui 
1 valo ir apšauto d*a- 
B« to raMte aut* u plati 

358 ai kuriuo* raute su«lpirk
ti pirAtlnaitee ar M kita 
l.amb-r’ ^ha-ma^a’ Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

nis, negu pačioj Portugalijoj. 
Laivai į salas ateina vieną 
kartą į mėnesį, paštą, reiškia 
taip pat tiktai vieną kartą 
gauna. Maistas blogas.

1 “Naujienose” buvo 
jau kuris laikas atgal, 
dariusi lietuvid bučernė 
ir pigiai parduodanti mėsą. Mė
nesiui laiko praslinkus, ji buvo 
išbombarduota.

Kodėl? Tikrai • nežinia'. Bet 
kai kurie mano, kad rasi todėl, 
jogei' produktai joje buvo par
duodami pigiai.

Gal būt taip, gal ne. Bet ry
šy su tuo aš noriu iškelti klau
simą, ar vidutinėj, vedamoj pa
prastomis biznio metodomis bu- 
černėj kainos produktams nėra 
per brangios atsižvelgiant į da
bartinį marketo stovį ?

Bučeriai teisinasi tuo, kad 
daugelis kostumerių nuneša pi
nigus imdami ant knygučių. Tad 
jie turi imtibrangiau už pro-, 
duktus. O tai reiškia, kad ge
riausieji kostumeriai turi atsa
kyt už tuos, kurie nemoka.
f Bet fyra daug ir tokių, kurie 
perka, už casji. Aš pats per 24 
metus nesu turėjęs bučernės 
knygutčš;

smarkiai padidinti vidaus rei
kalų ministerijos tarnautojų 
skaičių. Kad tarnautojai butų 
ištikimesni, padidino jiems al
gas. Karo ministerijoj padarė 
tą patį.

Kai ..neturėjo kuo padengti 
išlaidas, valstybės turtą pra
dėjo leisti į privačias rankas. 
Geležinkelius atidavė privati- 
niems akcininkams. Pats dik
tatorius įsigijo ne mažą akci
jų skaičių. Ęlektros, ir gazo 
naudojimas taip pat privačio
se rankose. Net tabako kon
traktas dabar duoda valstybei 
nuostolių. Anksčiau tabakas 
davė dideles pajamas.*0 Įvai
riose anglies, geležic^Jr /kitų 
rudų kasyklose smarkiai įsi
stiprino svetimas kapitalas. 
Ypatingai anglai stipriai jau-* 
čiasi. Kai kuriais atvejais jų 
įtaka jaučiama net politinia
me gyvenime. / ■

Apie spaudą sunku ir bekal
bėti. Visa respublikoniška 
spauda, kuri bent kiek drįso 
kritikuoti diktatūros režimą, 
uždaryta. Legalios socialisti-

jogei tas reikalas jau užbaig
tas, tad nutarta Reikšti vi 
slerns padėką už paramą, nes 
lame reikale buvo iškelta daug 
protestų ir buvo renkami pini
gai iš piliečių.

Naujas reikalas, I 
brangumas. No taip 
kompanija įvei 
naturališką gazą 
stijos. Kompanija aiškino, kad 
naujas gazas busiąs pigesnis. 
Bot kaip pasirodė, tai visi 
skundžiasi, jogei' gazas yra

'‘augesnis 
imta 
kreipi 
rybą i 
lauli gazo pupiginimo.

Dar naujas sumanymas, tai 
reikalauti knygyno savo apie- 
linkėjo, nes yra svarbu turėti 
knygyną toj vietoj, kur didžiu- 
noj lietuviai gyvena. Visa te- 
čiau bėda, kad miestas 
pinigų. Tur būt teks 
geresnių laikų. - ’

ir zie- 
tad ir 
šiomis 
, 1402 

So. 48th court, susilaukė gra
žų sveiką sūnų. Garnio, dova
ną padėjo priimti vietinis Dr 
Daujotas.

P-aas A. Balčiūnas tuo la
bai patenkintas. Ir dar 
svarbu: tas geradaris garniu 
buvo pamiršęs p. Balčiūnus 
jau 10 metų. Visgi gerai, kad 
susiprato klaidą padaręs ir 
atitaisė ją. ę

Aš nuo savęs veliju* garniui 
tokių klaidų daugiau - neda
ryti. — Korespondentas.* i

Minėtose salose patys por
tugalai no labai nori gyventi. 
Neatsiranda net pakankamas 
skaičius kalėjimininkų. Dau
gumą kalėjimo sargų sudaro 
vietos gyventojai-juodukai. 
Pastarieji be jokio pasigailėji
mo,. be jokio apklausinėjimo, 
kalinių skundus ir nesusiprati
mus išriša paprastu kirčiu į 
žandą. Kumščiuojami ne tiktai 
paprasti eiliniai, bet tenka ir 
aukštų laipsnių karininkams.

J minėtas salas išvežta virš 
2,000 žmonių. Didžiausią nuo 
šimtį sudaro karininkai, ve- 
liau> studentai, profesoriai, 
darbininkai ir visuomenės vei
kėjai, bandžiusieji sukilti 
prieš diktatūrą. Daug yra yisąi 
nekaltų žmonių. Portugalų 
diktatoriaus karo teismas tėi7 
šia už paprastą įtarimą. Kali
nami garsus portugalų kari- 
ninkai-lakunai, kurie didžiojo 
karo metu pasižymėjo, kaip 
aviacijos arai, kurie išrado 
aviacijos prietaisus tolimienis 
skridimams. \

Kad gyvenimo sąlygos ne 
labai palankios, jau galima 
vien iš to spręsti, jog genero
las Sausa Dias, Porto ir Ma- 
deiros sukilimo vadas, kalėda
mas neteko proto, o daugelis 
karininkų, kurie buvo uždary
ti jauni jr sveiki, mirė.

Gruodžio menesį švento Mi
kalojaus saloje valdžia baigė 
statyti-naujus barakus kon
centracijos stovyklai. Kai tik
tai darbai buvo baigti, į juos 
buvo išvežta 500 įtariamų 
žmonių, kurie pačioj Portuga
lijoj atrodė valdžiai pavojin
gais. Nėra ką kalbėti apie ka
lėjimus esančius Portugalijoj, 
—jie visi perpildyti.

Portugalų žemė labai ,tur
tinga. 6 milijonai portugalų 
galėtų labai gerai gyventi. 
Liaudis darbšti, laukus galima 
kelis kartus valyti į metus, 
ir vis dėlto krašto , ūkis labai 
nusmukęs. Kai prasidėjo aš
trios politiškos kovos, atsirado 
daug diktatūros priešininkų, 
diktatorius pradėjo ieškoti rė
mėjų papirkinėjimais ir viso
kiomis protekcijomis. Pradėjo

Portugalų liaudis 
Manuelį II-jį išvijo 
tais pačiais motais 
naikinta monarchija, 
respublika, vyliaus 
konstitucija ir, pade 
kratiško valdj^mosi 
dai. Bet portugalu liaudį išti
ko an^ra nclaihine. Generolas 
Karmona pasijįl:elbė diktato
rium ir šeštas1 inetas kankina 
kraštą" pikčiau, {negu * karalius.

Portugalijos Įvaldžią dikta
toriai Iželis kartus buvej pa
griebę, bet sukildavo liąudis 
ir sugrąžindavo demokratišką 
tvarką. 1914 metų pradžioj 
generolas de Kastro pasiskelbė 
diktatorium, bet tais pačiais 
metais gegužio menesį kraštas 
sukilo ir jį išvijo. 17 metais 
diktatorium pasiskelbė Sido- 
nio Pajes, metų pabaigoj Ju
lius de Kosta jį nušovė. Kartu 
su Sidonio'mirtimi pasibaigė 
ir diktatūros laikotarpi^. Dar 
buvo keli bandymai sukilti ir 
įvesti diktaturišką tvarką, bet 
vis nepasisekdavo, tiktai 192G 
įvyko sukilimas, generolas 
Karmona tapo diktatorium ir 
ligi šiam metui kraštas nepa
jėgia jo pašalinti. - * .

Karmona nuo pirmos valdy
mo dienos sugebėjo gerai su
siorganizuoti visokių rūšių po
licijas ir jų pagclba ligi šįos 
dienos laikosi. f

Portugalų liaudis myli lais
vę, kelis kartus buvo sukilusi, 
daug kraujų praliejo, bet 
Kannonai vis pasisckdayo su
kilimus numalšinti. >

Nuo pirmos. Karmonos val
dymo dienos teroras nei kiek 
neaprimo ligi paskutinio me
to. Aukšti karininkai, kurie 
26 metais gynė* demokratišką 
tvarką, ligi šiam metui laiko
mi kalėjimuose. Karo teismais 
atimti jiems laipsniai ir duo
tos bausmės kol bus gyvi. Pa
našiai pasielgė su karininkais, 
sukilusiais sekančiais metais. 
Visi išvežti į Didįjį Vandeny
ną. Daugiausia į švento Ta
mošiaus ir Fimoro salas. Gy
venimas salose labai vargin
gas. Daugelis negali pakęsti

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

J' PER 27 METUS 
NEIŠGYDOMOS JOS YRĄ 

inkstų ir pūsles, užnuodijimą kraa- 
galvos skausmus, skausmus nuga- 

paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
persitikrinkite ką jis jums gali padaryti, 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

Kasdie nuo 10 valandos rytd iki 1 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 

kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Pirmadienis, vas. 8, 1932 .... ...   I ..

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS 

Į KAUNĄ IR ATGA.L 
PER HAMBURGĄ 

$179.00 Tračia Klesa 
\ U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 
VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 

VISŲ MUSŲ, LAIVŲ.
Del informacijų kreipkitės į lokalinius 

/ musų agentus

H ambudg-American Line 
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Buy gloves wlth whot 
it savęs s

KAra reikalo 
daugiau 
kolei* 
dideUa 
26c J

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424 
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra neivarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, danta'tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suetata 
kurs iitikro Šveičia nedrasky- 
dsunas dantų emales — tas sun
kus uŽdavinls pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phsunnacal Co., Saint 
Louie, U. S. A. •

NAUJIENAS; Chicago, III

UNIVERSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Savininkių.

750 W. 31st St. Phone Victory 5371
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lavimo konferencijai Ge

Verti A. VaivadaBRAM STOKhR

DRAKULAGRAFASSLA. Nariai, Budėkit!
TREČIA PARTIJA

gana

Po tobulo

Mfe „i-

18c
75c

GARSINKIT&S 
NAUJIENOSE

- panašiai, kaip 
yra susiėjusios

i , atsiminti 
ildomos Ttv 
p. , Gegužis

priėjo 
pralos M.

Svarui M centą 
Uniavota mna 40c .

