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Mirė Tarptautinio
Darbo Biuro prez.

Albert Thomas
Prezidentavo nuo jo įsteigime

1919 metais

Paryžius, geg. 10.— Širdies 
liga staiga mirė Tautų Sąjun 
gos Tarptautinio Darbo Biuro 
prezidentas Albert Thomas.

Thomas gimė Franci joje 1878 
metais. Priklausė dešinių j am 
socialistų sparnui. Savo laiku 
buvo parliamento nariu ir pa
garsėjo likvidavęs Francijos ge
ležinkeliečių streiką 1910 m. Vė
liau 1917 m. buvo Francijos 
Amunicijos ministeriu ir amba
sadorių Rusijoje. Biuro prezi
dentu paskirtas nuo jo įsteigi
mo, 1019 metais.

Gene.oje ir visose darbinin
kų sferose jo mirtis buvo labai 
apgailestauta. Per ilgą laiką so
cialistas ir būdamas nepaprastų 
organizatyvių gabumų, Thomas 
pastatė biurą ant tvirto pama- 
o ;r padarė jo darbą pasek- 

'* nin*ru. Būdamas 
v., v.gbos ir darbštumo 

jis dirbo prie biuro iki pasku
tinės valandos ir nors buvo dak 
tarų perspėtas, nepasitraukė.

Tautų Sąjungos sekretoriui 
Sir Eric Drummond paskelbus, 
kad jis rezignuos, Thomas buvo 
numatytas jo vietai. Jis buvo 
tiek plačių pažiūrų ir tarptau
tinio budo žmogus, kad ir vo
kiečiai buvo pasiryžę jį remti 
tai vietai.

Darbo biure laikinai prezi
dento vieta užima ftarold But- 
ler anglas.

Dancige uždarė so
cialistų laikrašti

Dancigas, geg. 10. — Danci
go policijos komisaras uždarė 
socialistų laikrašti Volkssituh- 
me, už straipsnį, kuriame bu- 

nurodyta hitlerininkų veiki- 
■ mo pavojus kraštui.

Cunard linijos prieplau
ka tebedega

New York, geg. 1. — Prieš 
tris dienas prasidėjęs New Yor- 
ko uosto, Cunard laivų linijos 
prieplaukos gaisras tebesitęsia. 
Nuostoliai siekia $2,000,000.

Sovietai nužudė 100 ti
kinčiųjų

Viena, Austrija, geg. 10. — 
Iš Rumunijos praneša, kad 
Dniestro pakraštyje, Busi jos 
pusėje, sovietų kareiviai kulko
svaidžiais nudėjo virš 100 kai
miečių, kurie ten suklaupę mel
dėsi,- kuomet Rumunijos pusėj 
pasigirdo bažnyčių varpai. Su
žeistų skaičius didelis.

Kūdikis paskendo įkritęs į 
sriubą

Pittsburgh, Pa., geg. 10. — 
Įkritęs į ant žemės pastatytą 
sriubos katilą, paskendo 18 
menesių amžiaus berniukas.

Chicągai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra-> 
našauja:

Bendrai giedra; kiek Šalčiau; 
vidutinis šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra 'buvo 49- 
56 laip.

Saulė teka 5:35; leidžiasi
7:58. ■

Kaina 3c

Naujasis Francijos 
prezidentas senato 

pirminin. Le Brun
Kabineto premjeras jam jau į- 

. . teikė rezignaciją

Versailles, Francija, geg., 10. 
—Albert Francois Le Brun, se
nato pirmininkas, abiejų par
liamento rūmų buvo išrinktas 
14-tu Francijos prezidentu. 
Jis užims Paul Doumer vietą, 
kuris buvo nušautas penktadie
nyje.

Le Brun gavo 633 balsus, 
Paul Faure, socialistas, — 114, 
buvęs ministeriu pirmininkas 
Paul Painleve— 12 ir Marcei 
Cachin, komunistas—5. Nebal
savo 59.

