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Lietuvoje ir užsienyje 
plinta keisti gandai 
dėl Voldemaro arešto

Lietuvos Naujienos

Varšuva praneša 
buk policijos jis 
buvęs pasmaugtas

Voldemaras nenorėjęs policijai 
pasiduoti

Varšuva, kovo 29.— Kiek lai
ko atgal vokiečių šaltiniai pra
nešė, kad Lietuvoje areštuotas 
Augusinas Voldemaras. Buk tai 
norėjęs vėl grįžti politikon ir 
leisti savo organą “Tautos Bal
są”.

Iš Rygos atėjusios žinios tai 
patvirtina ir prideda ,kad Vol
demarą suareštavus, jo likimas 
pasidarė neaiškus ir visame 
krašte pasklido įvairiausi gan
dai.

įtaikė pačio arešto tarp poli
cijos ir Voldemaro įvyko smar
kus mušis. Pastarasis nenorė
jo pasiduoti, bet buvo policijos 
įveiktas ir Įsodintas i automo
bilį, kuris nuvažiavo nežiniai 
kur.

Kaip praneša Lietuvos val
džia, jis turėjo būti nugaben
tas į Ežerėlius, bet ten jo nė
ra. Po to Voldemaro draugų 
tarpe apie jo likimą kilo įvairios 
nuomonės. Vieni sako, kad Vol- 
d e marą s bes i ri ėda mas * šu po 1 i c i - 
ja buvo pasmaugtas ir kad "iš 
viešbučio, kuriame apsistojo, iš
vežta tik jo lavonas.

Greičiausia tai yra tik gan
dai paleisti iš Rygos ir *augmen- 
tuoti Varšuvoje, bet tikroji pa
dėtis visgi nėra aiški.

Vokietijoje artinasi 
politinių paliaubų 

galas
Berlynas, kovo 29.— Sekan

čią savaitę Vokietijoje pasi
baigs “politinės paliaubos” ir 
vėl prasidės agitacija, neramu
mai .kurie nusitęs iki antrų 
galutinių Vokietijos prezidento 
rinkimų įvykstančių balandžio 
10 d.

4 užmušti kaimiečių va- 
karuškoje

Meksikos Miestas, kovo 29.— 
Llano Grande miestelyje laike 
vakaruškos tarp svečių Įvyko 
mušis, kuriame žuvo keturi da
lyvavusių. Muštynės kilo dėl 
skirtingų politinių įsitikinimų.

Nusižudė banko prezr- 
dentas

L’rbana, Ilk, kovo 29 .—Prieš 
pat direktorių susirinkimą nu
sižudė Iroquois County banko 
prezidentas S. A. Brown.

Chicagai ir apylinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Kiek šalčiau, galimas lietus; 
stiprus pietų-šiaurvakarių vė
jai.

Vakar temperatūra buvo 65- 
40 laips. ;

Saule teka 5:38; leidžiasi 6: 
12.

Kinai sukilėliai 
žengia vis arčiau 

prie Changchun’o
Sako, užėmė Nungan’o miestų, 

Mandžiurijoje

Changchun, Mandžiurija, ko
vo 29. — Vedami generolo Li 
Tai Tsing, kinų sukilėliai Man- 
džiurijoje vis labiau artinasi 
prie valstybės sostinės Chang
chun. Norėdama’ apsiginti, val
džia sušaukė prie miesto visą 
kariuomenę iš Mukdeno ir arti
mų miestelių.

Paskutinėmis žiniomis suki 
lėliai paėmė į savo rankas mies
tą Nungan’ą, Kirin’o provinci
joje. Laike musių abiejose pu
sėse žuvo labai didelis skaičius 
kareivių. Nauji kariuomenės 
būriai prisiųsti iš Changchun’o 
ir japonų orlaiviai kinų puoli
mų negalėjo atlaikyti.

Tokio, Japonija, kovo ,29. — 
Žiniomis iš Tokio, kinų sukilė
liai užpuolė japonų artilerijos 
skyrių prie Mukdeno ir nužu
dė vieną japonų karininką. Keli 
sužeisti.

Shangha'i, kovo 29. — Shang- 
hajuje taikos konferencija vi
sai nustojo vįjtięs susitarti. Ja
ponų kariuomenės ištraukimo 
klausimas vis dar sudaro sunku
mus. Japonija ,kaip spėjama, 
fronte turi apie 50,000 kariuo
menės.

Shanghai, kovo 30,— (rytų 
laikų)’—Vėliausios žinios prane 
Ša, kad kinų-japonų taikos kon- 
feerncija Shanghajuje visai pa- 
įro ir mūšiai atsinaujino. Kinai 
išbom bardavo visus tiltus. • Ar
mijos artinasi.

Bedarbių partija nomi
nuos kandidatą į pre

zidentus
Pittsburgh, Pa., kovo 29. — 

St. Louis Mo., mieste, rugpiu- 
čio 17 dieną įvyks bedarbių 
partijos konvencija. Nominuos 
kandidatą Į Amerikos preziden
tas.

Prašo kviečių 3,696,000 
bedarbių

VVashington, D. C., kovo 29. 
—Krizio paliesti miestai, krei
pėsi Į valdžią prašydami 681,- 
670 bačkų kviečių bedarbiams.

Dvi meilės aukos. Kalti
ninkas suimtas

St. Ignace, Mich., kovo 29.— 
25 metų vyras nužudė savo 
draugą ir 14 metų mergaitę, Į 
kurią abudu vyriškiai buvo Įsi
mylėję. žudytojas suimtas.

Užsimušė japonų la
kūnas

New York, kovo 29. — Čia 
užsimušė Y. Nagoya, žymus ja
ponų lakūnas, kuris rengėsi 
skristi per Pacifiko vandenyną.

Pavogė $50,000 iš banko
Minneapolis, Minn. ,kovo 29.— 
Septyni banditai užpuolė vietinį 
banką ir pavogė 50,000 pinigais 
ir $125,000 vertybių.7

į W

[Acme-P. & A. Photo]!

Komunistinės riaušės Washingtonc, D. C. Komunistų sukurstyta minia bandė padaryti demon
straciją ties japonų konsulato trobesiu, tačiau tapo policijos išsklaidyta.
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Kongreso atstovą 
rūmai uždėjo 3% 
mokesnį ant autų

Ant trokų 2%, ant liuksusinių 
10%

VVashington, D. C., kovo 29. 
—Atstovų ruma\ nubalsavo už
dėti 3% mokesnj ant automo* 
bilių, ir‘ motociklių, 2% ant 
trokų ir 1% ant jų visų dalių. 
Tikisi iš to surinkti apie $57,- 
000,000 j metus.

Be to, 10% mokesniai buvo 
uždėti ant kosmetikų, brange
nybių, kailių, sporto reikmenų 
ir fotografinių aparatų.

Ways and Menus komisija 
atsišaukė i visus partijų vadus 
ir nurodė biudžeto subalansavi
mo reikalingumą. Į visus atsto
vus kreipėsi ir “spykeris” Gar- 
neris patardamas nesirieti, bet 
balsuoti.

’ Fiskaliais 1933 metais valdžia 
tiki turėti $1,241,000,000 defici
tą ir ji reikia kaip nors pa
dengti mokesčiais.

Amerikos karo laivai 
Nicaragos rinkimuos

VVashington, D. C., kovo 29. 
—Nicaragoje greitu laiku įvyks 
prezidento rinkimai. Juos pri
žiūrėti, Amerika planuoja siųsti 
savo karo laivus su “marinais”.

Nutarė prisidėti Angli
jos darbo partijos

Blackpool, Anglija, kovo 29. 
—Nepriklausomos darbo parti
jos konvencijoje nutarta prisi
dėti prie Anglijos darbo parti
jos.

Išrado nauji būdų škar- 
letinai gydyti

VVashington ,D. C., kovo 29. 
—Amerikos sveikatos biuras 
paskelbė, kad išrado naujį bųdą 
škarletiną gydyti, kuris yra 
daug geresnis už dabartinį.

15 žuvo laike audros 
Atlantiko pakraštyje
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New York, kovo'29, — šiau
rinėse Amerikos valstijose, prie 
Atlantiko vandenyno, per Ve
lykas siautė smarkios vėtros, 
žuvo 15.

Vėl siūlo Filipinams su
teikti autonomiją

VVashington, kovo 29. — Se
natorius Vanderberg (Mich.) į 
senatą įnešė nauji bilių, kad po 
20 metų bandymo laikotarpio 
suteikti Filipinams nepriklauso
mybę, konstituciją ir kabinetą
su pilnomis valdymo teisėmis.

I 
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i Lindberghų sunaus
! virginiečiaį dar
f neatgavo; tariasi
Bostone ieško’įtariamo lakūno 

Marsten

Norfolk, Va., kovo 29.—Trys 
virginiečiai, kurie sakėsi turį 
ryšius su Lindbergh’ų kūdikio 
kidnaperiais ir su jais tarėsi 
dcl pavogto kūdikio sugrąžini
mo, iki šiol nieko tikro neat
siekė, bet dar Įsitikinę, kad grei
tu laiku atsieks ką nors kon
kretaus.

Boston, Mass., kovo 29. — 
Krantų apsaugos laivai Atlanta 
ko juroje ieško tūlo lakūno J. 
B. Marsten, kuris, sakoma, ži
nąs svarbių faktų apie kidna- 
perins. Jį Įtarė B. Gruenler,
kuri pati pasisiūlė policijai su 
informacijomis apie lakūną. 
Marsten kiek ankščiau buvo 
diskvalifikuotas ir nuo jo At
imta lakūno leidimas.

Amerikos inžinierių fir
ma nutraukė ryšius 

su sovietais
Detroit, Mich., kovo 28. — 

Albert Kahn inžinierių firma, 
lošusi svarbiausią rolę “piati- 
letkos” įvykinime, paskelbė, 
kad ji nutraukė ryšius su So
vietų Rusija.

Ispanijos komunistai pa 
skelbė revoliucijų

Madridas ,Ispanija, kovo 22. 
—Anteąuera miesto komunistai 
paskelbė revoliucinį streiką. Su
sirėmime su policija vienas bu
vo užmuštas ir keli sužeisti.

VVashington, D. C., kovo 29. 
—U. S. laivų linija žada nU 
mušti laivakorčių kainas ,20%. 
Numažinimas palies laivakortes 
išpirktas į Europą. „

47-niii Valstijų 
gyventojai prieš 

prohibicijos įst.
“Literary Digest” balsavimuose 

tik Nevada “sausa”

New York, kovo 29. — .“Li
terary Diąest” šiaudiniuose bal
savimuose .prohibicijos klausi
mu, 47 Amerikos valstijos pa
sireiškė prieš prohibiciją ir tik 
viena Kansas valstija pasisakė 
už / “sausros erą”.

Balsavimuose ikišiol dalyva
vo 3,040,036 skaitytojai ir 74.- 
9% jų balsavo prieš prohibici
ją ir tik 25.1% už.

, Valstijomis, 33—įstatymą at
metė dviguba balsų didžiuma 
ir likusios—keturguba balsų di
džiu nra‘.

Slapiausia Amerikos valstija 
pasirodė Nevada, kuri atmetė į- 
statymą 86.82% visų savo bal
sų.

District of Columbia, kuria
me yra Amerikos sostinė Wav 
shingtonas balsavimuose buvo 
77.91% “šlapias”.

Tardieu nutarė vyk
ti į Londoną

Paryžius, kovo 29. — Fran- 
cijos premjeras Andre Tardieu 
paskelbė, kad jis vyks į Londo
ną tartis su^ MacDonaldu pagal
bos klausimu Europos paduho- 
jaus valstybėms.

■ I

. * -.-„.Į-..,—■ , -Į. Į Į |||U ||r, Į Į-Į-Į-ĮĮ- _ 

Graikijos premjeras pa
siliko vietoje

Atėnai, Graikija, kovo 29. — 
Graikų laikraščiai praneša, kad 
Graikijos premjeras Eleutherios 
.Venizelos, finansiniems sunkus 
mams kiek palengvėjus, pasili
ko vietoje, Graikija žada at
mokėti nuošimčius už skola's.

Grafas Zepelinas atgal 
Vokietijoje

Friedriclishafen, Vokietija, ko
vo 29. — Iš Brazilijos atskrido 
atgal į Vokietiją didžiulis vo
kiečių dirižablis Grafas Zepeli
nas. \ •

Wiashington, D. C.» kovo 28. 
—Mirė Lęslie M. Shaw, Roose- 
velt’<> laikų Amerikos iždo sek
retorius.

Lietuva pasiuntė no
tą Latvijai

Lietuvos pirkliai nusiskundžia 
Latvijos suvaržymais

Kaunas.— Prekybos ir pra
monės rūmai įteikė memoran
dumą žemės ūkio, finansų ir 
užsienio reikalų ministerijoms, 
kur buvo nurodoma, kad dėl vi
sokių suvaržymų Lietuvos eks
portas Latvijon sumažėjo 84%, 
o tuo tarpu Latvijos eksportas 
Lietuvon padidėjo net 27%.

Be to, musų pirkliai nusi- 
sknudžia dar ir tuo, kad dėl 
devizų varžymo Latvijoj nega 
Įima išgauti pinigų ir išieškoti 
skolų.

Iš autoritetingų šaltinių teko 
sužinoti, kad Lietuvos vyriausy
bė šiuo reikalu susidomėjo x ir 
rengia Latviams atatinkamą no- 
tą.

Musų prek. ir pramonės rū
mų įteiktuoju vyriausybei me
morandumu yra labai suisdo- 
mėję Estai ir Suomiai, o Estų 
ministeris Lietuvai p. Leppkis 
tuo reikalu apsilankė net pas 
prek .ir pram. rūmų pirm. p. 
Dobkevičių. Mat, ir Suomiai 
su Estais dėl tų Latvijos su
varžymų nukenčia.

Sovietai nužudė 
1,000 pabėgėlių

Tighina, Bescrabija, kovo 29.. 
—New York Times praneša, kąil 
per paskutinius tris mėnėsiusj 
sovietų pasienio sargyba nušovė' 
virš 1,000 vyrų, moterų ir vai
kų, kurie mėgino pabėgti nuo 
raudono teroro, pereidami ’per 
užšalusią Dniestro upę į Rumu
niją.

Panašios žibios per kurį laiką 
ateidavo iš Rumunijos, bet Mas
kva paprastai jas užginčydavo.

Pasirūpino, kad tikrai 
numirti

*

Erie, Pa., kovo 29. — Norė
damas būti tikras, kad mirs, 
E .R. Ticknor įsikišo į burną 
triubą nuo gaso pečiuko ir vė
liau revolveriu šovė sau j galvą.

Nuskrido iš Anglijos j 
Cape Town

Cape Town, Pietų Afrika, 
kovo 29.—Anglų lakūnas. J. A. 
Mollison 'atskrido iš Anglijos 
į Cape Town per 4 dienas, 17 
valandų ir 19 minučių. Pirmes
nis rekordas buvo 5 d., 8 vai. 
ir 27 min.

Lwow, Lenkija, kovo 29. — 
Iš Ispanijos išvyti jėzuitai išsi 
skirstė į visas pasaulio dalis. 
Į Sileziją jų atvyko gana dide
lis būrys ir apsistojo viename 
jėzuitų skyriuje.