Konvertai reguliari miera 
W0«i 25 centas 

€xtra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

ir paversti jų
Ji pasivadino

vaije triukš-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
111, Telefonas Roosevelt 8500.

taip vadinamą
perlieti Naujas No, 22 “Kovos71 

gautas šiandie. Kaina 10c
Klauskite Naujienose.

Rotam medikas užbaigė toli
mesnį dartbą, Mačiau * p-nią

pakreipė galvą ir j mus 
re j o, bet nieko netarė.

Francijos karo ministqris Tardieu pasiūlė Tautų 
Sąjungos sušauktai nusig 
nevoje, kad butų įsteigta tarptautinė policija, kuri sau
gotų taiką ir baustų, valstybes, .pradėjusias karą.

Tokia policija galėtų būt sudaryta tik iš įvairių ša
lių armijų. Ji turėtų būti didesnė už bet kurios atski
ros šalies armiją ir turėtų būt po Tautų Sąjungos arba 
kurios kitos tarptautifles įstaigos komanda.

Kaip dabar dalykai stovi Europoje, tai tą “policiją” 
kontroliuotų franeuzai, kurie turi stipriausią armiją 
pasaulyje. Todėl kitos šalys su tuo pasiulymu nesutiks,

partijose 
jas seniai 

ne

Negyvi apkrėsti dantys
Kai žmones bus tikrai civi

lizuoti ir socialė tvarka to|)u-i 
lėsne, tada, mąnau, toks negei
stinas ir sveikatai -pavojingas 
apsireiškimas, kaip apkrėsti 
dantys, bus retenybe. Tada 
valstybė pamokindama ir pri
žiūrėdama, apsaugos savo pi
liečius nuo daugelio . visokių 
ligų, kurios šiandien siaučia 
visai be reikalo. Kitaip, tai bus 
ne tiek gydymo, kiek ligų ap
sisaugojimo gadynė. Tiesa, 
net ir šiandien tūli išmintin
gesni žmonės ‘rūpinasi savo 
sveikata, lankydami, mediką 
nors sykį, o dantistą <lu syk 
per metus nuodugniam savo 
kūno bei burnos apžiūrėji
mui. Taip darant, tokie žmo
nes apsaugoja save nuo neti
kėtų ligų ir visokių nesmagu
mų ir su jais surištų iškašeių. 
Pačioje pradžioje beveik kiek
viena liga yra išgydoma leng
vai ir pigiai, ypatingai dan-

1924 m., jisai gavo netoli 5,000,000 balsų.
Labai galintos daiktas, kad tokią naują partiją su

tiktų remti ir socialistai, ypač jeigu ji pasirinktų savo 
kandidatų Norman Thomas’ą. Bet socialistai savo orga
nizacijos neatsižadėtų. Jie, tur būt, prisidėtų prie “tre
čios partijos”, kaip autononriųė grupė 
Anglijoje, kur keletas įvairių grupių 
į Darbo Partiją.

Daug žmonių šiandien turi 
burnose negyvus užsikrėtusius 
dantis. Tai vis neatsargumo 
ir atidėliojimo pasekmės. Kol 
dantys nebeskauda, tai, rodo
si, viskas gerai. Kai dantys 
pradeda gelti, tai dažnai būna 
jau per vėlai, kad jos užlaiky
ti gyvais. Klausimas kyla, ar 
ištikrųjų yra pavojinga turėti 
burnojė\ nebegyvus dantis? 
Atsakymas į Iii klausimą yra 
sunkus ir gana keblus. ’Čia 
reik paimti domėn kiekvieno 
žmogaus ypatybes i atskirai. 
Sveikata ir ligoms atspara 
žmonių tarpe labai skiriasi. 
Pavyzdžiui — Motiejus ir Kva- 
raciejus abu išgeria po čerku- 
tę degtinės, kurioje būna me
dinio spirito (vienas pavojin
giausių nuodų). Motiejus ap
anka ir sugadina savo inkstus,; 

i o Kvaraciejus truputį* pasirgu- 
liavęs, palieka sveikas. Arba 
vėl — Monika ir Veronika. 
Daleiskįme, pirma turi vieną, 
o antra net keletą apkrėstų 
dantų. Monika apserga šir
dies liga — ir daktarai suran
da, kad tas paeina nuo dan
ties. Veronika kol kas dar 
sveika ir Jinksmutė, nors bur
noje turi net keletą apkastų 
dantų. Taigi matote, kad mi
krobų toksinai , (nuodai) ?ne- 
vienuodai veikia ant žmonių. 
Reiškia, Veronika turi dau
giau atsparos nei Monika. Ap
lamai žmogaus kūnas apsau
goja save nuo ligų. z Jei žmo- 

kusvsveikas ir jaučiasi gerai 
jo ligoms atspara yra stipri ir 
labai tobula. Bet jei ‘koks 
nors užkrėtimas, taip sakant, 
nuvažiuoja toli, tųda pasidaro 
palanki dirva visokioms li
goms.

Keletas mano praktikos pa
vyzdžių. P-nia, M. -virš pen
kiasdešimt metų amžiaus. Iš
vaizda ne labai sveika. Atė
jo, kad' įdėčiau jai tiltelius. 
Burnos ir dantų egzaminarijg 
lįltmns pasirodo 

| Nekuriu likusių . < 
apkrėsti “pyprrta 
viai

M. keletą metų atgal. Pasa
koję man,' kad reumatizmo 
jau nebeturi ir* jaučiasi gana 
gerai.

Kitą, syk duosiu pavyzdį 
kaipK vięna labai gera ir stro
pi, bet nėišmintinga motina, 
Aeklhusydama daktaro patari
mo, buvo priežastimi savo ma
žo sūnaus neišgydomos širdies 
ligos.

nesama, 
danių-buvo 

(lletų-į 
tą lįgą vadina Skauto), 
ų smegenyse maišeliai, 

kurie paspaudžiant pūliavo. 
Dantų X-spihdulių. paveikslai 
Wdė, kad du pirmiau taisyti 
dantys turėjo aklą -votį. Da
viniai buvo už visų diintų pa
šali n imą, kad *palįuosavus cas- 
ganižmą nuo, krm'riško užkrė
timo. Patariau puriai M, pa
šalinti visus1 daptjs ir( padaryti 
plokšteles (platės) tiltelių vie- 

| toje, Jinai ant to nesutiko.
praėjus

reumatizmas paeina nuo a|> 
krėstų dantų, kurie tuojau tu
rėtų būti prašalinti. Kitaip 
jisai neapsiimąs ją toliau .gy
dyti. P-ia M. apgailestavo, 
kad neklausė dr nesutiko su 
manim pradžioje. Turėjau 
nuimti gražiai padarytus til-

sudaryti ir listą 
kuriuos visa “tau- 

remti; bet, ne,- 
arbo —- -kadangi 

kandidatai pasirodė 
jie, išrinko ko- 

pave-

są ir pasakojo, kad kitur jai 
buvo padaryti tilteliai, kurie 
jai kainavo gerokai pinigų.1 
Vėlįau jai pradėjo tinti ir 
skaudėti pirštų nariai. Ji krei
pusi prie mdUiko 
ištyrinėjimo, kur taip pat bu
vo nuimti dantų N-spiudulių 
paveikslai, daktaras 
prie

KINIJA
šimtai žmonių iš* Amerikos 

ir kitų kultūringų šabų -dažnai 
keliauja į Kiniją, idant paten
kinti savo žingeidumą — patir
ti Kinų savybes.

Kinija yra nepaprastai įdomi 
šalis. Savotiškas Kiną gyveni
mas, žavejanti gamta ir kiti 
nepaprasti dalykai suindomau- 
ja visus. Pasukit ją.

Jums nereikia w ilgą kelio
nę atlikti, nei pinigų daug iš
leis# -"1 paraigabenkit Kiniją | 
savo namus ir patirsit.
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mimmum
Mat, socialistų programas susideda iš dvie- 
maksimum” ir “minimum

Susivienijimas Lietuvių A- 
merjkoje buvo įsteigtas ir iš
augintas tų žmonių, kurie my
lėjo laisvę, apšvietą ir pažan
gą. M.usų organizacija jau 
prieš 80 metų nutraukė ryšius, 
su klerikalizme kuris norėjo 
panaikinti sąžinės laisvę įta
riame. Ji šelpė Lietuvos revo
liucionierius, kovojusius ..prięš 
caro despotizmą. Ji savo sek 
muose pakartotinai reiškė savo 
užuojautą ir priturimą nepri
klausomos Lietuvos demokrati
jai. Kas nepakenčia šitų prin
cipų, kuriuos musų organizaei- 
ja visuomet gerbe, tas nėra 
SLA- draugas. J

Bet . turime neužmiršti, kaį 
Susivienijimas, nėra politiška 
organizacija. Todėl tautininkų 
užsimojimas panaudoti Susivie-

Kaip ir kitais tokiais metais, dabar iškilo 
“trečiosios partijos” klausimas.

Progresistai republikonų ir demokratų 
yra tomis partijomis nepatenkinti, kadangi 
kontroliuoja stambusis kapitalai. Jie svarsto 
vertėtų išstatyti nepriklausomą , kandidatą į preziden
tus, už kurį galėtų balsuoti darbininkai, profesionalai,z 
neturtingieji farmeriai ir kiti žmonės, kurie gyvena 
savo darbu, o ne svetimo darbo išnaudojimu.

Liberališko savaitraščio “The Nation” redaktorius, 
Oswald Garrison Willard, pareiškė, kad jisai remtų vie-’ 
ną iš šių trijų asmenų: senatorių LaFollette’ą, senato
rių Borah arba socialistų partijos pirmininką Norman 
Thomas. Bet senatorius La Follette dar, rodos, yra per- 
jauno amžiaus kandidatuoti i Jungtinių Valstijų pre
zidentus. O senatorius Borah (iš Idaho valstijos) rin
kimuose visuomet eina su “reguliariais” republikonais. 
Pereituose rinkimuose jisai vadovavo “sausiemsiems” 
ir privertė Hooveri girti prohibiciją, kaipo “kilnų eks
perimentą”. Hooveriui pasisakius už prohibiciją, sena
torius Borah sumobilizavo jam remti Anti-Saloon jėgas.