Nors Le Brun buvo vieninte
lis oficialis kandidatas ir nebu 
vo jokių partinių skirtumų, 
Versailles rūmų koridoriuose 
tarp atstovų įvyko ginčai ir su
sikirtimai.

Le Brun yra 60 metų am
inus. Politiniame gyvenime 

c. „a u i>0 met^ ir yri 
..oionias, k*ipo Poincare prote- 
guojamasai.

Paryžius, geg. 10. — Naujai 
išrinktam prezidentui Albert’ui 
Le Brun Francijos premjeras 
Tardieu Įteikė savo rezignaciją. 
Prezidento patartas, pasiliks 
valdžioje iki birželio, kuomet 
bus sudarytas naujas kabinetas. 
Niekas neabejoja, kad premjero 
vietą užims Edouard Ilerriol.

Reikalauja referendu
mo prohibicijos klau

simu
Washington, geg. 9.—George 

W. VVickersham, buvęs galva 
komisijos tyrinėjusios piktada
rybių klausimo išleido pareiški
mą, kuriame jis reikalauja pra
vesti visoje šalyje referendumą 
prohibicijos klausimu. Esą jo 
dviejų metų darbas toje komisi
joje ir paskui 16 mėn. asmeniš
ki tyrinėjimai jį įtikinę, kad 
tokis referendumas esąs būtinai 
reikalingas.

Kinai sukilėliai smar
kiai veikia Mandžurijoje

Harbin, Mandžurija, geg. 10. 
— Iš Mukdeno praneša kad 
stiprus kinų sukilėlių būriai ar
tinasi prie Hailung’o, svarbaus 
geležinkelio centro. Japonų 
pranešimais, sukilėliai tebesiau- 
čia ir Kirino provincijoje.

Kidnaperiai veikia ir 
Argentinoje

Rosario, Argentina, geg. 10. 
—Kidnaperiai pavogė plantato- 
riaus 16 metų sūnų Julio Man- 
niwi. Nuo tėvo reikalauja 
$25,000, jeigu nori sūnų atgau
ti.

Nori pasmerkti mirti 
kurdu sukilėlius

Istanbul, Turkija, geg. 10.— 
Valstybės prokuroras reikalau
ja mirties bausmės 155 'kurdų, 
kurie dalyvavo sukilime, įvy
kusiame 1930 mętais Ararato 
kalnų apylinkėje.

Beprotis nudarė Egipto 
vyskupą

Vatikano Miestas, geg. 10.— 
Proto lygsvaros nustojęs armė
nas nudurė Egipto vyskupų! įgi 
lto Nuti. Įvykis atsitiko Alek
sandrijoje. \
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Honolulu. — Iš kairės į dešinę: IT. C. Johnson, laivyno įstatymų ekspertas, ir keturi “garbės” 
žudeikos, — A. O. Jonės, E. J. Lord, leitenantas Thomas II. Massie ir Grace Fortesųue. Pasta
rieji keturi už nužudymą havvajiečio buvo nuteisti dešimčiai metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Tačiau Hawajų gubernatorius tą bausmę pakeitė viena valanda arešto.

Mussolini moka Albani
jos skolas

Tirana, Albanija, geg. 9. — 
Albanija yra galbut vienatinė 
šalis, kuriai visai nerupi biud
žeto subalansavimas ir iš kur 
valdžia ims pinigų padengti sa
voms išlaidoms. Albanijos fi
nansus pasigrobė Italija ir to
dėl ji turi padengti ne tik Al
banijos deficitą, bet ir jos sko
las mokėti. Pernai deficitas 
siekė $750,000, be to Albanija 
yra skolinga vienai Italijos kom
panijai $10,000,000 ir skolos ne
moka. Tai ir ją turės sumokė
ti Italija, jei nori Albaniją iš
laikyti savo įtakoj.