PAVASARYJ - - -
kiekvienas iš mus jau pradeda svajoti apie vasarą 
ir apie tai, kur ir kaip praleisti tą liuoslaikį, vadi
namu ATOSTOGAS. ’ >
Mes, lietuviai mylime gamtą, o Lietuvos gamta su 
jos gražiomis pievomis, laukais ir miškais mus ypač 
vylioj a. Tai kodėl gi nepasinaudoti nupiginta kelio
ne į Lietuvą? .
Laivakortėms atpigus, šią vasarą galima butų pra- 
lęisti Lietuvoj!

Laivų kompanijos siuto ir kitus dar niekad nebūtus patogumus ir nuolaidas. 
. U teikite pasiteirauti į

NAUJIENOS
. 1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

Du kart mirė ir du 
kart “iš numirusių” 

prisikėlė
Tai ne pasaka, o tikras 

atsitikimas.

KAUNAS. — Pranas Stašai
tis iš Kurlavėnų valsčiaus “pa- 
silokamijo” geležiniais rete
žiais, kuriais jo kaimynas Ge
ležinis savo karves pančiojo ir 
juos pasivogė. Stašaitis atsidū
rė į teismą.

Atėjo sudna diena, bet pats 
kaltininkas į teisiną neatvyko. 
Jo vieton Šiaulių policijos vir
šininkas pristatė liudymą, kad 
Stašaitis miręs. Mirusių niekas 
neteisia ir byla buvo nutrauk
ta. Tik kartą Geležinis važiuo
damas žiuri, ugi Stašaitis prie
šais ateina. Žmogeliui blusos 
apmirė, plaukai pasišiaušė ir 
pasukęs arklius, pasileido, 
kiek įkerta, namo poteriauda
mas.-

Pasirodo, kad ligoninėj mi
ręs visai kitas Pranas Stašai
tis, o šis neatvyko į teismą dėl 
to, kad iš viso nebuvo pratęs 
laisva valia į teismus šaukia
mas vykti.

Bet “prikėlus iš numirusių”, 
vargšą Stašaitį vėl ėmė už 
grickus po teismus tąsyti. Nu
sibodo Stašaičiui toks gyveni
mas ir jis nusprendė dabar 
jau tikrai numirti. Ėmė ir pa
sikorė. Užsinėrė ant kaklio kil-
pa ir pasitempė savo namuo- 

po lubomis. Ir liežuvio ne- 
• užmiršo pro dantis iškišti.

Apie pasikorimą tuojau pra
nešta policijai, kuri, atvykusi, 
rado Stašaitį jau gulintį ant 
žemės — žmona nupiovė vir
vę ir pakaruoklį paguldė. Po
licija Stašaitį apžiurėjo, nu
statė mirties faktą ir išvažia
vo.

Praėjo kuris laikas. Vieną 
dieną, nelabai senai vienas 
Šiaulių policininkas užėjo rei
kalais į apskrities ligoninę’ir 
susidūrė tarpdury... su paka
ruokliu Stašaičiu.

Pasirodė, kad policijai išvy
kus, Stašaitis atgijo, bet ka
dangi virvė paliko ant kaklo 
nemalonų atminimą, tai tuo
jau išvažiavo į Šiaulius gydy
tis.

“Atjauninimo” labora
torija Rygoje

Ryga.—Rygoj šiomis dieno
ms! susekta žyminių ženklų 
“atnaujinimo” laboratorija. Tar
dymas dabar parodė, vartotų 
žyminių ženklų buvo atnaujin
ta ir paleista į apyvartą žymiai 
pigesne kaina’ 60,000 latų su
mai. Laboratorija dirbo du mė
nesiu. Seni ženklai, kaip ma
noma, buvo gaunami iš .valsty
binių įstaigų. Suimta apie 10 
žmonių, jų tarpo žemės ūkio 
ministerijos vyr. kurjeris.

8
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Michigan City, Ind.
<Ve prašyt i svečiai.

Užpcrcitą nedėldienį čia 
lankosi neprašyti svečiai: pp. 
Bačiunas, Vanagaitis ir Sini 
Seni. Žinoma, tikslu pažvejoti 
balsų ponui Bačiūnai. Kadan
gi musų miestelio lietuviai yra 
pažangaus nusistatymo —SLA. 
nominacijose balsavo už Ba
igčių, Gugi te kitus pažangius 
kandidatus — lai tų patį darys 
ir dabar. Bereikalingas šitų 
ponų čia važinėjimas, turelį 
būti sarmata pačiam sau ieš
koti balsų, bet geros p. Bačiti- 
no akys durnų nebijo. Vyru
čiai, gėdų patys sau darote.

. — Vargdienis.

Kenosha, Wis.
Visko po biski

Kovo 21 d. patiko nelaimi 
seną naujiėnietį p. .1. PflkšĮ. 
Tą dieną pas mus siautė labai 
didelė sniego pūga. P-ui Bak
šiui beeinant gatve, paslido ko
ja ir lūžo per riešą. Jis tuoj ta
po nugabentas į St. Catherine 
ligoninę. Manoma, kad Juozui 
teks ligoninėj išbūti keletą sa
vaičių. Linkiu aš jam kuo grei
čiausi:'i pasveikti.

—o—
Kovo 22 d. German Ameri

can Hočo svetainėj įvyko susi
rinkimas, šauktas lietuvių pi
liečių ir taksų mokėtojų. Kiek 
man žinoma, susirinkimo vy
riausias tikslas buvo pasitarti 
dėl įvykstančių šiame mieste 
balsavimų. Mat, neužilgo bus 
renkama konsolmanai, o taip 
pat balsuojama, ar dabartinę 
valdymo formą palikti, ar ją 
pakeisti.

Per paskutinius dešimtį me
tų musų miestą valdo, mana- 
džeris, kuris yra vythrttsftis 
gr.spadorius. Jis vienas gali 
miestui reikalingą darbininką 
pasamdyti arba jį atleisti. Tas 
gaspadoriavimns privedė prie 
to, kad miestas liko pusėtinai 
nugyvendintas. Dirbtuvių skai
čius, vietoj daugintis, pradėjo 
pažintis. Bedarbių randasi daug.

Vykstantiems Lietuvon 
ĮSIDĖMĖTINA! 

KETURIOS NEPAPRASTOS

EKSKURSIJOS
I KLAIPĖDĄ per Copenhągą 

Lietuvos Piliečiams Pasai 
ir Vizos Dykai

PIRMOJI 
GEGUŽĖS 14 d. 

laivu

“UNITED STATES” 
LIETUVOS VYČIŲ 

ORGANIZACIJOS

ANTROJI 
GEGUŽĖS 28 d. 

laivu 

“FREDĖRIK VIII” 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO 

Drauge su laikraščiais 
“AM. LIETUVIŲ.” "DRAUGO” 
Rengiama specialiai dėl Amerikos 
lietuvių. prekybininkų ir pramoni
ninkų^

TREČIOJI 
BIRŽELIO 18 d. 

laivu .

“UNITED STATES” 
L. D. S. ir “DARBININKO“ 

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis 

Šv. Roko parap. Vikaras

KETVIRTOJI
LIEPOS 2 d. ?

laivu

“FREDERIK VIII”
Rengia Žymesnieji Lietuviu laik
raščiai “Vlfel'lYBĖ “NAUJIENOS”

........ ir, “dirva“ ...

. Visos pastangos bus pašvęstos pada
ryti kelionę atmintiną ir pilną įvai
rumų ir malonumų dėl tų. kurie da
lyvėm ekskursijoje. J

Reikalaukite nuo savo agento lai
vakortės ant /
SCANDINAVIAN AMERICAN ■ 

LINE
27 Whitehall St. New Yqrk City 
248 Wa$hitlgton St-. Boston Mass.
130 N. La Salk St. Chicago. UI.

. r ĮĮfĮiMMiiTiĮHataiiaaa

Miesto valdininkai ima tikrai 
riebias algas. Net Mlhvaukee 
negali susilyginti. Miesto gas- 
padorius per metus gžtuna net 
$12,000; kiti valdininkai irgi 
nesigaili sau pakelti algas. Tuo 
tarpu seniau, kada turėjome 
kitokią valdymo sistemą, tai 
majoras gaudnvb tik $3,500 per 
metus. Kiliems valdininkams 
irgi buvo mokama daug ma
žiau, negu dabar.

Susirinkime kalbėjo advoka
tas Mtdoy angliškai ir J. Mar
tin lietuviškai. Nors susirinki
mas buvo neskaitlingas, bet la
bai gyvAs. .Prakalboms užsibai
gus, tapo sutvertas kliubns 
varliu Kenbšha Lietuvių Pilie
čių Kliubns. Vald^bdn išrinkta 
A. Laban ph’tfiiriihkil ir S. Eli- 
jbsh raštininku. Tuoj naujai 
sutverto kllubo valdybai tapo 
pavesta paraginti draugijas, 
kad jos dalyvautų balandžio 5 
d. balšavimubse. Vadinasi, kad 
draugijos vestų agitaciją tarp 
sAvo narių ir aiškintų jiems, 
kodėl balandžio T d. balsavimai 
yra labai svarbus.

Reikia žinoti, kad ši kartą 
piliečiai turės progos atsikra
tyti nuo miesto manadžeriaus, 
kurio išlaikymas labai brangiai 
atsieina. Tai bus jau ketvirtas 
bandymas pakeisti valdymo 
formą. Ir kiek iš visko galima 
spręsti, šį kartą turėtų pasisek
ti, kadangi dauguma piliečių 
yra nepasitenkinę.

Daugelis žmonių nežino kaip 
balsuoti. Sakoma, kad pereitą 
kartą daugelis kryželį padėjo 
prie žodžio “No”, manydami, 
jog jie balsuoja už konsolmanų 
ir gaspadoriaus atšaukimą. Tuo 
tarpu kryžiuką reikėjo dėti 
prie žodžio “Yes”. Mat, bus bal
suojama už įvedimą taip vadi
namo “Mayor-Alderman Plan”.

Taigi lietuviai piliečiai įsitė- 
mykite tai ir dėkite kryžiuką 
keturkampy j prie žodžio “Yes”. 
Ne tik patys eikite balsuoti, 
bet paraginkite ir savo kaimy
nus. Cleveland miestas irgi tu
rėjo manadžerj. Bet pasirodė, 
jog tai perbrangiai kainuoja, 
todėl piliečiai nubalsavo grąžin
ti majoro-aldermanų sistemą. 
Atrodo, kad ir Kenosha pana
šiai padarys. Yra susidaręs tak
sui mokėtojų komitetas, su ku
riuo kartu dirba ir lietuviai. 
Gerai, kad lietuviai pradeda do
mėtis politika. Laikui bėgant 
jie galės turėti savo atstovą ir 
miesto valdyboj. Reikia tik 
dirbti.

—o— '
Kaip kitose kolonijose, taip 

ir pas mus, Susivienijimo na
riai yra labai nepasitenkinę 
tuo, kad ant baloto nėra padė
tas Dr. Viniko vardas. Kai ku
rie sako, kad jie visvien bal
suos už Dr. Viniką. Man rodo
si, kad tie Pildomosios Tarybos 
nariai, kurie stojo prieš dėji
mą Viniko ant baloto, pasielgė 
prieš musų organizacijos narių 
valią. Kiek galima spręsti, pas 
mus dauguma balsuos už adv. 
F. J. Bagočių ir kitus progresy
vius kandidatus.

Butų pageidaujama, kad kuo
pa išrinktų į seimą tinkamus 
delegatus. šiame seime bus 
svarstoma labai svarbus klau
simai. Teks delegatams pana
grinėti netikusius investmen- 
tus, kurių Susivienijimas turi 
pusėtinai daug. SLA. 212 kuo
pos susirinkimas įvyks balan
džio 3 d. paprastoj vietoj. Svar
bu, kad tame susirinkime da
lyvautų kaip galima daugiau 
narių. —Kenoshiėtis. . •

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsit* 
feip pataria Lietuvos bankai

At Atidarys akis tie- 
ttivos valdža ir 

spauda?
i t

(“Naujienų” korespondento 
laiškas iš Argentinos)

Lietuvos spauda sarkastiškai 
kalba apie Pietų Amerikos lie
tuvių spaudą. “Trimitas” sako, 
kad P. A. lietuvių spauda per
pildyta asmeniniais šmeiži
mais, kds beveda pHe kultitei- 
nio bondriidarBiavinm. Bei juk 
pati Libttivos špatvda’, t d šva
rioji ir imtendencingoji, su di
džiausiu pamėgimu, be jbkių 
režčrvį, persispausdina- tiios 
asmenų šmeižimui, višdbmet 
medžiagą imdhnm iš klerikali
nių organų, IhiVic kaip vorą*- 
l inkilai y va įpninib’ję šavb’giiš- 
tosna Lictuvbs konsuiatuš iv 
Atstovybę. Vienok dalhlr jatv 
padangė pradodb blitivjteiB te 
reikia tikėtiš, kad grbit Lietu
vos spauda ir valdžia atidttvj'š 
savo akis. Tai turi įvykti dfeT 
to, kad aiitiklerlkaline Avgėit- 
tiims lietuvių spAudlt ėmčšl 
riinfrii iv energingai dėthrtskihL 
ti prie Lietuvos iždb prtei|iilL 
kusias klerikalines dėles.

Virš metų kllerikalni su koti- 
siiiii Gilučiu žaidė lietuvių be
darbių ašaromis, švaistydami 
valktybihes pašalpas saVo pra
bangos tikslams. O bedarbiams 
ne tiek nesuteikė, kiek drau
gija “Lietuva” iš dviejų savb- 
piteėngimų: “Lietuva’’ apren
gė 50 bedarbių ir pristatė dar- 
buosna, o klerikalai už be 
darbių pinigus puotauja klebo
nijoje ir arbatėlėse. Gaučys
nesisarmatino metinėje atskai
toje girtis apie Emigrantų 
Globos Komiteto darbus; bet 
netyčia pats prisipažino, kad 
peV ibetiis laiko tik 6 vyrams 
suteikė darbą, ir tai tokiems, 
kuriems dabar moka algas iš 
Lietuvos valstybes iždo: km‘- 
jerams, raštininkams, klerika
lų organo agentams. Taipgi 
netyčia prisipažino, kad iš vi
sų Argentinos lietuvių organi
zacijų tik vienas S. Ln Argen
tinoje klerikalauuiM.ue.vM prita
ria, apart, trijų popierinių, 
naujai iškeptų šv. Kazimiero, 
mergaičių globos ir jaunimo 
ratelio grupės, kurias čia 
žmonės taip vadina, dėl jų ne
rimtumo.

Klerikalus akėja “D. Tie
sa”, jų šunybes aikštėn kelia 
“Argentinos žinios”, o “Ar
gentinos Lietuvių Balsas” vi
sai rimtai pradėjo šifruoti tą 
klerikalų “puzzle”, kuris niau
kia lietuvių vardą ir garbę 
Pietų Amerikoje.

Čionaitiniai lietuviški dan
gaus kupeiai yra taip nusidė
vėję, kaip senoviški Rusijos 
caro rubliai. Jie puolė eksta
zei! ir apšaukė pirmo Argen
tinos lietuvių konsulo su
tvertą nepartinę draugiją 
“Lietuvą” kriminalistine. Už
tat tos draugijos organas 
“A. L. B.” jienis šitaip atsake:

“Iš visų visuomenes luomų, 
kunigų’ luomas yra žinomas 
kaip mažiausiai duosnus. Jie 
moka tik imti, o ką nors ghit- 
ti iš jų galima taip, kaip iš žą
sies avižas. Bet musų klebo
nai iš “Švyturio” štabo mėgs
ta kartas nuo karto parodyti 
išimčių, štai, kad ir paskuti- 
jiiam savo laikraščio ihiniery 
jie gaušiai apdbvahojo dr-ją 
“Lietuvą” titulais.