Vargiai galima todėl tikėtis, kad šį kartą Borah 
eis prieą prezidentą Hooverį. Tuomet pasilieka socia
listas Norman Thomas. • ' ✓

Iš antros pusės, Nepriklausomo Politinio Veikimo 
Sąjunga (League for Jndependent Political Action), 
kurios priešakyje stovi garsus mokslo vyras,, profeso
rius Dr. John Dewey, išleido atsišaukimą, ragindama 
visus pažangiuosius elementus šusitai’ti ir remti bend
rą kandidatą į prezidentus. Savo atsišaukime Sąjunga 
sako, kad re’publikonų ir demokratų/ partijos negali iš-, 
spręsti šių dienų problemų, kadangi jiedvi tarnauja 
tiems interesams, kurie iššaukė dabartinį krizį. Ji rei
kalauja, kad susidarytų nauja politinė partija:

“Tik nauja partija gali sugrąžinti valdžią žmo
nėms. Tokia partija padarys pirmus žinksnius įvy- 
kinimui plano, kuris įsteigs naują visuomenės san
tvarką, užtikrinančią darbo pastovumą, nuolatinį 
uždarbį ir aukštesnį gyvenimo standardą visiems 
rankpelniams ir tarnautojams, padidinant jų per
kamąją jėgą. Ši partija atsteigs tikrą demokraty- 
bę, kovodama su turto koncentracija nedaugelio 
rankose ir su neturtu, skurdu ir vargu, dėl kurių 
kenčia dauguma žmonių.”
Programas, kurį siplo tai naujai “trečiai partijai” 

Nepriklausomo Politinio Veikimo Sąjunga, savo esme 
beveik nesiskiria nuo socialistų partijos 
programo 
jų dalių: “maksimum” ir “minimum”.. “Maksimum” 
programas (t. y. didžiausi arba galutiniai reikalavimai) 
yra reikalavimas pakeisti kapitalizmo sistemą socializ
mu. Bet šis galutinas tikslas bus pasiektas ne tuojaus, 
todėl kyla klausimas, kas reikia daryti dabar, kol dar 
tebegyvuoja kapitalizmas. J šitą klausimą atsako “mi
nimum” programas, kuris nurodo, kaip darbininkai tu
ri kovoti pagerinimui savo būklės, kokius politinius ir 
ekonominius reikalavimus jie turi statyti, ir t. .t. ,

Su šia socialistų programo dalim, kaip minėjome, 
supuola kuone kiekvienam punkte tas programas, kurį 
rekomenduoja Nepriklausomo Politinio Veikimo Sąjun
ga trečiai partijai. Tą partiją ji siūlo sudaryti iš smul
kesniųjų politinių partijų ir grupių, kurios einant kiek
vienai atskirai neturi pajėgų stoti prieš didžiąsias ka
pitalistų partijas; bet susivienijusios jos gali rastai kėg
lis milionus šalininkų tarpe balsuotojų. Anąmet, pasta-

šie metai yra prezidento rinkimo metai Amerikoje, 
spaudoje

Chicagos ir apielinkių Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopų nariai, susirinkę sausio 
31 d. 1932 m. Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėje, pp- 
ėmė vienbalsiai šitokį atsišau
kimą:

Pildomos Tarybos nominaci
jų metu pasirodė grupe žmo
nių, pasiryžusių užvaldyti mu
sų organizaciją 
savo įrankiu, 
“tautininkais” 
minga agitaciją spaudoje, lape
liais ir prakalbomis per radio, 
šmeiždamą atskirus asmenis ir 
sroves ir žadėdama “išgelbėti” 
Susivienijimą nuo įvairių neva 
jam grasinančių “pavojų”.

Nežiūrint į tą triukšmą ir 
demagogiją, vadinamojo “tauti
ninkų sąrašo” kandidatai pra
kišo nominacijose. SLA. nariai 
nesidhve apgauti ir balsavo 
daugumoje už tuos asmenis, 
kuriuos “tautininkai” drapstė 
purvais ir vadino “pavojingais” 
Susivienijimui. Bet tie triukšr 
muotojai dar vis nenbrimsta ir 
daro naujus /“skymus” įsipirš- 

‘ti į/“gelbėtojus” Susivieniji
mui.

Sausio mėn. 10 d- šių metų 
jie sušaukė vienanie New Yor- 
ko hotely būrį “tautiškai .nusi
teikusių veikėjų” slaptai .pasi
barti apie, “bendro fronto” su
darymą Susivienijime. Jie te
nai nutarė paskelbti Susivieni
jime karą socialistams ir vi
siems tiems SLA. nariams, ku
rie nepučia į tautininkų dūdą. 
J ie stengėsi 
kandidatų, 
ta” turėsianti 
pabaigę šito < 
kai kurie 
nesukalbami 
mitetą (“atstovybę”) 
dė jam toliaus vykinti konfe
rencijos planus.

Gerbiamieji Susivienijimo na
riai! Męs čia turime prieš akis 
politiškas srovės užsimojimą 
paimti musų organizaciją savo 
kontrolėm Kas ta srovė? Tai 
fašizmo ir diktatūros garbinto
jai. Tai tas elementas'" musų 
visuomenės gyvenime, kuris 
nuolatos tyčiojasi iš laisvės ir 
demokratybės idėįų! Tas ele
mentas, kuris kelia į padanges 
Lietuvos perversmininkus, su
trempusius krašto konstituciją, 
ir plusta Lietuvos žmonių dar
buotojus* ir vadus. ‘ ?
_^Butų goda musų Susi vieni j L 
mui, jeigu jišai patektų į to- 

' kias rankas! Tai butų' panieki
nimas jo principų ir geriausių

-i"111!..... ynijimą savo politiškiems tiks
lams yra dvigubai smerktinas. 
Jungda'mi tam tikrų srovių na
rius Susivienijime į “bendrą 
frontą” kovai prieš kitas sro
ves, jie atvirai laužo pamati
nius musų orgapizacijos įsta
tus. šitokio dalyko fraternalė 
organizacija negali toleruoti. 
Jau pakankamai žalos Susivie
nijimui yra padarę komunistai,! 
kurie per eilę metų kėlė Susivie- į 
nijime partinius kivirčus ir pri-1 
vedė jį galų gale prie skilimo. 
Nieku budu negalima leisti, kad 
panašų griovimo ir demoraliza
vimo darbą dabar varytų Susi
vienijime tautininkai.

Tame, tautininkų suvažiavi
me, deja, buvo ir keletas SLA. 
viršininkų. Jie -tenai nuvykę ir 
išgirdę, kad tautininkai orga
nizuojasi politiškai kovai Susi
vienijime, nepriminė tiems są
mokslininkams, kad Susivieni
jimo įstatai tokius dalykus 
draudžia, bet jie pei^ ištisą die
ną su jais derėjosi ir tarėsi. 
{Penki Pildomos Tarybos nariai 
dalyvavo tuose neteisėtuose pa
sitarimuose: prezięĮentas p. Ge
gužis, vice-prezidentas p. Mi
kalauskas, iždo globėjai pp. Ja
nuškevičius ir Raginskas ir 
daktaras-kvotėjps Klimas.

čia bus pravarhi 
kad dauguma tų P 
ryboš narių — Pi 
Raginskas ir Dr. Klimas — bu-1 
vo apkaltinti Pastoviųjų Komi
sijų suvažiavime dėl apsileidimo 
Ažųnario-Devenio paskoloje, ku
ri padarė daugiaus kaip 30 
tūkstančių dolerių nuostolių Su
sivienijimui, ir ateinantis Sei
mas turės spręsti apie jų nu
baudimą. Ar jie tikisi dabar su 
pagelba tokių politiškų kon
spiracijų išsisukti nuo atsako
mybes? Ko gi jie keliavo į tą 
konferenciją, jeigu ne šituo 
tikslu ?

■ . /

Ta politiška tautininkų kon
ferencija nutarė tris iš aukš- 
čiaus paminėtų Pildomos Tary
bos narių indorsuoti (paremti), 
kaipo savo ’ srovės kandi-datus, 
būtent: Januškevičių. Ęaginską 
ir Klimą. Ji iudm’sava taip pat 
p. Tarailą, šitie, keturi kandi
datai pasižadėjo veikti išvien 
su tautininkais. Taigi,.jei tau
tininkams pavyktų savo tikslą 
pasiekti ateinančiuose SLA. 
viršininkų rinkimiiose, tai dau
guma Pildoutios Tarybos narių 
(keturi iš 7) butų jų politikos 
rėmėjai Susivienijime. Ar mesil 
leisime, kad tai .įvyktų? Tai 
įvyks, jeigu SLA. nariai nepa
sipriešins toms tautininkų už
mačioms, . J

I

• Gerbiami Susivienijimo na
riai! Musų parejįa yra ginti 
savo Organizacijos' pagrindus ir 
fraternąlizmo dėšhius net ir 
tuomet, kąi juos užmiršta mu- 
,sų 'išrink# viršininkai- Atėjus 
rinkimams, neduokime nė vie
tai įtaiso tiems, kurie kėsinasj 
musų laisvą, demokratinę orga
nizaciją paversti atžagarei viš-1 
kos fašistų politikos įnagiu.! 
balsuokime tiktai ‘už i tuos kjpi- 
idįdątusj kurie tvirtai laikosi 
Susivienijimo principų iv yra 
pasiryžę darbuotis Jo ' labui ir 
pažangai!
, ... SLA. VAKARŲ VEIKĖJŲ

KOMITETAS. '

buvo užmigusi, bet tiesiog ne
turėjo užtektinaį jėgų nei lupų 
praverti. Tik jos akys į mus 
giliai kalbėjo. Van Helsingas 
išėmė kai kuriuos instrumentus 
iš krepšio ir padėjo ant stalo, 
paslėpdamas juos nuo Lucijos 
akių. Tuomet sumaišė stiklinė
je narkotikų ir priėjęs prie lo- 
Vos linksmai jai tarė:

,4

“įitai, musų gražioji, tavp 
vaistai. Išgerk juos, kaip gera 
mergaitė. Matai, aš tave pakei
siu, kad galėtum juos lengvai 
paimti. Vot, taip ir reikia.” Be 
jokio sunkumo ji juos išgėrė.

Mane labai nustebino nepap
rastai ilgas laikus, kuris pra
sitęsė iki vaistai pradėjo į ją 
veiktu Tas, visų pirma, parode 
kaip labui ji buvo nusilpusi. 
Atrodė, kad amžiui praėjo, kol 
snaudulys pradėjo suimti jos 

, akis.. Bet galų gale, narkotikai 
parodė savo jėgą ir ji pasken
do į .sunky, gilų piiegą. Pilnai 
patenkintas tuo apsireiškimu, 
profesorius Vau Beringas pa
šaukė Artūrą į kambarį ir lie
pė jam nusivilkti savo švarką- 
Vėliau pridėjo: “Ir dabar gali, 
kaip buvau prižadėjęs, ją pabu
čiuoti, tik vieną kartą, kol aš 
atnešiu stalą prta lovod. Jonai, 
ateik ' 'Mds atsi-
gnęžėme, o Arturas tuo tarpu 
prisilenkus prie nelaimingosios 
jautriai, nuoširdžiai ją pabučia
vo.

Van Helsingas tarė atsikreip
damas į mane:

“Jis taip jaunas ir tvirtas ir 
jo kraujas tiek tyras, kad vi
sai nereikės kraujo nei defibri-' 
nuoti.”

(Bus daugiau)
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(Tptiny*)
“Jaunasis, atėjai kaip tik 

laiku. Tu esi musų brangiosios 
janelėg mylimasis. Ji yra blo
game, labai blogame stovyje. 
Nę, ne, vaikeli, neturi taip da
ryti.” Arturas staigu supuolė 

kėdę, išbalęs, pusiau nusto
jęs sąmonėSA “Tu turi jai pa
dėti. Tu vienas teguli jai dau- 

y *

giai'isiai padaryti, *o tavo drą
sa, vyriškumaš tau pučiaąrdau- 
giausiai padės.”

“Ką ęriliu aš padaryti,” pa
klausė Arturas drebančiu bal
su. 41*Pasakyk, ir aš viską pa
darysiu. Mano gyvybė yra jos, 
ir aš atiduočiau jai paskutinį 
savo kraujo lašą.” *

‘^Profesorius turėjo* 
stiprią jumoro v pusę ir būda
mas su juo susipažinęs praeity
je, lengvai galėjau susekti tos 
ypatybės pėdsakus jo atsaky
me:

“Ne, piano jaunas drauge^ 
aš tiek nenoriu, tiek daug nuo 
tavus neatimsiu — ne paskuti
nį lašą.” ? ’
"“Ką aš turiu daryti?” ^tau
ro kkyse žybčiojo liepsnos, vi
sos veido gyslos iš nekantrumo 
tiesiog 4rebėjo. Van Hdsingas 
draugiškai uždavė jam ranka: 
per pečius; “Buk vyras! Tu 
ėsi vyruą, o mums vyro rėikia. 
Tu geriau tam tinki negu aš, 
geriau negu mano draugas Jo-, 
nas ” Arturas žiurėjo sumišęs, 
nesuprasdamas, bet profesoriui 
pamažu, švelniu balsu pradėjo 
jam aiškinti kame dalykas;

“Tavo Locija yra blogame, 
labai blogume štovyje. Ji nori 
kraujo, ir kraują ji turi gauti, 
ws kitaip ji mirs, lenas ir aš; 
pasitarėme ir buvome besiren
gią padaryti, 
kraujo transfuzįją 
kraują iš pilnų gyslų į tuščias 
gyslas žmogaus, kuris to krau
jo trokšta. Jonas sutiko duoti 
ąavo kraują, nes jis yra l$ur 
kas jaunesnis ir stipresnis už 
mane” -i- čia Arturas tylėda
mas nuoširdžiai pagriėbB mano 
ranką ir smntkląi ją suspaudė 
— “bet, dabar tu čia esi, tu! 
esi tinkamesnis už bet kurį; 
musų,-Jaunas ar senas, kurie 
sunkiai dirbame proto darbą? 
Musų' nervai netokle \ geri ir!

t musų kraujas ne Uoli tyras 
kiek .tavo!” ..Artoas susijaudi
nęs atsigręžė į jį ir tarė:

“Jeigu jus, profesoriau, žino
tumėte, kaip džiaugsmingai aš 
už ją mirčiau, suprastumėte-—

Staiga nutik), lyg kas butų 
atėmęs jam balsą, susmaugęs 
jo gerklę.

“Čtai _ kur vyras!” sušuko 
Van Helsingas. “Netrukus tu 
busi laimingas padaręs tiek 
daug jai,x kurią taip myli. Da
bar einame, bet nieko nesakyk. 
Pabučiuosi ją prieš operaciją, 
bet vėliau turėsi prasišalinti; 
turi apleisti kambarį, kuomet 
aš duosiu tau ženklą. Nesakyk 
Lucijai nei vieno žodžio; žinąi 
kaip su ja yra! Jokiu budu 
neturi ją sujaudinti; todėl rei
kia būti atsargiems, kad ji 
apie tai nesužinotų. Dabar ei- 
namė!”

- Visi nuėjome į Lucijos kam
barį. Arturas prisilaikydamas 
Van Helsingo įsakymo pasiliko 
už durų. Įėjus į vidų, vLucija 
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Advokatai

Keturi gramai
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Keturi Chicagiečiai pas
kirti rūpintis bedarbiais

Greit sutvarkys Chica- 
gos mokyklų biudžetų

pasi-> 
dar

Chicagos universitetas 
pagerbė Rosenwaldą

sutarti. 
Street

liūtų 
neži-

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Gfraborius Chicagoj

Lietuves Akušerės

Politikos mokslas mo
kykloj ir praktikoj

Banditai užmušė gro- 
sernės darbininkų

1646 W. 46th St

3 ir 7-^-8 
pagal 

Richmond 
Rcpublic 7868

■1327 So. 49th Ct 

x Telefonas 

Cicero 3724

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą 

nuima kataraktą, atsitaiso 
ir tolireąystę. Prirengia 

Visuose atsitikimuose

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 &£ RockuJell St.
Tel.' Rcpublic 9723

W. Dancey, 15 metų berniu
kas prisipažino nužudęs 55 
metų senukų, grosenūkų. Ber
niukas ibtrvo užpuolęs krautu
vu ir tuštino regulerį, kuomet 
HH-viįlinkas atėjęs ir pamatęs 
kų jis darė, pasipriešino. Ber
niukas norėdamas -apsiginti, 
ji nušovė.

Vakarais: Ikaro.. Ketv. ir Sukatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tek Lafayette 7337

Rengiasi kariauti 
žmogvagiais

Vėliau tie patys 
apkraustė kelias 

pačios bendrovės

Dar viena gengsterių 
auka

Oucagoje atsirado nau 
ja liga .

Kalėjimu nubausti pro 
hibicijos agentų per- 

sistatytojai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Darrow gins mirti pas 
merktą 17 metų ber-z 

~ niūkų

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Chicagos mokyklų “Board 
of Eductftion” greit tikisi pa
baigti biudžeto sutvarkymų, 
kuris pataisys dabartinę Chi
cagos mokyklų padėtį ir be to 
sutaupys kelius milijonus do-

suteikia 
barzdaskutyklos 
,, komfortų 
■ skutimo s

namie

Iš Belgijos atvežta į Suvie
nytas Valstijas keturi gramai 
metalo vadinamo radium. Tie 
keturi gramai radiumo siunčia
mi Chicagos 'ligoninei vardu1 
Michael Reese. Jie reikalingi 
vėžio ligai gydyti. Kaštuoja jie 
$200,000.

Bot pirma radium bus pasiųs
tas j Washingtoną, kad pamie- 
ruoti, ar tikrai metalo yra tiek, 
Riek nuderėta atsiųsti.

Illinois valstijos gubernato
rius paskyrė keturius clūcagie- 
čius į Illinois Emųrgency Re- 
lief Fondų, kuris šelps bedar
bius iš $18,750,000 valstijos 1c- 
gileturos nubalsuoto fbndo 
tam tikslui. Jie yra Ed. R vyp
so n Jr., Col. A. A. Sprągue, J. 
M. Cudahv ir V. A. Olandei*.

15 metų berniiikas nu 
žudė 55 metų senuką

Garsusis kriminalis advoka
tas Clarence Darrow gins R 
McWilliams 1.7 metu Rockfor- ’ v

do 'berniukų, kuris yra pas 
merktas mirti už žinogžudvs

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

TJ elctęnai

Boulevard 'S203

Boulevard 8413

Duokite savo akų išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
•^įgjįįt^r OPTOMETRIST 

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

Ductkitc savo akis išegzaminuoti 
\ DYKAI

IRegistruotam Optonutristui 
Akių Špccialistąs. 'Virs 15 rmetų 

(patyrimas
Valandos 9 ryto Iki 9 >vak. kasdien

DR. J. GROUPE
4631 S. Ashland Avė. Tel, Yards 6780

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt BIg., kan>p, 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Room 8. • Phone Canal 0523

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. Prospcct 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Sekmadienyje, Chicagos uni 
versitulas akademijoje pager 
be nesenai mirusį garsųjį -Chi 
cagietį, filautrųpų Julijų Ro 
senwaldų.

Policija ieško, jau kelias 
dienas pražuvusio J. F. Ford, 
Fruit Dištributors unijos sek
retorių.

Penktadienyje, prieš pražu
vimų, jį kas tai pašaukė ant 
telefono ir jam grąsino pasi
traukti iš biznio, arba mirti. 
Tikimasi, kad gengsteriai jį 
kur nors nudėjo. • j

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo y iki '12 vdl. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

John Kuchinškas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Chicagos daktarai labai sti- 
jsirupinę tulu Clyde Beatty, 
cirko liūtų dresiruotoju, ku
ris vieno jo mėgiamų 
įkastas susirgo kokia tai 
noma Jiga. Nors 'liga 
nysz virus” gana tankiai 
taikydavo tarp gyvulių, 
niekuomet žmogus nebuvo ja 
susirgęs, todėl daktarai yra 
beveik bejėgiai jam padėti.

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. En^lewood 5840

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243-So. Halsted Street
. Ofiso Tel. Victory 7188 

Rez. Tel. Hemlock 2615

'Šeštadienyje, į A «& P. val
gomųjų daiktų krautuvę įsi- 
briovė trys banditai. Kratų-' 
vėje tuo laiku buvo viena mo
teriškė pirkėju. Kuomet pa
tarnautojas vagiliams pasi
priešino, jie paleido kelias 
-kulkas mirtinai jį sužeizdami 
rr pabėgo 
užpuolikai 
kitas tos 
krautuves.

Federalė valdžia, kartu su 
valstijomis, American Bar 
Assn. ir Tarptautiniu polici
jos viršininkų komitetu susi
tarė pradėti atkaklių kovų su 
“kidnaperiais” — žmogva
giais, kurie paskutiniu laiku 
pradėjo labai siausti ir už pa
vogtų žmonių grąžinimų rei
kalauti didžiausias sumas pi
nigų-

PHYSICAL 
THERAPY 

« M1DWIFE

6109 South
Albany Av.V v

Pbpne
Hemlock 9252

Lordas Reading, buvusis In 
dijos vice-karalius, kuris sun 
kiai serga influenza.

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

Tel Kcnwood 5107 
VALANDOS:'

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Gaisras sunaikino penkioliką 
aeroplanų ir daržinę aeropla
nams laikyti, kuri priklausė 
Continental Airways kompani
jai. Gaisras kilo municipaleji 
aeroplanams aikštėj ir pridaro 
nuostolių apie $200,000.

Kurį laiką gaisras grūmojo 
sunaikinti daržinę American; 
Airways kompanijos • ir 75,000 
įtalpos gazolino tankų.