Todėl, kad dr. “Lietuva” dėl 
jų kląstų nogalejo dalyvauti 
Lietuvos Atstovo suruoštoje 
arbatėlėje 16 vasario rilliii'nt, 
jie ištitulAvo (Įraitgiją1 anar
chistais, koihnhistdiš ir negeis
tinais vis'Uoihenėi1 elcnienlAis.

Stebimės lokiu kunigų duoš- 
nuinu. Neturėdami rimtų ir 
pamatuotų Argubientų prieš 
draugijos varomą naudingų 
višuomeUinį darbąv jau hitb 
senai jie gi įlaši komuhizmu ir 
aiVarclnzmu. Kas iięčia1 kriiiii- , 
nalistUs ir negėištihihs elemen
tus — nenorime išnaudoti ku
nigų duosmtmą — šiuos t ii ii- 
hts grųiiiiaiUe atgu), fnanyda- 
lUi, kad savo Dietoje jče geriau 
tikš/’

Susipratę Argentinos lielij-

(CHEVROLET/^

Jus Gaunate Geriausi
i; $ ' •- > . ... ...1 - •

Chevrolet Aptarnavimą
Pas Savo Chevrolet Pardavėją už

Žemiausias Kainas
f Už Kokybės Darbą

5 :'t j

Jusiį Chevrolet pardavėjas gali geriau negu kas kitas suteikti jums 
kokybes darb$ už žemiausias kainas. Jo aptarnavimp stotis yra dirb
tuvės prižiūrimą. Jis turi dirbtuvės pagamintus įrankius ir įrengimą 
—dirbtuvės išlavintus patarnautojus ir mechanikus. Jis vartoja tik
tai tiktas Chevrolet dalis. Ir jis yra asmeniškai užinteresuotas, kad 
jus būtumėt patenkintas iš savo Chevrolet. '

.. i,. ... ........ ■

Visa Sėfijit sdVditirtHj aptarnavimą specialu, kad parodyti žemas kai- 
f «

nas Už Chevrolet pataisymo darbą, prasideda šiandie. Dėl savaitės 
pradedant kovo 28 d., specialus bus stabdžiij (brėkių) nustatymas už 
šias būt&ertbkai’rtas.

1 ‘.f. - - • \ ’ '
■< ' ■ ’" ' ■ ’ " ' ■ ' : • 

CHEVROLET. MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN. DIVISION OF GENERAL MOTORS ”

-.x .i ,i

ADJUSTING
1928-1979

blakes

REGUI.ARLY

Snoo REGULARI. Y

$100

ADJUSTING 
1930-31-32 

4-wheel

n; '

MATYKITE SAVO CHEVROLET PARDAVĖJA

.... j’.trr-ftr.:st
....... . ........ ... ■■

; ' . 1 ■■ .
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Vlal' ŠirVo hudnibnę
akie kiblius “A. t. Wfe”. 
ŠKaitįę’tdjte PKštabų sllyiHtije, 
liti r tarp kita šAkohfrt :

“švyturį” pradėjo leisti L. 
K. Bendruomene. Pamalę, kad 
jo niekas iieškaitb — išbratV- 
kia Ibidėjų vardų. Matyt1 jį' lei
džia tokie padaužos, skaldy 
darni lietuvių vienybę, kad ne
drįsta Hėt siivo pavardžių nu
rodyti.

Visgi, laikraščio' spausdink 
iną apmokti valdžia1, reiškiu 
yra kaipo oftetezaš. Tai dejati- 
gi tų reiškinį gailina škdiiyti 
normaliu?

Kddd kuitigdi išlėidb savo 
provbkacljbš fajiuktis L< Kbd- 
sulittO' vni’dti, iėn jie rašė; kad 
visiis kitdš laikraščius, dpaH' 
“Svyitteib0 Ibidžht “libatšakd- 
iiiingi eibdtetilni.” l^ėt tie bife- 
mentrii va^ kds Įleidžia, fcadte 
i‘ciis adiklį pi’dvbkabijdš ilapotį 
tai Ittbėš gbrbtedi gdWU pdšiiil- 
ti, kad* šUVadilk dtmiii&Ūflių ptt1- 
va'ditiiiriU' dtdidHiiiied^ “Švy
turio” leidčjdniši iiUHiė net* sa- 
vb pavardžių bijo viešai skeb 
bli.

—-b——
—TauiidL įmilcybč te šdvb 

tautos didviiiiiims iiieitiibhtet 
teisybės h<Ulttišb.

Taip blnibja hodios davat
kos, o viršui paduodamoji di- 
tala yra iš jų organo editoria- 
lo pirmo puslapio; Tai iš edl- 
tbrialb apie kryžeivių ainidš; 
kuriuos1 niinėdadms “Švytu
rys” nepasisakb, ai’ jis už kry
žių, aF pFieš kryžių: rašo dvi
prasmiškai, kaip kiekvienas 
jėzuitas.

f

iįietųVbš valdžia puikiai su- 
yuiUė Kldipėdiškltis valstybės 
iŽdhvikdef te “š.° ttibibdijOs yra 
p^KstdŠ žungiioAdVinias. O t kas 
Tai tikimi bdHi įdomu “Švytu- 
i’yje” pamatyti, būtent: ener- 
gitigds pkotesfas prieš Lenki
jos imperialistus ir prieš Ro
mos pppiežių, kuris Lenkijos 
imperialistų smurto žygį už 
gyrė ir Lietuvos sostinę Vilnių 
LČiiKijbš vyskupystei priskyrė.

y1’ *

>. —ilžiliCiiib spiiiula per-
ciėih įfcMHty asmlms po-

ĮMittUffiii lii'bH puoli-
iftijį iiiektt bbltdrb’ ilcttirinčiij 
šit žMgltiU fcitlHlHhiiitosi sic-

f iii’ Vi'it Ktfiilirt “tHIHito” rc- 
dliiteljbš JMdtbi- kon-
išitiiUdjtiHt' ftihtH'. Mtf šliskun- 
dUšięii Ai’gcdtehbš Itettei'ius do- 
HdščiKdL sdvb sbaitdbjb (o “dar 

glitešl.
tesite, šailbte tbiiid' te ano- 

ftite itžšteillb spatidUi Itet kodėl 
jįs Ėteteivbk iaiiirašlitiihkai be 
jokių įfeŽėKViį pdksišįiattfedinate 

i’dšhtehti štiieižibidi* įiedorciių 
išgdWbiaš sbnšAbijas?

! d’ itešiMa ir nėti Bylinėtis, 
uti Iteiltvišlhi' SiteUdte te Kaune 
ptliteiki dibką.

o—
— Sbieibdtt vėl “išrinktas” 

Lietuvos prbžidbntu.
Tokį anigalVį per visą savo 

dteHbiiŠČio pušidpį uždėjo ku- 
di^U: Mirijbhų (hč $hirijonų 
kunigų) organas “bVaugas” 
Chicagbje. Jie dVųšiai deda 
žodį “išrinktas” svetimženk- 
litiose, nes jų bendrovė pakan
kamai turtinga, iš Lietuvos pa-

šalpų neprašo ir dėl to drą
siai rodo savo tikrąjį veidą.

Kilokid padėtis yra su Bu- 
endįs Aires “švyturiu” ir su 
“Vilniiitts Rytojumi”; abu 
šiuos laikraščius valdo kuni
gai, bet užtat kad naudoja Lie-

|» r i |rasauimis Rekordas
I f

DAUGIAU kaip trys tūkstančiai gi
mtinu bė praradimo gyvasties nors 

vięhos motinos ar valko! Tai yra ofi- 
cialis Piatt Pavieto rekordas Dr. W. 
B. Caldwell laike jo penkių dešimtų 
metų šeimininkės praktikos Illinois 
valst. '

Nestebėtina, kad motinos turi pil- 
niausį pasitikėjimą duodamos mažie
siems Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin!

Jeigu jus tunte kūdikį, jums nuo
latos yra reikalingas šis pastebėtirtas 
preparatas iš tyro pepsino. veiklios 
senna ir šviežių žolių. Vaikas, kūjis 
gauna šį švelnų stimuliantą dėl skilvio, 
kepenų ir vidurių yra visuomet svei
kesnis. Jis neleidžia opiai vaiko si
stemai užsikimšti. Jis nugalės atkak

i* *

*Trečiadienis, kovo 30, 1932

tuvos valstybinias pašalpas, 
tai ir “išrinktas” be svetim- 
žeriklių rašo nors pirmose vie
tose (ik apie savo sektos rei
kalus rašo, o slaptai “RAKO”

(Bus daugiau)

liausi konstipacijos priepuolį. Jis juos 
sutvirtina ir visai nėra panašus aitriems 
liuosuotojams, kurie iščiulpia jų spėką 
ir energiją.

Padengtas liežuvis ar dvokiąs kva
pas yra ženklas dėl šaukšto Syrup 
Pepsin. Valkai noriai jį ima. nes jis 
yra tikrai skanus. Paragaukit jį! Im
kite Syrup Pepsin patys, kada viduriai 
užsikimšę, ar aitrumas ėda. ar vargi
na galvos skaudėjimai ir stoka apetito. 
Imkite po truputį per kelias dienas ka
da suvargę ir žiūrėkite kaip jus atsi
gausite.

Tai yra recepto preparatas, kurį 
kiekvienas aptiekininkas turi prirengtą; 
didelėse bonkose. tik paklauskite Bile 
kur Dr. Caldu-ell’s Syrup Pepsin.



*
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Trečiadienis, kovb 30, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Koseland

Pereitą ketvirtadienį Gedimi- 
i draugijos ir draugijų—K1 iu- 
i Susivienijimo valdybos bu- 

bizi. ‘Pastaroji valdyba turė- 
Susivienijimo parduoti šėpą 
nuvežti ją j bažnytinę sve

tainę ir atiduoti kitai draugi
jai, o Gedimino draugijos šėpą 
pasilaikyti ir nuvežti į K. Stru
milos svetainę, kur Susivieniji
mo bus nuolatiniai susirinkimai 
laikomi. Vakare abiejų draugi
jos valdybos turėjo susirinki
mą pas V. Dargį, Susivieniji
mo finansų sekretorių. Tame su
sirinkime apkalbėta plačiai 
draugijų reikalai. Susivienijimo 
valdyba parėmė iš Gedimino 
draugijos visus dokumentus. Ir 
ji pasižadėjo Susivienijimo su
sirinkimuose Gedimino draugi
jos nariams išpildyti aplikaci
jas. Už tai bus jas atlyginta 
už pirmą pusmetį alga.

Susivienijime susirinkimai 
perkelti iš šedvilos svetainės į 
K. Strumilos svetainę todėl, kad 
permaža svetainė, kuomet pri
sidėjo Gedimino draugija. Die
ną tą pačią gavome, tai yra, 
kas antrą pėtnyčią kiekvieno 
mėnesio. Buvę Gedimino draugi
jos nariai ir Susivienijimo na
riai įsitėmykite, kad ateinantis 
susirinkimas yra šaukiamas at
virutėmis.

Jis įvyks balandžio 8 d. 7:30 
vai. vakaro K. Strumilos svetai
nėje, 158JEast 107 Street, kam
pas Indiana Avė. Tame susirin
kime Gedimino draugijos nariai 
mokėsite mokestis Į Susivieni
jimo iždą ir nuo to susirinki
mo Susivienijimas perims visus 
reikalus iš Gedimino draugijos.

Svetainę gavome parankią lie
tuvių kolionijoje. Galima iš a- 
pielinkės pėstiems ateiti, iš ti- 
liau galima gatvekariais atva
žiuoti.

Kuomet draugijos maino vie
tas, tai ir jos sekretorius per
mainė vieta.1 Dabar Susivieni
jimo nariai kreipkitės sekančiu 
nauju antrašu:

J. Tamašauskas.
11325 Yale Avenue.

—Sekretorius.

no 
bų 
vo 
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Roseland
Dar pas mus blogi laikai. 

Dauguma darbininkų nedirba. 
Apielinkės dirbtuvės uždarytos 
ir nežinia kada jos pradės dirb
ti. Dvi bankos jau uždarytos, 
resyverio rankose. Daug biznio 
įstaigų užsidaro. Menkesni biz
nieriai menkai pasilaiko. Stip
riausia biznio Įstaiga, tai tur
būt Peoples krautuvė, kuri yra 
prie 112 gatvės ir Michigan avė. 
Joje beveik kaip ir didmiestyje 
žmonių visada daug. Didžiosios 
kompanijos mažasias varo iš 
biznio.

Jeigu tokie laikai pasitęs, tai 
dar daugiau atsiras bedarbių. 
Kuomet tokie laikai, tai ir drau
gijos negali išsilaikyti. Joms 
priseina vienytis. Svetainės su
sirinkimams brangios. Mažu 
svetainių nėra, kurios butų pa
rankios susirinkimams laikyti. 
O didžiosios neprieinamos. Tai 
kito išėjimo draugijoms nėra 
kaip tik vienytis. Jau viena 
draugija prisidėjo prie Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo. Kuri 
kita draugija paseks prisidėju
sios draugijos pavyzdžiu?

O » »
Bimbiniai kitiems siūlo giria 

svetainę vadinamą garažu. Jie 
mano, kad svetimus galės dau
giau išnaudoti ir kankinti šal
toje vietoje, negu saviškius. Sa
viškiai dejuoja, kuomet laiko 
praktikas, kad šalta vieta, nega
li išpildyti užduot;. Komisarai 
atsako, kad jie naudojas veltui, 
tai nereikia ir kūrenti. Visgi 
negražu ir nejauku, kuomet 
bimbiniai vadina garaža s vėtai-

ŽZ

ne ir nok urena jos. Kam šykš
tauti buržuažiškų anglių? Kuo
met daugiau išvainosite anglių, 
bus daugiau darbininkams dar
bo.

Komisarai gudrus ir taupus 
kitiems, bet patys sau netaupus. 
Kuomet tik jiems pritrūksta pi
nigų, tuoj jie surengia prakal
bas, pasivadina kokį meklcrj iš 
Rusijos, o jis pasakoja kokias 
pasakas ir po tų pasakų renka 
aukas, žinome gerai, kad tos 
aukos tenka komisarams.

-—R.

Brighton Park
Kam tikus tokia kores

pondencija

“Antroji 
pasirašo 
Iš viso 
turinio

Pereitą ketvirtadienį “Nau
jienų” numery 71-me tilpo ko
respondencija antrašte 
Liublino Unija”, kurią 
koks ten Prapertieris. 
tos korespondencijos
yra aišku, kad autorius panau
dojo plunksną ir laikraštį vie
tos organizatorių bei organiza
cijos paneigimui. Aišku, kad 
jam (Prapertieriui) yra sveti- 
ma-tolima šioj apielinkėj gyve
nančių žmonių būklė, o taipgi 
tai, kad tą būklę galima page
rinti vien organizacijos pagel- 
ba.: Taigi aš ir noriu žodį-kitą 
tarti.