Continental Airw,ays kompa
nijos aeroplanai operuoja tarp 
Chicagos ir tVashingtoi 
per

Musų Patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

Penkiolika Northwestern uni
versiteto studentų ir keturi 
profesoriai patyrė, taip sakyt, 
praktikoj, koks yra politikos 
mokslas teorijoj arba mokyk
loj ir koks jis yra praktikoj.

Dalykas i buvo toks. North- 
western universiteto studentai 
pradėjo sargybą prie Evans- 
ton miesto salės, kad padėti 
ant baloto pirmą pavardę Ed- 
wardo B. Jtturdain, Harvardo 
auklėtinio, kandidato į mieste
lio aldermanus.

Dvidešimt dvi valandas sau-f 
gojo jie vieta, pasimainydami 
vienas kitą, kad galėjus savo 
kandidato vardą padėti toj vie
toj, ba patyrimas rodo, jogei 
daugelis piliečių balsuoja už 
pirmą sąraše, kandidatų.

Pagalios atsidarė miesto kler
ko ofisas, h’ -ve vienas studentų, 
'būtent Burcham, pildė peticijų. 
^Shiiga pasirodė vietos politikie- 
ris, Samuel Bataglia, 2142 De- 
wey avė, Jisai, matyt, mokino
si .politikos presinktuose, o ne 
-universiteto kambariuose.

Batgalia kirto studentui 
Burcham smūgį. Pastarasis, 
perkrito ant grindžių be sąmo
nės. Gi Batgalia padavė vardą 
klerkui savo kandidato, būtent 
Peter N- Jans.

Kiek vėliau kitas studentas 
IbSvo apkultas, bet ne taip sun
kiai, kaip Burcham.

Miestelio klerkas pareiškė, 
kad jis turėsiąs pasitarti su 
pora advokatų, idant išspręsti, 
kurio kandidato — Jourdaino 
ar Janso — vardų padėti pir
moj vietoj.

frcderalis teismas nuteisė 
tris kalėj ima n Chicagos polici
ninkus, kurie save persistatė 
sausųjų agentais, kratė įvai
rius bravoriukus ir jų savinin
kus liepė jiems mokėti už pro
tekcijų.

A. MONTVID, AJ. D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

2'400 W. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. West 2860 
• ' t

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sagtyio iš Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos škaudčjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir tolireąystę. 
teisingai akinius. ------ .
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas, ^pecialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Vdlandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 75 89

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street \ 
CHICAGO, ILL.

DR. AT J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį.
484 7 "West 141 h Street, 

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

Nlght and Morning to kuep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Frpe“Eye Carau 
or ^Eye Baauty^ Book

Marine Co., Dcpt.II. &,9 B. Ohio SL^hicnfic

' ' Hemlock 8151

DR. V.«. NARES
•(Nary'auckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Ręad

Valandos: 9-—12, 7-—.9, Antradienį ii 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą

Cook apskričio teisėjų akai 
eitis sumažintas dėl dkonomi 
jos ir sumažinto teisėjų biu 
džeto. 54* teisėjai netenka sa 
vo darbu.

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

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

i Ofiso Tel. Lafayette 733 7
Rez. Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams S t., Room -2117 
Telephone Randolpb 6727

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 4-9 
Telepbone RoOMVtlt; <1090

Namie 8-9 -ryte Tel. Republic 9600

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENiĮ

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4h42 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų,
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom .nuo 

iki 12 dieną.
Tdephonai dieną ir naktį Virginia

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

•Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė, 

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 782,0

Narnai:
6641 So. Albąny Avė.

Tel. Prospcct 1930

Chroniškos ir ilgos* ligos
Skilvio, Širdies, Plaučių. PlčvSs, Inkstu 

bėgantys Hetnoroidai. Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma, Visokios Moterą Ligos. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAM, CHIRURGAS IR 

OSTEOPATAS
4407-0 North Kedale Avenue 

TeL Independence 0033
Valandos: iki 1 v. p. p. Ir nuo 

0 iki 0 v. vak.

DR. A. L. YUSKA .
2422 W. Marųuctle Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 >ryto, nuo 2-‘ 
ir 7*9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nekėlioms pagal susitarimą

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

' Netoli ,4 6th St. Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St. , 
Tel. Roosevelc 7532

Phone Canal 6222

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

Valandos
Seredomis ir nedėliomis
Rezidencija (j62# So.

Telefonas

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
. 756 W. 35th St.
(Cor. of 35th & Halsted Sts) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnaujame laidotuvėse ku^geriausia 

Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 
darbu busite užganėdinti.

Tel, Roosevelt 2515" arba 2516

2314 W. Ž3rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.s

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

' *
Tel. Lafayette 4146 A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto 'Oficat 77 W. Wruhington £t.
Room 1502 Tri. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Phone Boulevard 7042

DR« C. Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street ~

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarp'au- 
ju geriau ir pigiau 

'^4 negu kiti todėl, ykad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystčs
OFISAS:

668 W. 18th Street
Tel. Canal v 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
, Tel. Victory 4088

Teisėjas Feinberg kan 
didatas

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

• Gyvenimo. vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, ((Brolis, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse ipatarnauja grabo^ 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139. .

ADOMAS RAČKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo .pasauliu. va
sario 7 dieną, 7:30 'valandą ryte 
193 2 m., sulaukęs 46 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Tauragės 
apskr., Laukuvos parap., :Šauduvos 
kaime. Amerikoje išgyveno 23 
metus.

Paliko dideliame nujiudime mo
terį Mortą, dukterį Oną. brolį 
Vincentą, seserį Aleksandrą ir .gi
mines Amerikoj, o Lietuovj seną 
motinėlę, seserį Teklę ir' brolį 
Stanislovą.

Kūnas pašarvotas, randasi 3644 
S. Emcrald Avė. ,

Laidotuvės' įvyks trečiadieny, 
vasario 10 dieną, 1 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Adomo Račkauskb 
giminės. drau8Ji h -pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir spteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

25 METŲ PATYRIMO l
Pritaikyme lakinių dėl visų akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS , '

gYdYTOJAŠ IR CHIRURGAS 
Ofisas:

3102 So. Halsted St., 
. arti 3 Ist Street 
'CHICAGO, ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Circuit teismo teisėjas Mi
chael Feinberg oficialiai pa- i 
skelbė, kad jis statąs savo kan- > 
didaturą ateinančiose nomina-;; 
cijose valstybės gynėjo viStaijI 
Jisai kandidatuoja v republikonų 
partijos sąrašu.

Teisėjas Michael Feinberg i 
yra tas pats, kuris klausėsi

i ' 

bolševikų bylos prieš Susivie
nijimų Lietuvių Amerikoje. 
Kaip žinoma, bolšeVikai tą by
lą prakišo.

Lietuviai Gydytojai

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 40 iki 12.

3421 So. Halsted Št 
.Pbone Boulevard 8483

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramu 
.patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas 

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisaa 
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai, YARDS 1741 ir 1742

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K; Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 Marųuette Rd. arti Western Av.

Phone Hemlock 7828 \ 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio ju 

1821 So. Halsted Street

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Grabbrius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Aubiįtn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan S t.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 meui 

OFISAS
4 729 Soifth Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vat 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. '•ieną.

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

.Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
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Lietuvės Akušerės

JARUSH įvairus Gydytojai

Akių Gydytojai

Graboriai
Phoiie Boulevard 4139

MASALSKIS

Mažina teisėjų skaičių

0036

Advokatai

127

Keturi gramai

Gaisras aviacijos stoty

Mg

Heniločk 8151

>____ SL

Chicagos universitetas 
pagerbė Rosenwaldą

Greit sutvarkys Chica- 
gos mokyklų biudžetą

pasi- 
dar

Keturi Chicagiečiai pas
kirti rūpintis bedarbiais

penkiolikę
■a’eropla- 

priklausė 
ikompani-į

liūtų
neži-

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Valandos
Ketvirtadienį vakarais pagal

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų

Politikos mokslas mo
kykloj ir praktikoj

1646 W. 46th St

kuris esti 
svaigimo, 
skaudamą 

atsitaiso 
Prirengia 

Visuose atsitikimuose 
pato-

baigti biudžeto sutvarkymų, 
kuris pataisys dabartinę Chi- 
cagos mokyklų padėtį ir be to 
sutaupys kelius milijonus do-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

W. Dancey, 15 metų berniu
kas .prisipažino nužudęs 55 
metų senukų, grosemikų. Ber
niukas ibirvo užpuolęs krautu
vu ir tuštino registerį, kuomet 
savininkas atėjęs ir pamatęs 
kų jis darė, pasipriešino. Bei’’ 
niukas norėdamas apsiginti, 
ji nušovė.

.1327 So. 49cfa Ct

x Telefonas

Cicero 3724

Rengiasi kariauti 
žmogvagiais

Banditai užmušė gro 
sėmės darbininkų

Vėliau tie patys 
apkraustė kelias 

pačios bendrovės

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Phone Canal 0523

ČIKAGOS 
ZINOS

Ohicagoje atsirado nau 
ja liga ,

Kalėjimu niibausti pro 
hibici jos agentų per- 

sistatytojai
Iš Belgijos atvežta į Suvie-i 

nytas Valstijas keturi gramai 
metalo vadinamo radium. Tie 
keturi gramai radiumo siunčia
mi Chicagos ligoninei vardu1 
Michael Reese. Jie reikalingi 
vėžio ligai gydyti. Kaštuoja jie 
$200,000.

Bet pirma radium bus pasiųs
tas j Washingtoną, kad pamie4 
ruoti, ar tikrai metalo yra tiek,i 
kiek' suderėta atsiųsti.

Darrow gins mirti pas 
mefktų 17 metų ber-z 

niūkų

VALANDOS: 
nuo 
nuo

šiuo
}, 7:30 valan'dą ryte 

niaukęs 46 metų atn- 
gimęs Lietuvoj, Tauragės 
Laukuvos parap., išauduvos 

Amerikoje išgyveno 23

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

6515 Su. Rockivell St, ( 
Tel.' Republic 9723 '

Dar viena gengsterių 
auka

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

15 metų berniokas nu 
žudė 55 metų senuką

Illinois valstijos gubernato
rius paskyrė keturilis chicagic- 
eius į Illinois Emųrgency Re- 
lief Fondą, kuris šelps bedar
bius iš $18,750,(MM) valstijos le- 
gileturos nubalsuoto fbndo 
tam tikslui. Jie yra Ed. Reyr- 
t»on Jr., Col. A. A. Spragile, J. 
M. Cudahv ir V. A. Olandei*.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Blg., -kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo 
Room 8

Garsusis kriminalis advoka
tas Olarence Darrenv gins R 
McWilliams ,1.7 melų Rockfor- 
do berniukų, kuris yra pas 
merktas mirti už žinogžudvs

Sekmadienyje, Chicagos uni 
vcrshelas akademijoje pgger 
be nesenai nuimtų garsųjį Chi 
cagietį, filantropą Julijų Ro 
senwuldi|.

Duokite savo akis išegzaminuoti 
X DYKAI

Registruotam Dptometristui 
Akių Spccialistąs. 'Virš 15 įmetu 

patyrimas
Valandos 9 ryto iki 9 ivak. kasdien

DR. 3. GROUPE
4631 S. Ashland Avė, Tel, Yards 6730

(Nary'auckas) 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marcfuette Ręad

-9, Antradienį ii 
susitarimą.

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Eng1ewood 5 8 4 (

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 s- Mtiand Ave' 
Tel. Boulevard 6487

JI elctęnai

•Boulevard 5203

Boulevard 8413

Chicagos daktarai labai fili- 
jsirupinę tuhi Clyde Beatty 
cirko liūtų dresiruotoju, ku
ris vieno jo mėgiamų 
įkastas susirgo kokia tai 
noma Jiga. Nors liga 
nysz virus” gana tankiai 
taikydavo tarp gyvulių, 
niekuomet žmogus nebuvo ja 
susirgęs, todėl daktarai yra 
beveik bejėgiai jam padėti.

Policija ieško, jau kelias 
dienas pražuvusio J. F. Ford, 
Fruit Dištributors unijos sek
retorių.

Penktadienyje, prieš pražu
vimų, jį kas tai pašaukė ant 
telefono ir jam grąsino pasi
traukti iš biznio, arba mirti. 
Tikimasi, kad gengsteriai jį 
kur nors nudėjo. • i

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2400 W. 63rd St., Suite 3 
TeL Prospcct 1028

Rez. 2359 <So. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243-So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

0 iki 12.
3421 So. Halsted St 

Phone Boulevard 8483

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt &t. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
S e rėdo j ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6

'šeštadienyje, į A •& P. val
gomųjų daiktų krautuvę įsi- 
briovė trys banditai. Kratų- 
vėje tuo laiku buvo viena mo
teriške pirkėja. Kuomet pa
tarnautojas vagiliams pasi
priešino, jie paleido kelias 
kulkas mirtinai jį sužeizdami 
ir pabėgo 
užpuolikai 
kitas tos 
krautuves.

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phpne
Hemlock 9252

Gaisras sunaikino 
aerop|anų ir daržinę 
Viams laikyti, kuri 
Continental Airways 
jai. Gaisras kilo r 
aeroplanams aikštėj ir pridarė 
nuostolių apie $200,000. ;

Kurį -laiką gaisras .grūmojo; 
sunaikinti daržinę American 
■Airvvays konųianijos • ir 75,000 
įtalpos gazolino tankų.

Continental Airwa‘ys kompa* 
nijos aeroplanai operuoja tarp 
Chicagos ir 'Wasliington, D. C., 
per Clevelandą ir Pittsburghife

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3 ir 7-^-8 
Scrcdomis ir nedėliomis pagal sutartį, 
Rezidencija 6628 So. Richtnond Stcęel 

Telefonas Republic 7868

Penkiolika Northwestern uni
versiteto studentų ir keturi 
profesoriai patyrė, taip sakyt, 
praktikoj, koks yra politikos 
mokslas teorijoj arba mokyk
loj ir koks jis yra praktikoj.

Dalykas j buvo toks. North- 
western universiteto studentai 
pradėjo sargybų prie Evans-i 
ton miesto salės, kad padėti 
ant baloto pirmą pavardę Ed- 
wardo B. Jiiurdain, Harvardo 
auklėtinio, ‘kandidato į mieste
lio aldermanus.

Dvidešimt dvi valandas sau
gojo jie vietą, pasimainydami 
vienas kitą, kad galėjus savo 
kandidato vardą padėti toj vie
toj, ba patyrimas rodo, jogei 
daugelis piliečių balsuoja už 
pirmą sąraše, kandidatą.

Pagalios atsidarė miesto kler- 
iko ofisas. h- ve vienas studentų, 
būtent Burcham, pildė peticiją. 
'Staiga pasirodė vietos politikie- 
ris, Samuel Bataglia, 2142 De- 
węy avė, Jisai, matyt, mokino
si politikos presinktuose, o ne 
universiteto kambariuose.

Batgalia kirto studentui 
Burcham smūgį. Pastarasis, 
perkrito ant grindžių be sąmo- 
mės. Gi Batgalia padavė vardą 
'klerkui savo kandidato, būtent 
Peter N- Jans.

Kiek vėliau kitas studentas 
b®vo apkultas, bet ne taip sun
kiai, kaip Burcham.

Miestelio klerkas pareiškė, 
;kad jis turėsiąs pasitarti su 
pora advokatų, idant išspręsti, 
kurio kandidato — Jourdaino 
ar Janso — vardą padėti pir
moj vietoj.

YOVRtYtS
Night and Morning to keep 
them Clean, Clcar and Healthy 

Write for Ft/te "Eye Care?* 
or ^Eye Boauty^ Book

Marine Co., Dept.H. S„9 B. Ohio St.,ęhicai!o

A. L Davidonis, M.D. 
491(F So. Michigan Avenue 

Td Kcnwood 5107
VALANDOS:"

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Foderaiis teismas nuteisė 
tris kalejiman Chicagos polici
ninkus, Ikurie save persistatė 
sausųjų agentais, kratė įvai
rius bravoriukus ir jų savinin
kus liepė jiems mokėti už pro
tekciją.

Lordas Reading, buvusis In
dijos vice-karalius, kuris sun
kiai serga influenza.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos 
Palengvins akių įtempimą, 

priežastimi galvos škaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir tolirejjystę. 
teisingai akinius. ____
egzaminavimas daromas su elektra, 
dančią mažiausias klaidas. 'Špecialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Vdlandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugcly\ atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Musų Patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rci 
kale visuomet esti sąži 
ningas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iš 
laidų užlaikymui sky

suteikia 
barzdaskutyldos 

<«■■■■ komfortą 
skutamos 

namie

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 673?

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Roosevdą 9-090

Namie 8-9 <ryte Tel. Republic 9600

Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 
4145 Archer Avė.

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

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

A. MONTVID, D.
Wcst Town State Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860 t
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnaujame laidotuvėse ku^geriausia 

Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 
darbu busite užganėdinti.

Td. Roosevelt 2515? arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

DR. A. J. GUSSEN
• LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėliomis pagal sutartį.
4847 IVest 14tb Street, 

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

DR. A. L. YUSKA v 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

balandos nuo 9 iki 11 ‘ryto, nuo 2-- 
ir 7-?9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedčlioms pagal susitarimą

SVARBI ŽINUTĖ 
DR, M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

•Perkėlė abu savo ofisu į nau ją_ vietą po n r. 
4645 So. Ashland Avė, 

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedėlioj pagal sutartį 
Td. Boulevard 782.0

Nanvai:
6641 So. Albany Avė.

Td. Prospfct 1930

Lietuviai Gydytojai

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo

Federale valdžia, kartu su 
valstijomis, American Bar 
Assil ir Tarptautiniu polici
jos viršininkų komitetu susi
tarė pradėti atkaklią kovą su 
“kidnaperiais” — žmogvu- 
giais, kurie paskutiniu laiku 
pradėjo labai siausti ir už pa
vogtų žmonių grąžinimą rei
kalauti didžiausias sumas pi
nigų.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

' Netoli .46th St. Chicago, III.

ADOMAS RAČKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo .pasauliu, 
sario 7 dieną 
1932 
žiaus, 
apskr. 
kaime 
metus

Paliko dideliame nuliūdime mo
terį Mortą, dukterį Oną. brolį 
Vincentą, seserį Aleksandrą ir .gi
mines Amerikoj, o Lietuovj seną 
motinėlę-, seserį Teklę ir brolį 
Stanislovą,

Kūnas pašarvotas, randasi 3644 
S. Emerald Avė. .

Laidotuvės' įvyks trečiadieny,- 
vasario 10 dien^, 1 -vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Adomo Račkausko 
giminės. 4rau8ai k -pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku-r 
tinį patarnavimą ir atsisveikini-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X. 4>42 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom -nuo 

iki 12 dieną.
Tefcphonai dieną ir naktį Virginia

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

S.M. SKUDAS 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didėlė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. . 
Tel. Roosevelt 7532

A. A. ŠLAKĮ S
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington Rt.
Room 1502 Tel. Central 2978 

'Valandos: 9 yytč iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn.. Ketv. ir Sukatos 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TėL Ldfayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 33-95

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 3,5th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Chroniškos ir ilgos ligos
Skilvio. Širdies, Plaučių, Plėvės, Inkstų 

bėgantys Hemoroidai, Kraujo ir Nervų Pa
krikimai Astma, Visokios Moterų Ligos. 
Kainos nupigintos.

DR. ALEX W. MARMOR
GYDYTOJAS. OHlHURGAfi IR 

OSTE<^PATAS 
4407-0 North Kedzie Avenue 

Tel. Independente 0033 ,
Valandos: iki 1 v. p. p. ir nuo 

G iki O v. vak.

Cook apskričio "teisėjų skai 
čiufi Numažintas dol dkonomi 
jos ir sumažinto teisėjų biu 
dželo. 54* teisėjai netenka sa 
vo darbu.

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

Tel. Lafayette 4146

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street '

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo, vieta
3323 South Halsted Stnet 

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

vakarą/'išskyrus ketvergę 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs

Teisėjas Feinberg kan 
x didatas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas:

3102 So. Halsted St.,
arti 3 Ist Street 

'CHICAGO, ILL.
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.

Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kac 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystes
.jį&M OFISAS:

668 W. 18th Street 
Te!. Canal x 6174

SKYRIUS:
ĘįįfclĮF 3238 S. Halsted S t.

, Tel. Victory 4088

Nubudę liekame, s
Moteris, Duktė, ^Brolis, 
Sesuo ir -Giminės.

Laidotuvėse ipatarnauja grabo; 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139. .

25 MĘTŲ PATYRIMO 
(

pritaikyme akinių dėl visų akių 
y

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS (

J. F. EUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Viii TMonaii YARDS 1741 Ir 1742

Circuit teismo teisėjas Mi- ; 
chael Feinberg oficialiai pa- j 
skelbė, kad jis statąs savo kan-. 
didaturą ateinančiose nomina- ? 
cijose valstybes gynėjo wiStai.’H 
Jisai kandidatuoja srepublikonų i 
partijos sąrašu.

Teisėjas Michael Feinberg i 
yra tas pats, kuris klausėsi 
bolševikų bylos prieš Susivie-; 
nijimą Lietuvių Amerikoje. 
Kaip žinoma, bolšeVikai tą by
lą prakišo.