Dalykas štai koks. Brighton 
Parko nejudomų nuosavybių 
valdytojai organizuojasi. Pir
mas toks organizatyvis susirin
kimas Įvyko septintadienį, ko
vo mėnesio 13 d., So. Kedzie ir 
39th pi. svetainėj. Iš poros 
šimtų tam susirinkime dalyva
vusių asmenų 190 pridavė val
dybai savo pavardes ir adresus, 
kaip pareiškimą noro organiza
cijai prigulėti. O Prapertieris 
sako, kad tik 166 tai padarė.

Klausimas, koks buvo jam 
reikalas tuos 24 paslėpti? Juk 
to susirinkimo užrašai knygoj 
nemeluoja.

Minėtam susirinkime išrinkta 
pastovi (metinė) valdyba vien
balsiai iš šių ypatų: pirminin-

---------------- -------------------- ------- 
kas G. Klock, 1-mas vice-pir- 
mininkas J. Rubey, 2-ras vice
pirmininkas St. Warnis, 3-čias 
vice pirmininkas J. Spitlius; ka
steri us T. Bartkus, raštininkas 
p. Blear. Dabar matom, kad1 
valdybą sudaro šešios ypatos, 
o dar prie valdybos pridėjus 
patarėją ądvokatą, kuris apsi
ėmė parūpinti organizacijai 
charterį, ta r bus septyni.

Aš vėl noriu čia padaryti pa
stabą: Kodėl Prapertieris sako, 
kad išrinkta valdyba iš ketu
rių asmenų, kurion Įėjo advo
katas, lietuvis bučeris, lenkas 
saliunininkas ir dar vienas. Ma
tomai, 'Prapertierio supratimu, 
kiti valdybos nariai tai niekis, 
ir jų taip “pagarbinti”, kaip 
tuos keturius, negalima, ba ne- 
košer.

Naujai organizacijai vardas 
duotas “Brighton Park Proper- 
ty Owners Association, Not 
Political”. Tokiu tai vardu jau 
paduotas per advokatą Spring- 
fieldui prašymas čarterio, ir 
manoma trumpu laiku ji gauti.

Organizacijai galės prigulėti 
netik lietuviai, bet ir kitų tau
tų šioj apielinkėj gyvenantys 
nejudomų savasčių valdytojai. 
Ir kodėl ne? Aišku, ne tik lie
tuvius, bet ir čia gyvenančius 
susiedus, vokiečius, lenkus, 
franeuzus ir kitus darbininkus, 
lygiai paliečia tos pačios sun
kios gyvenimo apystovos. O 
šios depresijos laiku nebegali
ma nuo darbininkų atskirti ir 
daugybę biznierių, 
pat vos 
Visų jų 
verčia 
bendrai
savo būklės pagerinimą.

Nereikia taip siaurai supras
ti (kaip Prapertieris), kad or
ganizacija kels balsą /vien prieš 
mokesčių-taksų sunkią ir kas 
metai kaip ant mielių augančią 
naštą, bet bus daug lengviau 
organizacijai, negu pavieniams, 
ir kitus svarbius darbus atlikti, 
liečiančius nejudomų nuosavy
bių savininkus; Plačiau apie tai 
kalbęįi nėra Reikalo, 
tik patys Bar

NAUJIENOS, Chicago, III. 
.... . -r---'.-." ...........  

mą galę savo organizacijos pro
gramai nustatyti, ir jie mokės 
kaip reikia savo susirinkime 
nutarimus vykinti gyvenimam

Nežiūrint to, kaip butų .nau
dingas ir. garbės vertas darbas, 
visgi atsiranda žmonių, kaip 
Prapertieris, kurie iš to šaipo
si, kabinėjasi prie žmogaus, 
kurio iniciatyva ta organizacija ♦ 
prasidėjo, iškraipo organizaci
jos pasirinktą vardą, rašo ne
tiesą, kenkia organizacijai ir tuo 
klaidina “Naujienų” skaityto
jus.

Be, to, Prapertierio korespon
dencijoj yra ir daugiau nesąmo
nių prirašyta. Pavyzdžiui, vie
noj vietoj sakoma: “Po mitin
go, pradėjęs teirautis apie 
smulkmenas, sužinojau, kad 
valdyba ir pasiliks ant visados 
tie keturi asmens. O nariai tu
rės kiekvienas mokėti po $5 
kas metas, ir dar iš anksto.” 
Kadangi tokio nutarimo visai 
nebuvo, kad palikti valdybą ant 
visados ir kad kiekvienas narys 
kas metas mokės po $5, tai ko
kiais sumetimais vaduojasi Pra
pertieris?

Užbaigoj lo Praperlcrio ra
šinio randame įvairių skaitli
nių, kurios taip pat po milin
go surinktos iš 'pakampių ir 
nieko bendro neturi su teisy
be, jei bent pats Prapertieris 

už grynus pini-imli

■ t—m

SAUGU SIUSTI PINIGUS

gus.
Kaip greit bus gautas cliar 

tevis “Brighton Park Properly 
O\vners Associalion”, taip 
greit bus šaukiamas kitas su
rinkimas. Laikas ir vieta Ims 
pranešta vėliau.

— Antano Drangas.

Rotterdam Volendam
Veendam ❖ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdam;i ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

ŽEMOS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

ĖEVERYKAI"SEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaiko
mi puikius čeverykus ir turime didelį pasirinkimą. 
Pas mlis pirkdami, sutaupysite pini

ngus!

3

PER MUSŲ IŠTAIGA
Per 15 Metų Nei Vienas Centas Nežuvo 

Važiuojant Lietuvon Teisingas Patarnavimas 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokam 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—CASH 

Alsilankykit Y pat iškai Arba Pritiųtkite Per PaitĄ.

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

JIOlMf^EMĄ
_ .g l.A^TOM^9Sąs«hjLjlier WISSIG,

Specialistas i5 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim? krau
jo. odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ię išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie jiuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

kurie taip 
galą su galu suduria, 

bendri reikalai verste 
stoti organizacijon ir 

darbuotis, kovoti už

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

EKSKURSIJOS
LIETUVON

AMERICAN BOSCH 
ADIO.Ledėsi moclet

SU PE R- H ETE RODYNE
kadangi

turi sprendžia^

f

Pigios kainos, 1932 modeliai 
dabar tiktai f*
Duodame dide-© f
lę nuolaidą Už jūsų seną ra-

| dio ar victrolą.

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio ILLINOIS M1NER Redaktoriaus, Savaitraitis

The American Guardian

Pain-Expėlleris Sutaupė Išmokėjimus 
Daktarui

"Vien* dieną labai šaltam vandeny išaimaudęs aš taip peršalau, kad 
nlajau paaljudint. Buvau privestas išlikti nuo darbo suvirš dvi savaitt 
Aš ėjau nuo vieno prie kito gydytojo Camdene ir Philadelphiloj, bet nieks 
negalėjo pagelbėti. Aš paėmiau 18 elektriškų gydymų ir net šios priemonė 
negelbėjo. Pagaliau as pabandžiau PAIN-EXPELLERI ir tik viena b 
prašalino visus mano nesmagumus. Dabar aš dirbu kasyklose ir jaučiuosi i

šiai sveiku." (pasirašo) W. B., Hudson, Pa.

PAIN-EXPELLER*
Trade Mirk

Įreg. J. V. Pat. Biure
Per euvirš 60 metų tikrasis Enker PAIN- 

EXPELLERIS gelbėjo darbininkams "sugrįžti 
vėl prie' savo darbo.’ Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reumatiški 
gėlimai, strėndieglis, neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems, 
jis padarys tų pati ir jums.

\Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur
•Tikrasis oažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

' ; i • •• >
Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 

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

THE AMERICAN GUARDIAN
POST OFFICE BOX 777 OKLAHOMA CITY, OKLA.

r

kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.
Savo meilę savo Tėvynei jie jau yra Įrodę atvėjų atvejais ir 

dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.
Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos 

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

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoję laikraštis

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

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

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

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

Kadangi 51 centų 1 Lietuvą siųsti , nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centų Jus padarysite dideli dalyką, nes ne vieną lietuvį 
{pratinsite skaityti gerą laikrašti, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti ba laikraSčio!

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

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

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

V *
ff ' * ’ tf
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Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga nuta 
rė rengti šiais metais sekančias

EKSKURSIJAS

COMPLETE 
WITH TUBES 

and'
HERE

Balandžio 20 d., Laivu “EUROPA” 
per 51/> dienas į BREMENĄ, iš ten gelžkeliu į 

KLAIPĖDĄ arba KAUNĄ

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

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

♦

Birželio 1 d., Laikraščių Ekskursija 
Laivu “LAN C AŠTRI A”

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

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

Liepos 2 d., Laikraščių Ekskursija
. . ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------- .

II

MODEL 31-H
SUPER-HETERODYNE

••

Other models from 
$43.50 to $139-50 
complete with tubes. 

I

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
Kaip jus girdite per radio Lietuvių programus duoda
mus Budrike Krautuvės Nedėliomis nuo 1:15 iki 2 vai. 
po pietų ir Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakaro; kitrie tu
ri radios, jie gėrisi ir džiaugiasi Lietuvių dainomis ir 
muzika, bet kurie dar neturite savo namuose radio, da
bar Budriko Krautuvėje galite įsigyti už labai mažą ir 
prieinamą kainą, kaip tai:

;Baby Grand Radios nuo $19.50 
iki.. .................................. ..................
Elektrikines Skalbimui Mašinos, 
kainos nuo $39.00 iki....................... .
Hoover Elektrikinis Dulkių 
Valytojas ................... ........................
Grąžus Mohair Parlor Setai

Nauja Fada Radio ir Viktrola kombi- CK 
nacija, vertės $200, už .............................. - _ ______
ant kurias jus galite groti visus Lietuvių rekordus aiškiai 
ir gražiai.

$95.00
$100.00

$19.50 
$39.00 
$98.00

Musų Krautuvėje dabar po Velykų eina didžiausis 
išpardavimas su .dideliu kainų sumažinimu. 

Nevčluokite, ateikite dabar.

Jos.F.Budrik,!lB
, 3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 ir 4705
, _______________ i____________ ; f

■ r. r'! ’ 
“t .hi .

...
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Laivu “FREDERIK V
į Scandinaviją, iš ten kitu laivu į KLAIPĖDĄ 

Ši Ekskursija patogi tiems, kurie nori vežtis automobilį.

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

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

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

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

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

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

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

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

, DIRVA
6820 Superior Avė., Cjpveland, O.

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

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

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

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

J. SEKYS t
226 Park St.» Hartford. Conn.

K. Sidabras ‘
342 W. Broadvay. S. Boston, Mass.

A. S. TREČIOKAS 
197 Adams St., Ne vark, N. J.

J. J. URBSAS 
187 Oak St., Lawrence, Mass.

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

J. VASILIAUSKAS
Bank St., Waterbory, Conn.

VIENYBE
Grand St., Brooklyn, N. Y.

A.. VELECKIS
South Avė., Bridgeport, Conn.

J. J. ZOLP
4559 S. Paulina St., Chicago, III.
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814
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NAUJIENOS
The LithuanUh Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
fhe Lithuanian N«ws Pub. Čo., Ine.

1739 South Halated Street 
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Sobacription Ratas:
18.00 per year in Canada
•7.00 per year ootaide of Chicago
•8.00 per year in Chicago 
8c per copy

Entered as Second Ciane Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted SU Chicago. 
III. Telefonas Roosevelt 8500.

IHateakymo kalnai
Chicagoje paštu:

Metams   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims minusiame_______ 2.00
Dviem mėnesiam _________  1.50
Vienam minėsiu!__________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________ / 8c
Savaitei _______ ._________  18c
Minėsiu!  .............................75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj. 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams -__________1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvon ir kitur ušsieniuose 
(Atpiginta)

Metams — $8.00
Pusei metų .........    4.00
Trims mėnesiams .___  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

MILIONAS CHICAGOS PARODAI

Jungtinių Valstijų atstovų rūmai ir senatas susi
tarė paskirti vieną milioną dolerių padengti išlaidas 
federalės valdžios dalyvavimo Chicagos pasaulio paro
doje.

Kad ir šiandie laikai blogi ir federaliam iždui gra
sina milžiniškas deficitas, bet tas milionas dolerių ne
privalo būt laikomas bereikalinga išlaidą. Chicagos pa
rodos pasisekimas bus daugeliu atžvilgių naudingas vi
sam kraštui. * r

CAPONE1O VARDAS POLITIKOJE

Prezidentas Hooveris nominavo teisėją James H. 
Wilkersoną j federalį apskričio teismą. Tai yra svarbi 
pozicija, ir dabar senate, kuris tą nominaciją turi pa
tvirtinti, eina kova.

Darbininkų organizacijos yra priešingos teisėjo 
Wilkersono paskyrimui j apskričio teismą, kadangi ji
sai kelis kartus pasižymėjo, kaipo darbininkų priešas, 
savo “indžonkšenais” prieš streikuojančius darbininkus.

Wilkersono sėbrai tačiau, remdami j j, sako, kad jo 
priešai esą po garsiojo butlegerio Capone’io įtaka. Tei
sėjas Wilkersonas; mat, pirmininkavę teisme, kuris pa
smerkė Capone’j ilgiems metams į sunkiųjų darbų ka
lėjimą.

Šitoks priekaištas Wilkersono oponentams neišlai
ko kritikos. Chicagos Darbo Federacija ir kitos darbi
ninkų unijos, kurios priešinasi jo paskyrimui, tikrai 
nėra Capone’io papirktos. Bet kuomet Wilkersono rė
mėjai šitokius priekaištus daro, tai plačioje publikoje 
gali, iš tiesų, susidaryti nuomonė, jogei čia eina kova 
tarpe “dųrų piliečių” ir butlegerių, ir Wilkersono nepa
tvirtinimas gali būt daugelio suprastas, kaipo gengste- 
rių pergalė politikoje.

• “BEDARBIŲ PARTIJĄ”

Kunigas James R. Cox ėmė organizuoti “Bedarbių 
Partiją”, kurios konvenciją jisai ketina sušaukti rug
pjūčio mėnesyje St. Louis mieste. Pats organizatorius, 
tur būt, “sutiks” būti partijos kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus.

Kunigas Cox pagarsėjo prieš keletą savaičių, atsi- 
vesdamas minią bedarbių į Washingtoną. Tiesa, jisai 
tenai nieko bedarbiams negavo, bet apie jo žygį daug 
rašė laikraščiai. Tokią pat bedarbių kelionę organiza
vo ir komunistai. Nežinia, ar tas kunigas pamėgdžiojo 
komunistus, ar komunistai kunigą. ,

Cox’o Bedarbių Partija priėmė, kaipo savo unifor
mą, mėlynus marškinius. Tai yra pamėgdžiojimas Ita
lijos fašistų, kurie dėvi juodus marškinius, ir Vokieti
jos fašistų, kurie dėvi rudus marškinius.

Mėlynmarškinių partija turėsianti ir savo rinkimų 
platformą, kurios esmė busianti: turtingųjų mokesniais 
šelpti beturčius.

Ji yra organizuojama armijos pavyzdžiu — būriais 
po 50 žmonių, su kapitonu ir dyiem įeitenantaiš kiek
vieno būrio priešakyje. Tame irgi matyt bolševikiškų 
ir fašistiškų idėjų įtaka.