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergait ir Subatoms 
2420 IV* Marųuette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio Js 

1821 So. Halsted Street

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

331$ Aubiįtn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan Stc 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE K.AHN
4631 South - Ashland Avenue

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

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

.Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Lietuviai Gydytojai

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

WL Cdumet 3294
Nup 9 iki '12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare
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Agurkai
palankiau

HM
Žemos Kainos

PRANEŠIMAI
North Sidedaro

P-n iii šliauterienė sunkiai serga
4928

Income Tax
blankas

Roseland
Wierse

EducationalBomba sprogo

Šiandie

ONA MERKEL

Rainbow Trail

Pianos

3357

Šiandie

Priyate Lives

KAD
per krutinę

(Vardas ir pavardė)
Gražus veikalas

(Adresas)
Įmo

Kam reikalingas toks pa 
tarnavimas užeikite į

Financial
Finansai-Paskolos

galiai 
tiek, 
Bet 

savo

Apie politiką štai kas galima 
pasakyti. Kliubo ir visų drau
gijų nusistatymas yra remti p. 
Kimbarko kandidatūrą mieste
lio trustiso vietai republikorių 
partijos sąrašu.—D/

Lukš- 
šauni 
Kliu-

NORMA SHEARĘR.
ROBERT MONTGOMERY, 
REGINALD DENNY ir k.

išmokėt? lot? kaipo dalį 
Telefonuokite

MR. TALMAN, 
Central 3513 

dėl platesnių žinių

PARSIDUODA $1.000 vertės pianas, 
gryno 
dėjime.

šventadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.

Phone: Atlantic 4290-1

to nė vienas nežinome. Todėl 
atsargumas nė vienam neken-

— ‘'conbtey-i: 
par^ba.
20 mėty._____
tarų Ir slaugiu

35 « Halsted Sts. 
DIENOMIS IR VAKARAIS

Jis rengiamas Lietuvių Audito 
rijoj, Bridgeporte, vasario 16 d

Nariai, pamėginkime atsives 
naujų draugų savo kuopai.

— Vietinis.

Ofiso valandos kasdie 
nuo 8 iki 8 vakare.

prasideda su 1 d. sausio 1982 
m. Galima įstoti bile kuriuo 
laiku, nes raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro kas

Frederick ir Calvin Wiersemos 
—kasieriaus padėjėjai; George 
Dalilberg— vice-prezidentas, ir 
H. O. Roempler—kasieriaus pa
dėjėjas.

Bet,žalos darymas bučernėms 
nesiliauja, štai praėjusio penk
tadienio naktį lenkų bučemės 
(kuri yra skersai gatvę nuo 
tos naujos bučemės) langai iš
byrėjo ir pati bučernė. apdegė. 
Piktadariai nesugauti.* Jau tre
čią kartą tą bučernę tokia ne
laime ištinka. Kas tas pikta
darybes papildo, tai slaptybė.

JEI JUMS REIKIA 
Plumbingo arba apšildymo reikmenų, 
pašaukite mus. Mes garantuojame di
delį jums sutaupymą.
SOUTH CENTER PLUMBING and 
HEATING SUPPLY COMPANY, Ine.

Penktadienio vakare p. 
tienės svetainėje įvyko 
sueiga—Raudonos Rožės 
bo susirinkimas.

Narių buvo gan daug 
duota nemažai naujų aplikaci
jų. Matote, dabar į Kliubą pri
imami yra vedusieji ir darbus 
priimami per du mėnesius. Vy
rai, pasinaudokie proga!

Susirinkimą buvo užplūdę de
mokratai. Kadangi kliubas nė
ra partyviškas, tai įsileidžia vi
sus ir išklauso visus. Tas pats 
atsitiko ir šiame suirinkime.

Kalbėjo keturi kandidatai į 
miesto valdžią. Jų tarpe ra
dosi vienas lietuvis, kliubo na
rys, Juozas Raekauski. Jis pra> 
šė, kad visi balsuotų už juos. 
Po susirinkimo patiekė maga 
ryčių.

[Acme-P. B A. Photo] ' |

Barjeras, kuris atskiria internacionalį Shanghai miestą nuo kiniečių valdomos miesto dalies 
Tokių barjerų yra bent keliolika. Juos saugoja Amerikos, Anglijos ir Francijos kareiviai;

tiek pagerėti ir prisidėti prie 
depresijos likvidavimo.

' —Bridgeporietis.Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniąis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Mes pildome 1931 
metų

Planuoja peroganizuoti 
ma banką

walnut, labai pigiai gerame pa 
Atsiliepkite vakarais. 
2j9 W. 112 PI.

Vienok žinoma tai, kad pirm 
kokios poros mėnesių krautuv- 
ninko giminietis buvo nušautas, 
kaip manoma, pasėkoj italų 
savitarpių vaidų.

Kai kuriuos lietuvius bombos 
sprogimas pusėtinai išgąsdino. 
Vienas jų papasakojo ką jis jau-

»<»?>•

Iv auj ienas
1739 So. Halsted St.

GEORGE O’BRIEN

Taipgi
Komedija, Žinios, Pasakėčios 

Margumynai

Esą, rengėsi eiti gulti. Įėjęs 
į toiletą nusiprausti. Tik stai
ga—bum-m-m ir sudrebėjo ma
žasis kambarys. Musų ' brolis 
lietuvis, ar pats iŠ kambarėlio 
iššoko arba trenksmo išmes
tas, nė nepajuto kaip atsidūrė 
kitam kambary. .

Sukilo kiti buto gyventojai. 
Pradėjo spėlioti kas galėję at
sitikti. Pakalbėję, kad Chicar 
goj visko galima tikėtis, vėl 
sugulė. Chicagiečiai, mat, ra
mus žmonės.

Ant rytojaus vienas lietuvis 
gavo, progos padirbėti: išbars
tytus krautuvės langus sudėti. 
Vienas gi apdraudos agentas, 
mano geras draugas, kuris žiu
ri j gyvenimą bizniškai numatė 
tuojau, kad langams drausti biz
nis galįs deliai to įvykio šiek

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų 
šia dcl darbininkų žmonių,

Del platesnių informacijų 
kreipkitės 1739 So. Halsted St 

T. Rypkevičia, sekr.

, Dvigubas programas

Secret Witness

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
Jauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

SAUGUS INVEST 
x MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiaus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Box 1382.'

Lietuvos Nepriklau 
somybės apvaikš- 

čiojimas

Cicero
Sudegus bučernė jau vėl 

biznį

Naujienųjpulka
Naujienų^skojinimo ir buda- 

vojimo bendrovėm nauja serija

LANKYK MOKYKLA
Kol nebusi gana mokytas, tol skur

džiai gyvensi, neturėsi gerai apmoka
mo darbo. Skriaudžia ir išnaudoja ne
mokytus žmones. Todėl laikyk sau už 
garbę k? nors išmokti. Mokslas nu
švies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi ir Šviesa, suteiks gali? ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, 
apgavystes* Mokytam žmogui visuo
met ir yisur lengva kovoti tiek už po
litiką, tiek už laisvę, tiek už darbi
ninkų ekonominius reikalus. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis ir lai
mingesnis bus tavo gyvenimas.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

3106 S. Halsted Street 
Chicago, III.

STANKŪNAS
K ar norit gerų paveikslų atvažiuok 

i studija arba palaukit i namu*

3315 So. Halsted St
Tel Yards 1546

National Meat Market
West 14 St., p. Juknio name, 
praėjusį šeštadienį atsidarė iš 
naujo ir visą dieną buvo pilna 
žmonių.

Savininkas p. Šimkus dirba 
apsukriai. Viskas atrodo OK.

I*rieš atsidarymą po sudegi
mo p. Juknis gavo ’grąsinantį 
laišką, jogei neprivaląs daugiau 
renduoti savo krautuvę.

Juknis nepabūgo to grąsini-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 801 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario 8 dieną p. Lukš
ienės svetainėje.

Kuopos nariai prašomi būti 
susirinkime laiku. Greičiau 
pradėsime jį, greičiau ir už
baigsime.

Svarbu ypač būti tiems, ku
rių mokestys užvilktos. Reikia 
jas užsimokėti, ba neužsimokė- 
jus gręsia suspendavimas. O 
suspendavimas tai juk skriau
da suspenduotiems, kuomet jie 
yra sumokėję dažnai :jau dido
kas sumas pinigų organizaci
jai;' Kas mus laukia ateityj.

medinį 
6 ir 6 
apmo- 

Kainavo savininkui virš $8,000.

Salfilai krutinėjo ar ęorkiajo gali 
pasidaryti rimtųe. Palong-vinkit 
juos į 6 minutes bu "Musterole",
— "conutpr-iriritant"! Uždedamas 
karta i valanda, jis turi sutelkti
— MiUonų vartojamas per 

Rekomenduojamas dak-

UNIVERSAL SHOE 
REBUILDERS 

ANTANAS F. STANEVICH 

. 3451 Wallace Str. 
Augs tos rųšics darbas 

—25 metai patyrimo 
Mes pasiimam čeverykus 
ir greitai pristatom. 
Tiktai patelefo- 
nuokit YARDS 
5810. Kas at- 
neš pasiims 
gaus 10 nuoš. 
nuolaidos.

South End ReporteV praneša 
tokių žinių:

Trečiadienį, vasario 3 dieną, 
buvo laikytas mitingas Wierse- 
ma banko šėrininkų. Didžiuma 
susirinkusių pasižadėjo darbuo
tis, kad uždarytas bankas gali
ma butų vėl atidaryti.

N. W. Wiersema> banko ka- 
sierius, tapo paskirtas pirmi
ninku komisijos, kurios užduotis 
bus išdirbti perorganizavimo 
plano smulkmenas ir^sukelti rei- 
kalingusTfondus planui. įvykinti.

Užsidariusiam bąnkui peror
ganizuoti reikalingas bus koope- 
ravimas1 visų depozitorių, lai
kiusių pinigus jame. Susirinki
me buvo nurodyta; jogei depo- 
zitoriai daugiau -laimėsią, jei 
bankas taptų perorganizuotas, 
ne kad jam patekus į resiverio 
rankas. Bot atidarymuiv banko 
iš naujo reikalinga, kad depo- 
zitpriai padėtų šerininkams tai 
padaryti.

Wiersema bankas, nurodyta, 
užsidaręs ne dėl, prasto reikalų 
vedimo,ybet deliai; nfepaliaujamo 
fondų' ištraukimo iš jo. Deliai 
nuolatinio pinigų ištraukimo 
banko depozitai sumažėję 70 
nuošimčių, ir jis buvo uždarytas 
valstijos auditoriaus sulyg ban-

Naktį iš penktadienio į šeš
tadienį, taip apie 11 valandą* 
sprogo bomba vaisių krautuvėj 
prie 31 gatvės ir Wallace St.

Krautuvė priklauso Italams. 
Kodėl bomba buvo išsprogdin
ta šioj krautuvėj, tikrai neži
nia. Bet ir daugelio kitokių 
dalykų, kurie dedasi Chicagoje, 
nežinia.

P-nia šliauteriene, 
vena1 prie Humboldt 
kiai susirgo ir tapo 
ligoninę. Jai buvo 
operacija 
operacijos, kuri buvo padaryta 
praeitą pirmadienį, ligonė jau
čiasi

Taipgi
Komedijos, Žinios, Pasakėčios, 

Margumynai

" HALSTED ELECTRIC SH*OE 

REPAIRING SHOP 
Vytų puspadžiai ir kulnys ...............

Moterų puspadžiai ir kulnys .......... 7
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokuojamos ....s...  ........... 5
ESTELLĘ LITOS 
1823 S. Halsted St.

Nors operetės “Agurkai” vai
dinimas dar tebėra poros savai
čių tolumoj, vienok ne pro ša
lį jau dabar nusitarti, jogei £ą 
dieną, būtent, vasario 21, visi 
busime Lietuvių Auditorijoj.

Dalykas toks, kad šį sezoną 
“Agurkų” suvaidinimas turbut 
bus žymiausias įvykis Chicagos 
lietuvių scenos gyvenime. v

Teisybė, buvo puikus Savitar
pinės Pašalpos draugijos Ren
gimas, praėjęs dideliu pasiseki
mu. Buvd milžiniškas “Nau
jienų” metinis balius. Abu,rū
pestingai priruošti, abu davu
sieji švarius ir gražiai išpildy
tus programo numerius.

Bet “Agurkai” pasirodys kaip 
sezono naujanybė. Todėl never
tėtų praleisti juos nepamačius.

Artimoj ateityje manoma 
“Naujienose” atpasakoti trum
pai operetės turinys, kad pub
lika lengviau galėtų įvertinti 
veikalo ir vaidinimo ypatybes, 
kai pamatys jį scenoje.

Tiek šiam kartui.
—Rėmėjas.

Draugijos nariai

galės tarti savo žodį. 
. Sekr. X. Saikus,

1907 Evergreen Avė.

Ch. Liet. Auditorijos Korp. Direkto
rių ir Draugijų Atstovui mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadieny, vasario 8 
1932 m., .Auditorijos svetainėje, 8 vai 
vakare. Visi direktoriai ir atstovai bu

le u ri gy- 
Pk. sun- 

nuvežta į 
padarya 

Klek teko patirti, po

Labai elegantiška svečiuosna eiti suknelė. Tokia suknelė pritiks 
Sukirptos mieros 16. 18, 20, taipgi

Dar vieni metai sukanka nuo 
to laiko, kada Lietuva, po di
džiojo karo, pasiskelbė nepri
klausoma valstybe. Jie sukanka 
Vasario 16 dieną. Jie ir bus 
tinkamai atžymėti tą dieną, ti
ksliau pasakyti, tą vakarą.

Apvaikščiojimas susidės iš 
dviejų dalių. Pirmoji — tai 
prakalbos, aiškinimas ką dar 
davė Lietuvai vieni metai ir ką 
siūlo'jai nužiūrima bent arti
moji ateitis. Antroji apvaikš
čiojimo dalis—tai koncertas.

Vieną dalyką ryšy su šiuo 
■apvaikščiojimu noriu pabrėžti 
ir mėginsiu tai padaryti jau iš
einančiu iš mados palyginimo 
budu.

Rodosi, senovės graikų mies
tas Sparta neturėjo sienų ap
saugai nuo užpuolikų. Spartie- 
čiai aiškinosi, kad jų miestas 
esąs apsaugojamas ne tvirtomis 
sienomis, bet piliečių pasiryži
mu ginti jį. ,

Sienos šiose dienose 
ginti nebereikia ne 
kiek jos reiškė senovėj, 
piliečių pasiryžimas ginti 
šalį, palaikyti jos nepriklauso
mybę turi didesnės reikšmės. 
Ir ne tik tų piliečių, kurie gy
veno jos ribose, bet ir tų, ku
rie gyvena* užsieniuose.

Todėl musų pareiga, pareiga 
tų, kurie norime matyti Lietu
vą nepriklausoma valstybe, yra 
rodyti tą norą ir tą pasirvžimą, 
Ir vasario 16 d. bus kaip tik to
kia proga.

Tad susirinkime kuo dides
niu skaičium tos dienos vaka
rą Lietuvių Auditorijon. Susi
rinkime ne mintimi, kad mus 
kas ten kviečia. Susirinkiihe 
mintimi, kad mes patys, liuosa 
valia, atsilankėme pareikšti sa
vo nusistatymą kartu su kitais 
lietuviais. Susirinkime juo di
desniu skaičiumi, kad musų pa
reiškimas atrodytų juo įspū
dingesnis.—Bridgeportietis.

ko direktorių prašymu, kad ap
saugoti likusius fondus.

s Auditoriaus štabo nariai, 
bankui užsidarius, paėmė reika
lus į savo rankas, kad padary
ti banko turo sąskaitą. Kai tas 
darbas bus užbaigtas, tai tuo
met direkoriai bus sušaukti 
konferencijai ' su valstijos audi
torių, Oscaru Nelsonu, apsvars
tyti detalėms (smulkmenoms) 
bankui iš naujo atidaryti.

Wiersema bankas šioje apic- 
linkėje operavo daugiau kaip 40 
metų. Frederick Wiersema, 
banko uždėjėjas, apsigyveno 
šioje apielinkėje 1871 metais ir 
pradėjo dirbti krautuvėje prie 
110 gatvės ir Mičhigan ąvc. 
Netrukus jis atpirko pusę krau
tuvės ineresų, o vėliau uždėjo 
banką, kad aptarnauti finansi
niu verslu augančios apielinkės 
reikalus. \

Dabartiniai banko viršininkai 
yra: Asą Wiersema—preziden
tas, Niek Wiersema—kasierius,

geriau. —Kaimynas,

8tas Metinis Koncertas, rengia Chic?- 
gos Lietuvių Auditorijos Bendrovė Lie
tuvių Auditorijoj, sekmadieny, vasario- 
February 14 d. Pfograme dalyvauja 
Birutės Choras, choro vedėjas M. Yoza- 
vitąs, garsusis Rusų-Čigonų baletas, 
Sadko Kliubo kvartetas, smuikininkas T. 
Rossoff, kompozitorius A. Vanagaitis 
su Vanagučiais, Birutės kvartetas: A. 
Ažukas, A. Kaminskas, P. Stogis ir S. 
Rimkus, pianistė Aldona Briedžiutė, A. 
Zabukienės tęio, solistės: O. Biežienė, N. 
Ivanauskaitė-Shultz, E. Gapšienė, A. 
Zabukienė ir kiti. į

Bus šokiai prie M. Yozavito orkest- 
ros. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 75c ir 
50c. Atsilankiusiems į šį vakar? Audi
torijos Bendrovė taria širdingai ačiū.

Visus kviečia Komitetas.

Orėsiu Dezaininimas 
Dresių Siuvimas 

Skrybėlių Dirbimas
M*» taikiame ekuperttj inaimk 
djM Stuooe kurauoM. Dienom!* 
ar vakarai* dema kaina Me 
amatai yra patraukiant/* ir 
gerai apmokami Raly kitę dėl 

knygųtfi« apie leurea. kuriuo 
Jua įdomaujate.

’ , Skrybėlės
Mea limokindmr kaip desal 
ninti tr padaryti rrailae etery 
Mirė, kol mokinate Diplomo* 
duodamos. Ateikite ar raSyklt 
dėt nemokamo! knyrutAe.

MA8TER COLLEGE
JO8 F KASNICKA, Principal 
I94t N HTATK RAK

JUMS NEREIKIA PINIGŲ 
NUPIRKTI ŠITĄ

Turiu parduoti savo 2 augštų 
nam? South Sidėj. arti 4 7th St.; 
kambarių: visi gatvės ištaisymai 
keti
Kad tuojaus parduoti priimsiu $5,500 
Priimsiu 
kėjimo.

tinai atsilankykite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti ir taipgi bus rinki
mas darbininkų dėl korporacijos metinio 
koncerto, kurie įvyks vasario 14 d., 
Auditorijoj. — A. K.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo susirinkimas įvyks utar- 
ninke Vasario 9 d,, 7:30 vai. vakare, 
Ch, Liet. Auditorijoj. Draugai malo
nėkit būtinai atsilankyti, kadangi turi
me kėlėt? svarbių reikalų aptarti dėl 
kliubo laįo. Valdyba.

> r —--------------
* Chiragos Lietuvių Draugijos S. P. 
mėnesinis susirinkimas bus antradienyje, 
vasario 9 d,, 1932 m., pradžia 7:30 
v. v. Masonic Temple svetainėje, 154 7 
N. Leavitt St.

Šitas susirinkimas yra labai * svarbus 
bus rišamas klausimas narių apdraudos- 
insurance. Draugijos valdyba reikal? 
yra visapusiai ištyrusi, net su viena di
džiųjų Insurance kompanijų reikal? užmez
gusi, šiame susirinkime, Draugijos pir
mininkas J. Mickevičius, šit? klausima 
referuos.

Apdraudos klausimas yra vienas svar
biausių klausimų sėkmingam Draugijos 
gyvavimui, ateityje, 
šiame susirinkime išgirs šit? reikal? pla 
čiai apibūdint?

3357 —- 1 
kiekvienai jaunesnei ir augesnei moterei. 
36, 38, 40 it 42 colių per krutinę.

• * V ’ Y * • ■ \
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių; 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti inięrą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą, Kiekvieno pa-
vyzdžio kaina 15 eentų. Gali
mą prisiųsti pinigus arba paš- 
tc/ženkleliais^kaiiu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos/ Pattem Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago. III

« J v . I T '■>

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI.
/ ■ ' ■ 
čia įdedu 15 centų ir praiau at


siųsti man pavyzdį No

Mieros

M!LDA
3142 S. Halsted St.

CLASSIFIEG ADS
.■"Wi MMin

Pirmadienis, vafc.

Real Estate For Sale 
______ NąmaĮ-jžęy6 PatdaviĮnąui

DIDELIS BARGENAS
Už mprgiČius parsiduoda per teismą 

ant lįcitacijos vasario 10 d.. 1 valandą 
po pietų Sidney Pallack, Master 
in Chanchery, kambary 337 County Bldg. 
namas 2 augštų, mūrinis, su garažium, 
kuris randasi

3602 S. Emerald Avė.
• Nereikia visų cash.

Cicero
SLA. 301 kuopos susirinkimas
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