ši nauja partija politikoje vargiai suvaidins kokią 
rolę, išimant tąi, kad tam tikrą skaičių balsų ji gali ati
traukti nuo radikalių partijų, kurios savo programose 
žymią vietą paveda nedarbo ir bedarbių aprūpinimo 
klausimui,
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DARBININKAI IR 
BUR^UĄ^IJĄ

Keli žodžiai apie marksizmą
Visokio plauko vadinamieji 

“komunistai”, pradedant Mask
vos Stalinu ir baigiant lietuviš
ku Bimba, šaukia, kad Vokieti
jos sociaMemo-kratai “pardavė 
revoliuciją ir darbimtaų kla
sę“, remdami Hindenburgo kan
didatūrą j respublikos preziden

tus. Jie sako, kad darbiniųkai 
negalj balsuoti už tokį asmenį, 
kaip, Hjndenburgas, kuris huyo 
kaizerio generolas ir kuris yrą' 
socializmo priešąs.

“Naujienose” jau kelis kar
tus buvo parodyta, kad dabar
tinėse politinėse aplinkybėse 
Vokietijoje Hindenburgas yra 
kandidatas tų partijų, kurios 
stoja už respubliką. Tas fak
tas, kad kitąsyk jisai tai^ąyp 
kaizeriui, nekliudė Hindeąbųr<- 
g.ui tat; ištikimam krašto kop,- 
MikuciM -Jisai suyylč.
chistus, kurie tikėjosi, kuomet 
jisai prieš Septynerius metų?

užėmė prezidento vietą, kąd Ji
sai sugrąžinsiąs Wilhelmą į 
kaizerio sostą, ir monarchistai 
dabar ejha prieš Hindenburgą. 
Pirmam balsavime (kovo 13 d.) 
jie statė prieš jį pulk. Puester- 
bergo kandidatūrą; o dabar, 
antram balsavime (kuris įvyks 
balandžio m. JLO d.), jie nutarė 
remti fašistų kandidatą Hitlerį.

Jeigu monarchįstai ir fašis
tai kovoja prieš Hįndenburgą, 
tai jau iš to galima numanyti, 
jogei jisai šiandie nėra reakci
jos tarnas.

Bet bolševikiški “komunistai” 
sako, kad Hindenburgas vis- 
tiek .esąs buržuazijos, (o ne dąr- 
biiiinky atstovas, ir už jį, kaipo 
tokį, joks susipratęs darbinin
kas negalįs atiduoti savo balsą. 
Taip, girdi, mokinęs kjasįų Įmo
vos teoretikas Marksas. Kas 
pripažįsta marsizmą, tas priva
ląs žinoti, jogei tarp darbinin
kų ir buržuazijos eina mirtina 
kova ir joks bendradarbiavimas 
nėra galimas.

Bet ar tai yra tiesa? iPažju- 
rėkime, patarimų apie
rinkimus į parlamentą duodavo 
socialistams didis Markso drau
gas ir beųdiadarbis, Friedrichas 
Engelsas.

Engelso uuoiųonė ąpįe 
rinkimų tekinką

Spalių mėnesyje 1885 m. Fr.j 
Engelsas rašė Eduardui Bern- 
stęinui apie pasėkas rinkimų įi 
Franci jos at&toyų rumus:

MVisąi natiuralu., kad socia
listai gavo tiek mažai balsų. 
Frakcijos dm’bihįnk^ nenu
meta savo baiso. Ir kadangi 
Francijoje dar tebėra gyvos 
partijos, o ne taip, kaip Vo
kietijoje, kur partijos yra 
mirusios arba inirštančios, 
tai yra visai ne politiška (“es 
ist kejnesvvegs ’ politisch”) 
balsuoti už socialistą, ku
riam nėra jokios vilties lai
mėti, jeigu šituo budu pasta
toma mažumon radikalas, o 
daugumom oportunistas (kon
servatorius. — “N.Red.). 
Kandidatūros, kųrjų tikslas 
yra tik parodyti balsuotojų 
skaičių (“Ząęhlkandįdąt11- 
ren”), turi, mat, savo nepa
togumų Francįioje, kaip 
jos turės ir Vokietijoje, Jjg 
tiktai tenai vėl atsiras gyvy-; 
be politiškoje, pašiūrėje.” 
Tai ve kaip Engelsas žiurėjo^ 

į socialistų taktiką rim<inWs'e,| 
Jisai išreiškė, nuomonę, k^dj 
tam tikruose atsitikimuose yrąs 
geriau balsuoti ne už socialis-i 
tą, bet buržuazini ikandidątą.' 
Kokios aplinkybes? Hadą sočia-' 
listųi nėra vilties būt išrinktam, 
o nuo socialistų balsų prikįau-į 
so, ar bus išrinktas atžagarei-! 
viškas, ar progresyviskas bur-; 
žuazijos kandidatas, šitokiose 
aplinkybėse balsuoti už socia
listą reikštų ne tik bereikalin
gai numesti balsą, bet ir padėti 
reakcijai. ;

Statymą kandidatų, kuriems 
nėra vilties būti išrinktiems, 
Engelsas vadina “Zaehlkąndi- 
daturęn?’, t. y. “skaitymo kan
didatūromis”. Tokios kandida
tu ros, anot jo, gali dar turėtiI 
prasmės tenai, kur nėra jokio 
gyvumo politiniame gyvenime 
(kajp kad buvo Vokietijoje 
1885 metais), kur politines par
tijos yra negyvos arba mirš- 
ftąnčįos. Bet kur partijos gyr 
Mos ir itąrp jų eina smarki ko
va, tenai reikąlauti, kad dai- 
bjmnkaj kilsuotų už kandida-’ 
tą, neturintį vilties būti išrink
tų, vra neįšmtaW^. Danbįnih- 
kai tokiose apysioy.ose nepori, 
numesti sąy^ įaįąą ir balsųoj/a; 
už kandidatą, kuriam yra vil
ties būti išrinktam, nors jisai 
ir nebūtų socialistus. Engelsas 
šitokį darbininkų elgesį vadina 
visai natūraliu.

Taigi matome, kad Markso 
bendradarbis vįsai kitaip su
prato marksizmą, negu šių ^ie
nų koinunistai. įlr mes 
me, kad (Engelsas, yrą daug di
desnis autoritetaą soeiąlizmo ir 
marksizmo klausimuose,. ąegų 
Leninas, Stalinas ir visi boJš^ 
vikai, sudėti j daiktą..

mis butų atsteigta monarchija, 
tai Vokietijos politiškas išsivys
tymas butų ištisa epocha at
mestas atgal!

Taigi apginti ir sustiprinti 
respubliką yra būtina Vokieti
jos darbininkų pareiga. O jeigu 
taip, tai tuomet logiškai išei
na, kad rinkimuose tokio svam
baus urėdo respublikoje, kaip 
prezidentas, darbininkai negali 
skaldyti respublikinių partijų 
frontą, kuomet yra pavojus, 
kad tam frontui suskilus lai
mės fašistai ir jnonarchistai.
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Milžiniška Vokietijos darbi
ninkų dauguma šitą savo parei
gą suprato ir, vadovaujama so
cialdemokratų, balsavo kovo 13 
d, už respublikos' kandidatą 
Hindenburgą, nepaisant to, kad 

/ 

jisai yra buržuazijos atstovas.

O tuo tarpu mažuma, apmul
kinta pseudo-revoliucinėmis “ko-' 
munistų” frazėmis j numetę 
kaip į balą savo 4,900,00 balsų, 
paduodama juos už “transpor
to darbininką” Thaelmanną, ku
riam nebuvo ir nėra vilties būt 
išrinktam. Ačiū šitam komunis
tų “pasidarbavimui”, respubli
kos kandidatas negavo absoliu
čios daugumos, ir balandžio 10 
d. turės įvykti ąntras balsavi
mas. '

Bet jeigu komunistų butų pa
klausius darbininkų dauguma, 
tai fašistų Hitleris butų Hin
denburgą sumušęs, ir fašistai 
Vokietijoje šiandie turėtų pui
kiausią progą teisėtu keliu pa
imti į savo rankas valdžią! šau
nus “marksizmas”, kuris veda 
į fašizmą!

” SLA, Reikalai
, ■ h j , m.

Kodėl aš remiu p-lę 
P. Jurgeliutę

J SLA. sekretorius.

Neabejoju, kad daug 
draugų nebalsuos už p-lę P. 
Jurgeliutę j SLA. centro sekre
torius yien todėl, kad ji yra 
nusikaltusi sykiu su visais tuo- 
lajkinais Pildomosios Tarybos 
nariais, Deyenio paskoloje. Aš, 
Žinoma, p-lės Jųrgeliutės netei
siau, 
vieno 
nario,
lą Devepiui, be jokio apsi-J 
žiūrėjimo davė. Tai yra daugiau 
negu liurbiškumas jP. T. narių. 
Be abejo, šitame klausime dar 
sekamus SLA. seimas turės sa
vo žodį tarti. Bet seimas turės 
žodį tarti ne vien Deyenio pas
kolos ‘reikalu, bet ir apie tuos

mano

kaip neįteisinu nei 
Pildomosios Tarybos 

kurie minėtą paskp-

Monarchija ir respublika
Bet šių dienų “lenincai” gąl 

sakys, kad dabartinės sąlygos 
Vokietijoje esančios ne tokios, 
kokios buvo 1885 m. Franci jo
je, apie kurią aukščiaus cituo
tame laiške Engelsas rašė, ir 
•kad todėl jo patarimas negalįs 
būt pritaikytas Vokietijos pre
zidento rinkimams? Pažvelgia
me į šitą klausimo pusę.

Franci joj e 1885 metais ėjo 
visai panaši kova į tą, kokia 
šiandie eina Vokietijoje. Tenai 
taip pat buvo dar nesustiprėju
si respublika (po Bonaparto III 
nuvertimo, 1870 m.). Ęadika- 
liškoji darbininkų dalis Fran
ci joje, kaip žinoma, jau nuver
tus trečiąją imperiją, stojo už 
tai, kad butų tuojaus einama 
.prie socjalės revoliucijos. Ban
dymą tokią revoliuciją įvykinti 
padarė 1871 m. pradžioje Pa
ryžiaus darbininkai, sukildami 
prieš tik-ką gimusią ‘buržuazi
nę respubliką ir įsteigdami 
Franci jos sostinėje Komuną, 
kuri išgyvavo keliatą savaičių 
ir buvo paskandinta sukilėlių 
kraujuje.

Šita mintis, kad “buržuazinė 
respublika” darbininkams esan
ti nereikąlmga ir kad jie turį, 
nelaukdami, iki ji sustiprės, 
kilti ir kovoti už buržuazijos 
viešpatavimo panaikinimą, lai
kėsi gana ilgai da ir po Pary- I 
Žiaus Komunos puolimo Frak
cijos kaii’iamįani darbininkų] 
judėjimo sparne ir kitM šalių 
socialistų partijose. Vokiečių 
socialdemokratų organas, kąris 
tuomet buvok leidžiamas Šveica
rijoje, (nes Bismarkas buvo iš
leidęs įstatymą prieš socialis
tus),'taip pat linko į tą kairio
jo sparno nusistatymą. Ir Štai 
Engelsas visoje eilėje laiškų 
Zuericho “Socialdemokrato” re
daktoriui, Ed. Bernsteinui, sten
gėsi išaiškinti • jo pozicijos klai
dingumą. Rugpįučio mėų. 27 d. I nuostolius, kurie sudaro arti p,u- 
1883 m« jisai, pav. jam rašė: sę milijono dolerių, čia, žinoma, 

“Kaip šita kova (tarp feu- p-lė Jurgeliutė, kiek man su- 
dalizmo ir buržuazijos) gali prantama, bus kaip tiktai ma- 
but dąyesta Hki galo ne ab- žiaųsia kaltininkė— jį gold
SojįLųėi°ie monarchijoje, be,t bondsų nepirko. Reiškia, męs
fik koųsHtųcrnėjje monarchi- sekamame seime turėsime di- 
joje .(Aųg’bja, 'Frakcija nuo dėsnių reikalų spręsti, negu De- 
|7:89 m- iki 1792 m. ir nuo venio paskola. Jeigu jau mano 
1815 iki 1&3.0 m.), taip! draugai ant p-lės Jurgelių^tes- 
kuy,ą‘ taipe bur^azijos ir verčia kalnus už Deveųio pąs-, 
prtatai^tų g^li tat pabaig- koją ir mano, kąd jai nepi’ide- 
la lik Taigi, jei! rėj,o kandidatuoti, tai gęrbia-
palanki°s Wštoyos ir revo-. mielai, turiu drąsos Jūsų pąjc- 
tacįkė pirminė istorija pa- lauati—kur logika? Jeigu kan-

< '\dėjo frąncuzams neversti Bo-į didatuoja p. Gegužis, Ragms-- 
napigrtą ir įsteigti buržųazi- kas, Jr. Klimas, tai kodėl nori-- 
nę respubliką, taį Irancųzaiį 
palyginti su mumis (Vokie
tija. ~ “N.” Ręd,) turi tą 
pirmenybę, kad jįe jau turi 
tą valstybės formą, kurioje 
turės būt pabaigta koya, o 
mes Jar turėsime ją užka- 
rįąųti,. Jie yrą pralenkę mus 
politiškai ištisa gadyne. Mo
narchijos atsteigimas Fran
ci j.ęj e ti.ų:ėtų; ,sva.dinąsi, tą pa
sėkų, kad koya dūl buržua
zines respublikos grąžinimo 
vėl butų pastatyta j dįeųo- 
tvarkę.” 
{domus išyedžiojimaį, ar ne?
Fr. Engelsas čia išdėsto “bųr-1 

žua'zmės respublikos” reikšmę ■ 
darbininkų klasei. Respubįiką 
nėra galutinas darbininkų kor 
vos tikslas. Bet, nežiūrint į įai,: 
ji yra labai svarbus dalbas 
durbinmkų koyoje dėl savo 
pasiliuosavimo, nes tik resįpub- 
Jikoję galės būt pasiekta dar
bininkų pergalė ant burųązi- 
jos. Kaip buržuazija negulėjo 
pabaigti savo koyą su feudąliz- 
m.u (karalių ir dyarintaų val
džia) absoliučioje ymonardhi jo
je, bet turėjo pirma iškrypti 
konstitucinės iuoiiaix-hijos tvar
ką, taip darbininkak pirma ne
gu jie galės nuversti buržpazį- 
jps viešpatavimą, tūri ištayofi 
respublikos formą.

Šaįjyą, kuriose jąų; gyv^^ja 
resputaka, yrą politiškai ppą- 
Ąenkųsįus ištisa gądyąe ta$ ša
lis, kuriose dar tebėra męnąr- 
chija. Reiškia, jeigu Vokietijo
je, sakysime, šiandie respublika 
butų nuversta ir bendromis fa
šistų ir nacionalistų pastanga- yra Čekanauskas,

vyrukas, bet atrodo, kati ir vė
jo pamušalas: vieną dieną sie
jasi Pine socialistų, kitą skaito 
save šimto nuošimčių sandarie- 
čių, na, o tuo pačiu laiku fa
šistų organams sieksninius 
straipsnius pyškina. Sekreto
rius, kaip ir pirmininkas, šito
kius didelės organizacijos, turi 
turėti nugarkaulį. Jeigu yrą kū
dikiu musų politiniame gyveni
me, tai ne ką daugiau galime 
laukti iš jo, kad jis tinkamai 
Susiyįęnijimo Liet. Amerikoje 
sekretoriaus pareigas eitų. Sek
retoriaus darbas reikalauja ne 
yien sumanumo vesti orga
nizacijos reikalus tinkamai, mo
kėti palaikyti draugišką kores
pondenciją su kuopų darbuoto
jais, taipgi nedaryti bergždžių 
išsišokimų įvairiais organizaci
jos klausimais. Mes atmenam 
laikus sekretoriavimo žeman- 
tausko, tai buvo viens didžiau
sių kiršintojų organizacijoje, 
bet mes negalime nepripažinti 
atatinkamo kredito Strimaičiui, 
kuris mokėjo nuosaikiai vesti 
organizacijos reikalus, palaiky
ti, draugiškumą su įvairių pažili
rų darbuotojais—skatinti juos 
prie našesnio darbo labui orga
nizacijos.

iMe P. Jurgeliutė, tiesa, ne- 
- pasižymėjo dideliu organizaty- 

viu gabumu, galimą bųt rasti 
daug ydų įš jos sekretoriavimo, 
bet aš nematau, kad p.čeka- 
nauskas butų už ją tinkames
nis. Mes žinonye, kąd p. Čeka
nauskus ėjo sekretoriaus ir sy
kiu administratoriaus pareigas

TILT-

me, kad nekandidatuotų p-lė 
Jurgeliutė? Ęsu tikras, kad se
kamame seime paaiškės daug, 
ko mes iki šiolei nežinome— 
girdėsime pąsįąjškiininms ir pa
aiškinimus ir ant tų aiškinimų 
bus dar aiškiųimai. Gal dar 
prisieis seimui lyu. kurias sesi-' 
jęs tęsti prie, uždarų durų, gal 
nenorėsime, kad visas lietuviš
kas pasaulis žinotų apie musų 
kai kurių “griekus”. Nežinau, 
gal tas bus, o gal ne, bet seka
mame seime visko galima lauk
ti. M^ui abejpju, kad sekąmąą 
seimas bus daug svarbesnis, ne
gu praeitasis. Praeitame seime! 
męs tiktai buvome smarkus 
mesti boišeyįkus iš seimo, tat 
buvome amžini ta’tai kitais 
SLA. klausimais, liurbiai aptar
ti tinkamai savo organizacijos 
ateitį, ryškiau pažiūrėti į savo: 
valdybos “griekiįs”, patiekti at
atinkamą plaąą, kad SLA. at
eityje sėkmingiau bu j uotų ir ,t, 
t. 'šitame seime mes, manuy 
busime daug prityrę, daugiau 
prisirengę kritiškai pažvelgti į: 
savo pąčių ydąs. Taip, mes gar] 
lėsime atatinkamai IčąųaljLZiiiotj 
nuodėmės ne vįen p-įūss Jųr^er 
liūtės, bet ir kai kurių kitų. 
Pęrtat, nemeskite. akmenį \yien 

Lpriei Jųrgeliuteį, gali kąjrtąį^ 
susirasti didesnių “griešninkų”.

Dabar lęąlbčh;me ąpię ąčk.re- 
toriaus tinkamumą. Turime iris 
kandidatus: p-lę P. Jurgeliutę/ 
Miliauską ir‘ Čekanauską. \Welį, 
kiek man žinomą, ĮtfįliąųsJsąę 
yra bolševikų kandidatas, jo 

Ikųnditataos ųerem&imę. gitas įj raukšlės b,uv(o daugiau 
, dar jaunas^ panašios į medūzos žalčių rin-
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“Sandaroje”, bet apie jo sėk
mingą darbuotę patys sandarie- 
čįai nenori nei prisiminti, kas 
tai tokio paliko pakasto. Reiš
kia p. Čekanauskas, turėjo pro
ga išbandyti savo gabumus, 
kaipo sekretorius “Sandaros” 
organizacijoje, bet apart minu
sų, nieko nesiranda. Beiškia, p. 
Čekanauskui sekretoriauti turi 
būt gana. Ekspirmentų daugiau 
su p. Čekanausku nenorime da
ryti, perdaug pavojinga.

Tokiu budu, mes geriau turi
me pasirinkti senąjį. Ji organi
zacijai dirba gana ilgas laikas 
ir savo pareigas ėjo ne blogiau
siai. Visa bėda, gal būt p-lei 
Jurgeliutei, sekretoriaujant bu
vo ir yra, kad ji neturėjo tin
kamo boso su kuomi pasitarti 
organizacijos reikalais arba kas 
jai butų teikęs tinkamus pata
rimus svarbesniais klausimais. 
Esant tinkamam SLA. preziden
tui, p-lė Jurgeliutė, sekretorius 
bus garas. Kaip ten nebūtų, 
sekretorius yra daliniai po kont
role prezidento— prezidentas 
planuoja, o sekretorius atlieka 
bei vykdina technišką darbą. 
Geriau pasakius, SLA. neturėjo 
tinkamo prezidento, kuris butų 
mokėjęs tinkamai vesti organi
zacijos reikalus, pertat ir sek
retorius kai kur savo darbe šlu
bavo. Pakeiskime prezidentą, o 
sekretorius bus geras tas pats.

Beje, kai kurie sako, kad 
p-lės Jurgeliutės kandidatūros 
negalima remti dar ir tuomi, 
kad ją ramia fašistai. Tai ma
ži s dalykas, kad fašistai ją re
mia— jie ją remia vien todėl, 
kąd neturi ką remti. Remtų 
Čekanauską, bet jie numato, 
kad jam sunku likti išrinktam, 
o Jurgeliutė bepartyviška, tai 
jie mano, kad jie ją rems, tai 
daugiau susigiminuos — bus 
jiems prielanki. P-lė Jurgeliutė 
nėra fašiste, bet ji nepriklauso 
nei vienai partijai. Ji yra dau
giausia užiuteresuota savo par
eigoms kaipo sekretorius, lietu
vių politinis gyvenimas, jai 
kaipo čia gimusiai, nėra gerai 
suprantamas^ bet jai supranta
mas jos darbas, kurį dirba. Per
tat, šiuose rinkimuose dar syki 
balsuokite už p-lę Jurgeliutę, 
nes nes iš esamų trijų kandi
datų ji yra tinkamiausia. Bal
suodami už p-lę Jurgeliutę, ne
pamirškite, kad reikia balsuoti 
dar už sekamus .kandidatus: F. 
J. Bagočius, prezidentas, K. Gu- 
gjs, iždininkas, Dr. Bronušas, 
daktaras kvotėjas, Bakanas ir 
Stungiu iždo globėjas.

—Petras žemgulis.

Verte A. Vaivada

DRAKULA
P<nuission Doubleday. Dono B Co.

f

(Tąsa)
Ji lųųjąų šokp įpilei į jo 

glėbį, bet tuo tarpu Vau Hcl- 
singas prišoko ir laikė iškėlęs 
tarp jų kryželį. Ji atsitraukė 
ųitgal žąibo greitumu, ir pasiu
timo pagrota, neapykantos 

taįųrky.tu vejįų puo- 
18 pr,Q i.aB profesoriaus prie 
rusies, nor-edama įeiti į vidų'

Bet ųedąsickusi dviejų pėdų 
įįkj tarų, ^istoj.9, lyg nemato- 

jėgos sulaikyta ji atsigrę- 
’! žjė. ^ibmlo $yįesą ir vėl prasį- 
” sk-verbię mišimiUo spinduliui 

ryškiai pųšyietč jos veidą, ku- 
rįame kartu su neapykanta 
du4>ąr sumišo nustebimas ir 
nuožmus piktumas; jos veidas 
jjniyo tjek bUylųs, kad nickuo- 
met neužmiršiu įr tikiu, kąd 
mąn ^ąųgtaju kitas lęks vej-, 
.dus aetekjP imu lyti; bet į Vau 
lietingo gęježjnips nervus jis 
nepadm’č jokio įspūdžio. Pir
miau skaisčiai rą\yjoų,as, tas 
veidas pątalynąyo ir jš akių 
pradėjo žybčioti prągarišįo, 
mmlųt ąuga^čjų piktumo į<i- 
bbk&tys; kakta susiraukšlėjo’

kės negu į žmogiško su įvėrimo 
kaktos bruožus (Medūzos žal
čiai — graikų mitologija. Ji 
buvo dievaitės Atėnės maldy
klos vaidilutė, bet kadangi pa
gimdė du sūnūs-, Alena paver-

Kas lik į ją pažiūrėdavo — 
suakmenčdavo. Vi.); kraujo

sivenc į didelį keturkampį tar
pą, pro kurį kyšojo ilgi, aštrus 
jos dantys; jeigu veidas lėmė 
mirtį ir išvaizda galėjo už
mušti žmogų — prieš mus bu
vo tas veidas.

Ir taip per pusę minu lės, ku
ri atrodė ilgesnė, už amžių, ji 
'stovėjo tarp kryžiaus ir šv. he
stijos uždarytų plyšių tarp sie
nos ir durų. Vau I leisi ilgas 
pertraukė baisią tylą; tarda
mas į Artūrą:

“Atsakyk, dabar man drau- 
!gel; Ar galiu ąš savo atlikti?”

Arturas puolė ant kelių ir, 
paslėpęs veidą delnuose, vos 
pajėgė atsakyti:

' (Bus daugiau)

GAUTA “Kultūra” No. 2 
Gulima gauti Naujienose.
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Tarp Ghicagos
Town of Lakė

Lietuvių
Naujiena Apšvietus 
mylėtojams ir dai

nininkams

Draugystė Lietuvos Vėliava 
Amerikoj rengia balių — pir
mą po gavėnios — kuris atsi
bus balandžio 2 dienų, t. y. šeš
tadienį, Antano Czesnos sve
tainėje,. 4501 So. Paulina st. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Bus užkandžiai, gėrimai ir 
šokiai prie geros muzikos. Vis
kas tik už 25 centų tikietą. Tai 
yra tikras merčandaiz.

Taipjau
išrinkusi komisijų 
darbams planuoti. Taigi dabar 
jos darbas jau užbaigtas ir yra 
nutarta priimti jaunuolius į 
Lietuvos Vėliavos Draugystę 
nuo 14 metų ir vyresnius, vai
kinus ir merginas, be jokio įs
tojimo mokesnio. Užteks užsi
mokėti 25 centus ir galės būti: 
jie pilnais nariais. Toks prie-

mimas bus nuo dabar iki pik
niko, kuris įvyks pabaigoj bir
želio mėnesio Wįllow Springs, 
Kučinsko darže.

Kviečia į balių visus ir
Komitetas.

vi
sas

Bridgeportas

Kača-

Jeigu tamstai reikia dvasi
nio peno, gerų knygų, tai pa
tartina kreiptis į “Aušros” kny
gyną, 3653 So. Halsted St. Čia 
galima gauti iki balandžio 30 
dienos knygas už pusę kainos. 
Knygos visokiausio turinio: 
mokslinės, istorinės, apysakos, 
dainos, aritmetikos, lietuvių 
kalbos vadovėliai, teatro veika
lai, sveikatos patarimai, pamo
kinimai, albumai, paveikslai 
laiškai Lietuvon, Lietuvos ku
nigaikščių paveikslai, taipgi 
muzikaliai kuriniai: dainos-so- 
los, duetai, mišram chorui, 
smuikui, pianui, įvairių auto
rių: Šimkaus, Petrausko, Gruo
džio, Naujalio, Kelpšo,
nausko, Navicko, Aleksio, Bra
zio, Žilevičiaus, Laumenskienės, 
Dirvinskaitės, Pociaus, Sarpa- 
liaus ir keleto kitų. Bile ku
riuos čia minėtų autorių kuri
nius iki balandžio 30 dienos 
galima pirkti už pusę kainos:

Šita didelė nuolaida knygų 
kainose yra padaryta atsižvel
giant į esamus blogus laikus, 
kad davus progos prieinama 
kaina sau Įsigyti reikalingų 
knygų pasiskaitymui. Taipgi 
dainininkams -— solistams ir 
chorams — yra verta pasinau
doti didele nuolaida.

Knygynas atidaras nuo 9 rv- 
to iki 8 vai. vakaro kasdien, iš
skiriant nedėldienius. Nedėldie- 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. p. p. 
Karais privažiavimas: Halsted

ši draugyste turėjo 
naujiems

STANISLOVAS JUCIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 28 dieną. 9 valandą ryte 19 32 
m., sulaukęs 2 3 metų amžiaus, 
gimęs Chicago. III. lapkričio 1 8 d., 
1908 m.

Paliko dideliame nuliūdime tė
velį Antaną. 2 brolius. — Vin
centą ir Pranciškų. 3 seseris — 
Oną ir švogerį Leo Audinus, An
taniną McGrath ir Zofiją, gimi
nes Doveikius. Zaloginus ir Žalius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, 
S. Emcrald Avenue.

Laidotuvės įvyks 
balandžio 1 dieną, 
ryto iš namų į Šv. 
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Jociaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
ni patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvelis, Broliai, Seserys, 
švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
41 19.

randasi 3 254

penktadieny.
8:30 vai. iŠ 
Jurgio para'-

(Priimti aštv.oni nariai, kurie 
buvo išpiklę aplikacijas įvyku
siame vakare Lietuvių Audito
rijoj. Yra dar keletas, kurie 
pildė aplikacijas, bet nepribu
vo j susirinkimų. Jie gali at
silankyti j sekamų susirinkimų

ir tapti pritintais i kliubo na
rius.

Sekantis susirinkimas įvyks 
5 d. balandžio, vakare, Mark 
■White svet., prie 30-tos ir Hal
sted gatvių. —Koresp. J. G.

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
*

Lietuvių Piliečiu Brolybes 
Kliubo praeitas susirinkimas 
buvo nelabai skaitlingas. Prie
žastis — blogas oras.

Perleidus bėgančius 
prieita prie naujų, 
rengti išvažiavimą į 
Taipgi diskusuota apie priėmi 
mų moterų į kliubų.

reikalus, 
Nutarta 
miškus.

BARBORA BOČUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 29 dieną, 10:45 valandą ryte 
1932 m. gimus Tauragės apskr., 

Naumiesčio parapijos. Meisto kai
me. Amerikoj išgyveno 10 metų.

Paliko dideliame nuliudime duk
terį Magdaleną Schilling. Pennsyl- 
vania valstijoj ir 2 sūnūs — Juo
zą ir Joną, dvi marčias -■— Stanis
lavą ir Magdaleną, anukus ir gi
psines, o Lietuvoj dukterį Petro
nėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 1501 
S. 4 9 Avė., Cicero. ’

Laidotuvės įvyks pctnyčioj ba
landžio 1 dieną. 8 vai. ryto iš na- • 
mų į Šv. Antano parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazimie
ro kapines1.

Visi a. a. Barboros Bočunaš 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukteris, Sunai, Marčios, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741,

iki 37 Street. —Petras Bedalis, i

ko- 
po 
37 

ap.,

ELLA MARCINKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 28 dieną. 4:00 valandą po 
piet 1932 m., sulaukus 12 metų 
amžiaus, gimus Chicagoje. III.

Paliko dideliame nubudime mo
tiną. tėvą. 4 seseris — Marijoną. 
Julijoną. Barborą ir Oną. tetą Ju
lijoną Kniburicnę. dėdę Joną Kni- 
burį. pusbrolius — Stanislovą. Jo
ną ir pusseserę Bronisę ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2016 
S. String St.

Laidotuvės įvyks pctnyčioj. ba
landžio 1 dieną. 9:00 vai. ryto 
iš namų i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą., o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Ella Marcinkaitės gi
mines. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Tėvas, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 75 3 2.

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortų 
skutimos 

namie

PROBAK
Peter Conrad

FOTOGRAFAS 
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj

730 W. 62 St
k Tel. Engletfood 5840

Graburiai

/>

( PROBAK BLADR)

Garsihkites Naujienose

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graboriiis ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

331S> Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graboriųs Chicagoi

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Lietuves Akušerės
Mrs. A. K.
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY 

» MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone * 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugtyžo iš Lietuvos
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, 
akių karštį, nuima kataraktą, 
trumparegystę ir toliregyštę, 
teisingai akinius.

Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

------- o-------

DR. MARGERIS

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Kctvergais ir Subatoms 
2420 W. Macųuette Rd. arti Western Av.

Phone Hemlock 7828 
Panedčliais, Scredomis ir Pėtnyčio -ie 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų I 
ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek 

madieniais nuo 10 iki 12.
3421 So. Halsted St

Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel, Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. ,35th St.

(Cor. of 35tb Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30

NcdČldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

NcdČldieniais pagal sutartį

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.) 
Scredomis ir nedeliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 33 95

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.

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

{vairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me- 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 
Rezidencijos

Hyde Park 6755 ar

vai. vakaro 
3110 

telefonai 
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 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. ‘ieną. 

Phone Midway 2880

Telcfonas 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. Ncdel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St.

arti 31 st Street 
CHICAGO, ILL.

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet, 
7 iki 9 vakaro. Nedeliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

ikr 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

skaudamą 
atsitaiso 

Prirengia 
Visuose atsitikimuose 

egzaminavimas daromas .su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialč atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedeliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos bė 

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

Phone Boulevard 7589

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JULIJONA SAKALAUSKIENE 
po tėvais Staneliutė

• Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vo 26 dieną. 4:50 valandą 
piet 193 2 m., sulaukus apie 
metų amžiaus, gimus Tauragės 
Vainuto parap., Girininkų kaime. 
Amėrikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime vy
rą. Juozapą, dvi dukteris — Lūčy 
ir Jcancttc ir du sūnūs — Antartą 
ir Albiną, brolį, Jurgį Stanclį ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Adcniją 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 7221 
S. Francisco Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, kovo 
30 dieną, 1 vai. po piet. iš na
mų bus nulydėta į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Julijonos Sakalauš 
kienėš giminės, draugai ir pažįsta 
rrii esat nuoširdžiai kviečiami da 
lyvaut laiddtuvėse ir 
paskutinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius I. J. Zolp, Tel. Boulevatd 
5203.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarniiike 
1-4, Pctnyčioj 1-7

ANTANAS GRIGGS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko

vo 27 dieną, 1 9 3 2 m. gimęs Tau
ragės apskr.. Kaltinėnų parap., 
Rupelių kaime. Amerikbj išgy
veno 18 metų. Paliko didėliame 
nubudime du brolius — Juozapą 
ir Stanislovą. seserį Kazimierą 
Šių kštarienę, brolienę Domicėlę, 
dėdę ir dėdyną Mažikus. tris pus
brolius -— Stanislovą Mažiką ir 
Fran^iškų ir Aleksandrą Simonus 
ir gimines, o Lietuvoj motinėlę 
Marijoną ir du brolius — Vladis
lovą ir Petrą.

Kūnas pašarotas, randasi 4104 
S. Maplcwood Avė

Laidotuvės įvyks ketverge, kovo 
31 dieną. 8 vai. ryte iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Griggs gimi
nės. draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Broliai, Sesuo, Brolienė, 
Dėdė, Dėdyną, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

,, Laidbtūvėše patarnau
ju geriau ir pigiau 
nėgii kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 Š. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

*

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

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

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

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

Tel. Wcst 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Advokatai

SVARBI ŽINUTĖ 
DR. M. T. STRIKOL 

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:
. 6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

127

Sunai,

John Kuchinskas

Lafayctce 4146

ryto

Namų Tel. Hyde Park 3395

it

suteikti jai 
ir atsisvei-

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visų akių

VALANDOS: 
nuo 
nuo

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Vakaraisr Utarn., Ketv. ir Subatos 
, — 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL. Lafayette 7337

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12

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

Tel.

Lietuviai Gydytojai

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Dr. P. M. ŽILVITIS

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

M ręsto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

EUDEIKIS yra vienatini: kuris

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU IŠTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sii sRvo nupiginto
mis kainomis už aukštos rūšies palaiddjimą. Mes nieko
nerokuojamte už atvežimą mirusio žmogaus kūno i musų
ištaigą is bite kokios miesto dalies.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTĄS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avenue 

Platt Blg., karnp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 vaka
ro. Room 8. Phone Canal 0523.

Ona Tamašauskienė
PO ANTRU VYRU KARPIENĖ, PO TĖVAIS MILIUTĖ 

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 28 d. 5:35 vai. va
kare, 1932 m., sdlaukus 33 metų amžiaus; gimus Rasei
nių apskr., Vadžgirio parap. ir kaime. Paliko dideliame 
nuliudime vyra Juozapą Karpi, du sunu — Kazimierų 11 
metų ir liobert, 9 metų, dukterį Ritų, 7 metų, motinų 
Liudvika, tėvų Izidorių Milius, tris seseris — Petronėlę 
Schwartz, Marijoną Damulis, Anelę Sahli, brolį Juozapą^ 
tris svogerius — Jonų, Baltramiejų ir Bertoldą, švogerkątris svogerius
Olesy, pusseseię Petronėlę Kasnauskienę, dėdę Joną Stul
gaitę, dėdyną Izabelę Stulgaitienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 6726 S. Gitmpbell Avė. Tel. Hemlock 3375 

Laidotuvės Įvyks ketverge, kovo 31 d., 8 vai. ryte iš 
namų į Gimimo (Panelės Šv. parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldąs už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Tamašauskienūs-Karpienės giminus, 
draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse «r suteikti jai paskutinį patarnavimą'ir atsi
sveikinimų. Nuliūdę liekame: Vyras, Vaikai, Tėvai, Sese

rys, Brolis, švogeriai, Pusseserės, Dėdė ir Giminės.
Laidotu vės'1 patarnauja graboriųs S. P. Mažeika, tel. 

Yards 1138.

Reikalui esaiit, musų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di
džiausį pasirinkimą grabų ir kitu reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint
i tai, ar jus ką pirksite, ar ne

lietuvių gnaborius
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa-
tarrtautojiF. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios £>ėl
šermenų. Pasaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur
kitur.

■■■ RMi I I w I ’
JŪSŲ GĖABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenuę
Visi Telefonai: YARDS 1741 it 1742

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
nuo 6 iki. 8 valandai vakaru 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J.ĖOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimą

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Botden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21 * 7 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo -savo ofise patinusias, išsipūtusias 
'z blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedeliomis nuo TO iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

9 v.

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedeliomis pagal sUtartĮ.
' 4847 West I4th Street, 

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

Hemlock 8151
DR. V. S. NARES

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marguette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515sSo. Rockalell St, 
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St., Rooni 909
Telephone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė
Telephone Victory 2213
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Tarp Chicagos 

Lietuvių
Naujienų radio 

programas

lietuvių jaunimų i vieną grupę.
Reikia' pastebėti, kad šitame 

parengime < dalyvavo jaunuolių 
net iš kitų miestelių. Kiek teko 
patirti, visi buvo labai paten
kinti ir visi ačiuoja Valiuliams 
už skanių vakarienę ir’ velija 
Onytei kuo ilgiausių ir laimin
gų metų ir pasekmingai dar 
buotis visuomenėj ir ant toliau.

—Valiulių draugas.
Praėjusi sekmadienį klausė

mės dar vieno Naujienų radio 
programo iš stoties WGES, 1360 
kilocycles.

Kaip paprastai ,ir šis progra- 
mas\ pasižymėjo švelnumu, sko
niu. Merginų trio— Onuks, 
Elenuks ir Antonettė — su
dainavo tris dainas.

Reikia, pasakyti, kad trio 
pasirodė puikiai, ypatingu švel
numu dainavo.

Buvo pranešimų apie pp. Ste- 
ponąvičių ir Birutės choro pa
rengimus. Pp. Steponavičių 
koncertas įvyks šią savaitę Lie
tuvių Auditorijoj, o Birutė sta
tys operetę Sylviją” balandžio 
17 d. Dar įdomių žinių su
teikta apie Balžeiko parduoda
mus Nash automobilius.

Makalai Velykų dienų turėjo 
pariukę. Paminėjo Velykos. 
Buvo jų giminės ir draugai. 
Galima suprasti, kad visi sma
giai linksminosi.

Buvo ir Juozas su Malė atsi
lankę. Tik tuojau išėjo. Mat, 
ketino laika praleisti pas Ma
lęs tėvus.

Senį Makalą tatai užgavo, bet 
jis neparodė savo apsivylimo, 
tik balso drebėjimas išdavė jį. 
Senis jautėsi netekęs sūnaus.

—Klausytojas.

Susirgo p. M. Kerne- 
šiene

Antradienį, kovo 29 dienų, ta
po išvežta į šv. Kryžiaus ligo
ninę p-nia M. Kemėšienė, Uni- 
versal Kliubo šeimininkė ir 
“Naujienų” kontestantė.

Jai bus padaryta operacija, 
kad išimti gali stones, šiandie, 
kovo 30 d.

Kliubą šiuo laiku prižiūri p. 
Kemėšis. Norintieji kliube ruoš
ti parengimus gali gauti kam
barius ir parankamus kaip iki 
šiol.

Reikia tikėtis, kad p-nia Ke
mėšienė išlaikys operaciją ir 
veikiai. pasveiks. To jai velija 
visi jos draugai.—V. P.

[Acme-P. ® A. Photo]

Millfield, O. — šiame vaizdely j parodoma gelžkelio bėgiai, kur 
ekspliodavo dinamitas. Manoma, jog ta ekspliozija. yra surišta 

su angliakasių streiku ■ ■

Trečiadienis, kovd 30, 1932

North Side
t Susirinkimas

Balandžio 5 dieną SLA. 226 
kuopa laikys savo susirinkimą. 
Šis susirinkimas bus svarbus 
tuo, kad bus balsavimai Pildo
mos Tarybos. Visų narių yra 
pareiga ateiti ir balsuoti. Taip
jau bus renkami delegatai į 
Seimą.

Susirinkimas įvyks Associa- 
tino House, 2150 W. North avė., 
7:30 vai. vakaro. Nariai prašo
mi nesivėluoti, nes negalima* su
sirinkimą laikyti ilgiau, kaip 
iki 11 vai. (salę uždaro nuo 11 
vai.)—Narys.

North Side
16 metų sukaktuvės

Kovo 19 d. Valiuliai surengė 
savo dukrelei Onytei šaunų va
karėlį paminėjimui 16 metų su
kaktuvių. Kadangi Valiuliai 
yra tykus ir draugingi žmonės, 
todėl turi ir daug draugų, šia
me vakarėlyj dalyvavo virš šim
to suaugusių Valiulių draugų, 
taip pat apie šimtą lietuvių vai
kinų ir merginų.

Kad sutraukti tokį skaitlin
gą būrį jaunųjų, pasidarbavo 
pati Onytė ir jos vyresnėji se
sutė Aldona. Pasirodo, kad 
joms sutraukti tokį būrį jau
nuolių buvo visai nesunku, ka
dangi abidvi nuo mažų dienų 
dalyvavo Bijūnėlio draugijėlėj, o 
dabar dainuoja Pirmyn mišram 
chore ir yra' linksmos ir drau
giškos mergaitės.

Apie devintą valandą vakaro 
buvo stalai prirengti vakarie
nei vienoj svetainėj, o antroj 
jaunimas linksmai viešėjosi. 
Nors keturi stalai buvo ištiesti 
per visą svetainę ,bet visi sve
čiai kartu nesutilpo. Po ska
nios vakarienės jaunuoliai, taip- 
pat ir senesni dainavo lietuviš
kas liaudies daineles ir šoko 
lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius.

Ir taip visi gražiai linksmi
nosi iki dviejų valandų ryto, 
čia reikia pastebėti, kad tokie 
parengimai pageidaujami lietu
vių tarpe. Mah niekada nete
ko matyti tiek daug lietuvių 
jaunimo ir taip gražiai linksmi
nantis.

Kartu su suauges'niais šito
kie parengimai pratina jaunuo
menę lietuviškumo ir vienija

Ir Dr. Montvidas bus 
Steponavičių kon

certe
Naujienų vietinių žinių re

daktorius gavo šitokią gromatą:
“Paraginkite bent ketvirta

dalį skaitytojų ,kad atsilankytų 
balandžio 3 d. į Steponavičiaus 
ir Steponavičienės koncertą 
Lietuvių Auditorijoj. Iš visų 
šios žiemos lietuviškų parengi
mų verta« atlankymo buvo 
“Agurkai”. Jeigu užmiršote, 
noriu priminit, kad juos statė 
Steponavičiaus vedamas “Pir
myn” choras. Nereikšmingą 
provincijos chorą Steponavičius 
padarė geriausiu choru Chica- 
gos lietuvi joj. Apie sudarymą 
simfonijos orchestros niekas 
nedrįso ir svajoti. Steponavi
čius ją. suorganizavo, išlavino 
ir, reikia pasakyti, kad tai yra 
pusėtinai gera orchestra. Jis 
it kokis vijurkas moka su žmo
nėmis maišytis, draugauti ir 
daugiau darbo padaro už daugelį 
kitų. Negana, kad jis dirba 
aktualį darbą, nestoja tobuli
nęs ir save muzikoj. Jo žmona 
yra viena geriausių lietuvių dai
nininkių Chicagoj ir gal visoj 
Amerikoj. Atlankyti jų koncer
tą reiškia užfundyti sau. Kiti 
artistai prašo paramos. Remti 
iš priešakio ir užpakalio tuos, 
kurių parengimai neverti lan
kymo, yra griekas. Į Stepona
vičių koncertą aš atsilankysiu 
su visais savo reporteriais ir 
detektyvais. Panfginkit per 
ga'zietą, kad ir kiti\mano (Irau 
gai ir priešai butų.

—Dr. A. Montivdas”.

Brighton Parko ną- 
rhų savininkų atydai

Svarbus susirinkimas atsibus 
ketvirtadienį, kovo 31 d., 7:30 
vai. vakaro Gramonto svetai
nėj, 4535 S. Rockvvell S t. Bus 
aptariama augštų taksų mokė
jimo klausimas*. Žinovai paaiš
kins dalyką ir kiekvienas ga- 
lės pasiklausyt ir pasitart. Pra
šome visų pribūti, kam rupi 
augštos taksos. ,

Kviečia Susirūpinę Nam*ų Sa
vininkai.

Lietuvių valanda
• 11 .. 1 1 n ■' ■' ' 1 ’J""

•Paminėjimui Velykų švenčių 
Budriko krautuvė turėjo gražų 
lietuvių radio programą Velykų 
dienoje iš stoties WCFL. Be 
Budriko štabo choro, kuris ypa
tingai gražiai • išpildė °Links- 
ma Diena Mums Nušvito”, dar 
dalyvavo ponia Oželienė— so
prano; Stasys Rimkus— bari
tonas ir Povilas Jonikas— ko
mikas dainininkas iŠ jaunųjų 
tąrpo, kurio ypatingas daina
vimo būdas visiems labai patin
ka. .

Reikia nepamiršti, kad apart

jie

kurie, net snaudė arba kovojo su 
miegu. Išganytojas suprato 
juos:.per naktį nemiegoję ar ša
lę kur namų koridoriuose,
dabar šiltoj vietoj nepajėgė at
silaikyti prieš snaudulį.

Pbra. vyrų ir mergina vaikš
tinėjo' tarp krasių eilių it* pur
tė užsnudusius.

—And now, who 
saved ?—užklausė 
gusi kalbą.

Tyla.
—Atsiras 

nori būti

wants to be 
moteris, bai-

trys, kurienors 
išganyti—pakartojo

nyti, ir vien šiemet jau trečią 
kartą.

Pasibaigė malda.
—Let’s sing ‘Tite War Cry 

for tho Lord*—davė komandą 
moteris. z

Sustojo darbuotojai ir dar
buotojos ir užtraukė giesmę at
sigręžę į susirinkusius. Bet gie
dojo praktiškai jie vieni.

—Dabar prie donacų ir ka
vos!—džiaugsmingu balsu rik
telėjo mitingo vedėja. — Ponia 
X. tai tikras angelas. Dėka 
jai, Velykoms gausite po dvigu-

bą porciją. Ji pati norėjo būti 
čia, bet, matote, ji yra globėja 
šuneliams prieglaudos, o šian
dien ten laikomos didelės cere
monijos, tad negalėjo jus atlan
kyti... Tikras angelas!

—Jis ir Aš.

g Važių dainų p. Budrikas pa
tiekė' Velykų programai ir spe
cialiai gražią savo orkestrą, ku
ri smagiai greižė įvairius šo
kius.

Ateinančiam ketverge iš sto
ties WHFC irgi bus gražus pro
gramas, dalyvaujant Stasiui 
Rimkui ir kitiems. Tokių pro
gramų, 
Budriko 
yra

kokius duoda Jos F.
korporacija, visiems 

malonu pasiklausyti.
—Jonas.

Town of Lake
Gudri Močiutė

vi-
ra-

Trupė, kuriai vadovauja 
siems gerai žinomas veikalų 
šytojas, J. J. Zolp, stato scenoj 
jo paties parašytą, veikalą “Gu
dri Močiute”.

Šis veikalas bus suvaidintas 
nedelioj, balandžio 3 d.,, Scholl 
Hali svetainėje, prie 48 ir Ho- 
nore gatvių, pradžia 7:30 vaL 
vakaro.

Neseniai kai kurie matė J. J. 
Zolpo trupę vaidinant “Valka
tą” ir gerai prisijuokė. Tie pa
tys vaidintojai loš ir šį veika
lą, būtent “Gudrią Močiutę”.

Bet aš turiu pasakyti, kad 
veikalas “Gudri Močiute” yra 
daug įdomesnis ir juokingesnis. 
Ir tie, kurie atsilankysime į šį 
vakarą, 
valandėlei 
dieninius 
iki soties.

Įžanga
nam ir tikietus galima nusi
pirkti J. J. Zolp raštinėje, 4559 
So. Paulina st.

Motinos Sūnūs.

Kai kurie sveiki, bet buvo ir 
aiškiomis ligų dėmėmis vei
duose'.

Kambario gale platformų. 
Ten keletas vyrų ir moterų. 
Platformos šonu padėtas bub- 
nas, klarnetas ir pora kitų in
strumentų.

Apvali moteris įsikarščiavu
si šaukė:

—Come to Jesus! lt pays!.. 
Trejetą naktų atgal aš miego
jau su šėtonu, porą naktų— su 
vyru, praėjusią naktį turėjau 
Kristų už jaunikaitį. Esu išga
nyta. Come to Jesus!

Išgirdęs savo vardą Išgany
tojas krūptelėjo.

—Tai jau neteisybė—tarė jis. 
Bet supratęs, kad moteris kal
ba figūromis, didesniam įspū
džiui palikti klausytojuose, nu
siramino. '

—O su kuo nakvosi ateinan
čią naktį?— pastebėjo tyliai 
dar nesenas vyras, ką tik įėjęs 
misijon ir atsisėdęs šalia Išga
nytojo.

Apsidairė Išganytojas. Did
žiuma susirinkusių laikėsi su- 
sikuproję, lyg persunki gyveni
mo našta juos spaustų. Karšta 
moters kalba matomai nedarė 
i juos reikalingos įtakos. Kai
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Vėl tyla... Pagalios nedrąsiai, 
lyg abejodami, pakėlė rankas 
trys.

—Let’s ’make four! — sušu
ko kalbėtojas. —Tikrai atsiras 
dar vienas.—Du puoduku kavos 
tiems, kurie nori būti išgany
ti!—pasiūlo ji masinančią pro
poziciją.

—Ho\v abdut you, brothcr?— 
kreipėsi vienas budintojų į Iš
ganytoją.

—Ne, ne, Aš geriau pažiūrė
siu,—neramiai atsiliepė' pastara
sis pamatęs, kad susirinkusių 
dėmesis atkreipta j jį.

—Ar nematai, kad jis ir be 
maldos jau išganytas? Taip su
džiūvęs, kad lengvai prasprus 
dangun ir pro menkiausį plyšį 
—pastebėjo sėdėjęs šalia vyras.

—Tu tylėk, jei nori gauti ka
vos/ ir donacų—pagrūmojo bu
dintojas. Vyrui • šitoks argu
mentas pasirodė pakankamai 
stiprus ir jis nutilo.

—Who is the fourth to 
saved ?

Pakėlė ranką dar vienas.
Visiems keturiems liepta 

eiti į priešakį ir atsikllaupt kar
tu su misijos darbuotojais. Pra>- 
sidėjo malda balsiai.

•

—Matei tuo du seniu, kąpa- 
norėo būti išganyti— kumšte
lėjo Išganytojui pašonėn kaimy
nas.—Juodu kas met lieka išga-

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
ia® pataria Lietuvos bankai

“Buvau liesas ir silp
nas, dabar esu 

stiprus”
P-a« M. Markuli*, Ncw York, N, Y., rato 

ir ,*ako: “PrioA pradčniant imti Nu<a-Tonc 
afi buvau Ilona* ir nilpna*. Dabar afi emi 
HtipniR ir sveikas. Nutra-Tone yra vienati
niai valRtai. kurie man pareitojo. AA iAffi:- 
rinu dvi bonka*. Dabar aA turiu ger* apeti
tą ir (forai mieru naktimi*. AA džiatirluo*, 
kad perskaičiau apie Nnra-Tone laikraAt'Huo- 
se. Kiekviena* tnrfitų jį imti."

Nuga-Tonn . turi atobT-tiną rekordą atstei- 
iflmo sveikato* ir stiprumo Rilpniem*, lirui- 

.Kliente žinon&n*. Ji« suteikia naują epčką ir 
JC-irą orirannmR ir padaro jūsų mirga poilain- 
gą ir atęaivinantl. Nitgn-Tone yra panda vi- 
nėJaniaR apliekininku. Jeigu nptiekininka* 
neturi jo. pnpraAykite jį užakyti i A eavo 
urmininko. Jokie kili vaistai nrgalt užimti 
vietos Nuga-Tone.

American Cleaner and 
Dyer Union Shop

Kuzmarskis teiks visiems gerą patarna
vimą kaip valyme, taisyme ir naujų dra
bužių daryme. Darbas yra garantuotas. 
Turim daug rankų darbo siutų, labai pi
giai, tikrų vilnų, nuo $10 ir daugiau.

F. Kuzmarskis
4103 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3777
Paimame ir pristatome ant pareikalavimo

be

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 visur 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, UI.

MADOS MADOS MADOS

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY. ILLINOIS

STATE OF ILLINOIS )
ss.

COUNTY OF COOK )
Einant parėdymais Sekcijos 34. Primary 

Balsavimų Įstaymų Illinois valstijos, ai 
šiuomi užtvirtinu, kad spalva popieros. 
kuri bus vartojama dėl Primary Galiotų 
įvairių partijų Primary Balsavimuose, 
kurie įvyks Cook Paviete, už rybų City 
of Cbicago, City of Chicago 
Heights, City of Berwyn, Town of 
Cicero, Village of Summit ir Evergreen 
Park. antradieny, balandžio 12 d., 1932 
m., bus sekama:

DEMOKRATŲ PARTIJOS RUŽAVA 
REPUBLIKONŲ PARTIJOS .. BALTA

.ŠIO PALIULIJIMUI. aš pasirašiau 
savo ranka ir pridėjau Cook pavieto pe- 
čėtę ši? 28 dieną kovo mėn., A. D. 
1932.

ROBERT M. SWEITZER, 
COUNTY CLERK OF

COOK COUNTY, ILLINOIS.

PRANEŠIMAI
į

Socialistų partijos Jackson Park skyrius, 
5644 Lake Park Avė. Susirinkimai lai
komi kas trečiadienio vakar?. Foru m 
sekmadienio vakarais. Jaunųjų Socialistų 
Lygos susirinkimai penktadienio vaka
rais.

Ch. Liet. Auditorijos Korp. Direktorių 
ir Gold Bonsų savininkų susirinkimas, 
yra šaukiamas trečiadieny, kovo-March 
30. Lietuvių Auditorijos svet., 3133 S. 
Halsted St. 8 vai. vakare. Kviečiami 
visi direktoriai ir Gold Bonsų savinin
kai būtinai atsilankyti, nes reikia aptarti 
budus kaip nuošimčius atmokėti už Gold 
Bonsus. Nuošimčių atmokėsimas pri
puola balandžio 1. — Valdyba.

DAttAR RODOMAS DVIGUBAS PROGRAMAS

įdomi pasaka apie milžiniAką penkių 
metu pieną

turėsime progos nors 
užmiršti savo kas- 

vargus ir prisijuokti

prieinama kiekvic-

Išganytojas Chica 
goj

Išvaikščiojo Išganytojas visą 
naktį. Mate trobesius prisiplo
jusius prie žemės ir bokštus 
veriančius dausas, turtus išdė
tus parodai ir nepridengiamą 
skurdą. Girdėjo džiaugsmą, di
džiumoj stimuliuotą tomis ar 
kitokiomis priemonėmis, ir klau
sėsi desperacijos šauksmų., Ir 
mąstė jis: . .

—Didi žmogaus jėga. Didi 
jo rpokslo galybė. Tik vieno1 da
lyko žmogus neišmoko: gyven
ti; pristatė bažnyčių ant kalnų 
ir pakalnėse, tik nepastatė sa
vo širdy. ■' )

Nusitarė Išganytojas pasilikti 
dar dieną Chicagoj. Tuo tarpu 
pilvas ėmė reikalauti savo. Vis. 
įrikiau, vis ilgesniais trūkčioji
mais jis kovojo už savo tei
ses.

“Come to Jesus! Free Lunch 
to Those Th'at Are Saved”, pa
stebėjo Išganytojas užrašą.

Senelis įėjo vidun; įsekė pasu
kui jį ir Išganytojas,

Didokas kambarys. Gal apie 
šimtas žmonių jame. Vieni se
ni, išdžiuvę, raukšlėtais veidais; 
kiti pamėlynavę, ispūrtusiomis
nosimis ir jaunesnių

Keturios Nepapras
tos Ekskursijos

LIETUVOS PILIEČIAMS PASAI IR 
VIZOS BUS DUODAMI DYKAI.

EKSKURSIJAS RUOŠIA SKANDINA- 
VŲ-AMERIKOS LINIJA.

š. m. No. 378
gyver

“Vyriausybės Žinios’ 
skelbia, kad Lietuvos piliečiams 
nantiems Amerikos kontinente pasai ir 
vizos bus duodama nemokamai. Ame
rikos—Jungtinių Amerikos Valstibių pi
liečiai — už daugkartinę ar vienkartinę 
viz? ligi 1 metų — moka $10.

Skandinavų Amerikos Linija įgijo di
džiausio populiariškuMio 1930 metais, 
kuomet su Oficiale Lietuvių Ekskursija 
tiesiai į Klaipėdą išplaukė didžiausias 
lietuvių dalyvių skaičius, kokis nieka
dos pirmiau nėra išplaukęs iš Amerikos. 
Ji be, pertraukos palaiko savo įsteigtąjį 
visą kelią vandeniu ir yra vienintelė li
nija, kuri teikia tiesiogini susisiekimą, 
tarpe Klaipėdos ir Kopenhagos, savo mo
derniškiausių, su naujausiais patogumais 
garlaiviu “Vistula”.

Ši linija šiemet ruošia keturias nepa
prastas dideles ekskursijas su pasitikin- 
čiųjų organizacijų bendra kooperacija ir 
talkininkaujant Lietuvių Laivakorčių Są
jungai. Pilnas ekskursijų sąrašas yra 
paskelbtas šiame laikraštyje. Todėl kiek
vienas lietuvis turėtų pasinauodti ypatin
gai -žemomis laivakorčių kainomis da
bar, ruošiantis dalyvauti bile kurioj eks
kursijoj rengiamoj ant Skandinavų Ame
rikos Linijos. — J. F. S.

centų.
South

Pavasarinė Madų Knyga. Tos, ku
rios nori susipažinti su vasarinėm ma
dom, patartina išsirašyti šią paskutines 
mados knygą. Jos kaina tik 10 «• . • ** i *yn

3337

3167

3167

r •> 
t

3454 į

»

3167 — Naujoviška bliuzka. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 
iY 42 colių per krutinę.

3 337 — Labai gražus išėjimui siutelis. Galima ir kambaryj dėvėti. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

3454 — Augesnei moterei vasararine suknele. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
ginti virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan
ku t ę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos. Pattem Dept., 1739

40

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Cbicago, 

čia įdedu 15 centų ir prašau

siųsti man pavyzdį No
Z

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas),

(Miestas ir vata.)

“KILLING TO

Sovietų drama i A 
kovos gyvulių ka-

Art & Cnlture In 
U8S8R. 

Kaukazo muzika. Uk- 
rainų choras, Lenin
grado baletas, Dirbtu

ves Orkestrąrali joj vf« Orkestrą

PUNCH & JUDY
VAN BURĖM PRIE MICHIGAN 

11 vai. ryto iki vidurnakčio, 35c iki 1 v. d.

CLASSIFIED ADS
Educational .

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB *

672 West Madison Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučeme ir grosernė 
pigiai, priežastis pardavimo — važiuoju 
Lietuvon. Kam reikalingi stubos ra
kandai. gali pirkti ir rakandus. Savi
ninkas 3002 W. 40th PI.

PARDAVIMUI pigiai grosefnė ir de- 
licatessen, kambariai gyventi, pigi renda. 
2457 W. 47 Place. Lafayette 2985.

Help Wanted—Female
REIKALINGA mergina dėl namų 

darbo. •
1547 So. Clifton Avė.

Halsted St Cbicago, III

III.

at*

Real Estate For Sale
Nątąaj-fenijB, 

MES PARDUODAME ir mainom na
mus, lotus, farmai ir visokius 
visur.

Norintieji greitai parduoti ar 
nyti savo bile kokią nuosavybę, 
tės asmeniškai ar laiškais pas 

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer Avė. Cbicago, III.

bizniu*

ilsimai- 
krelpki- .

PARDUODAM IR, MAINOM far- 
mas, namus, lotus ir visokios rųšies biz
nius visose valstijose. Turim didelį pa
sirinkimą. Norinti pirkti arba mainyti, 
pirm pamatyk it musų bargenus. Klauski
te A. Grigas, Real Estate vedėjo.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Wesfem Ąvenue

PARDAVIMUI 2 flatų medinis ant 
augšto cementinių block’ų basemento ir 
vilkos/ Garažas. $5.500. Cash $1.500. 
3452 No. Whipp!e St., arti Elston Avė,

________ :