Francijoje griūvantis 
kalnas palaidojo 27 

< 
Vos nežuvo Ed, Herriot

Lyons, Francija, geg. 10. — 
Lyons mieste staiga pradėjo 
slinkti kalnas, sugriaudamas 
daug namų ir palaidodamas 27 
asmenis. Vos nežuvo ir radi
kalų vadas, numatomas Franci
jos premjeru, Ed. Herriot.

Mėgins sulopyti ekono
mijos projektą

Washington, D.. C., geg. 10. 
—Senate susidarė bendrą de
mokratų ir republikonų ekono
minė komisija, kuri mėgins su
lopyti ir praversti $200,000,000 
ekonomijos projektą. Tą pro
jektą labai apdraskė atstovų 
rūmai, atmesdami visą eilę ori- 
ginalio pasiūlymo paragrafų.

Mussolini baidosi ir še
šėlio

' Rymas, Italija, geg. 10.—Nuo 
žudeikos kulkų mirus Franci
jos prezidentui Doumer’ui Ita
lijos diktatorius fašistas Beni
to Mussolini pradėjo baidytis 
net savo šešėlio ir niekur vie
šai nepasirodo be padidintos 
ginkluotos apsaugos. Mussoli- 
niui išėjus laukan, gatvėmis 
slankioja1 ginkluoti patruliai.

Padidėjo Anglijos 
bedarbių skaičius

Vckietijos-gi nedirbančių skai
čius mažėja

London, Anglija, geg. 10. — 
Dabartiniu laiku Anglijoje yra 
2,652,181 bedarbiai, 132,068 dau
giau, negu tuo pačiu laiku, per
nai.

Berlynas, geg. 10. — Pasku
tinėmis statistikos žiniomis Vo
kietijoje yrą 5,737,000 bedar
biai. Per balandžio menesį 197,- 
000 gavo darbus.

Brazilijoje paskirta 
terminas rinkimams

Rio De Janeiro, Brazilija, 
geg. 10.— Brazilijos kabinetas 
pąskelbė, kad. geg. 3 d. 1933 
metais įvyks parliamento rinki
mai. Tai bus pirmas žinksnis 
prie diktatūroj panaikinimo.

Prisiegdintas Costa Ri- 
ca prezidentas

San Jose, C. R., geg. 10. — 
Pradėdamas tretį terminą, Kon
grese buvo prisiegdintas Cos
ta Rica prezidentas Ričardo Ji- 
mines Dreamuno,

Orlaiviu gabena paštą 
iš laivo juroje

New York, geg. 10. —Į New 
Yorką iš vokiečių keleivinio lai
vo Bręmeti, nutolusio nuo kraš
to 670 mylių, atskrido orlaivis 
su keturiais maišais pašto. To
kiu budu laiškų perlaidos iš 
Europos į J. V. sutrumpinama 
18 valandų. Į

Australiją apniko pelės

Mclbourne, Australija,' geg. 
10.-— Victoria provinciją apni
ko milijonai pelių. Naikina pa
sėlius, daržus ir tiesiog kanki
na žmonių apgyventas dalis. 
Gyventojai nežino kaip huo jų 
nusikratyti, nes pelės yra; tiek 
įsidrąsinusios, kad net ėda ka
tes.

Dirižablis “Akron” ko
voja su audromis

San Frapeisco, Cal., geg. 10. 
Didžiausia’s pasaulyje dirižablis 
Akron, skrendąs iš Lakehurst, 
N. J. Į California, Texąs vals
tijoje turėjo kovoti su migla 
ir smarkiomis audromis, kurios 
kliudė jo progresą. Kai kurie 
manė, kad dirižablis buvo ap
gadintas arba kur nors sudužo 
atsimušęs į kalnus, bet rądio 
pranešimais visas tvarkoje ir 
kiek galima pasekmingai tęsia 
(kelionę.

12 TEISIAMI UŽ PAGROBI
MĄ DAKTARO .
\___________

Del 3 reikalaujama mirties
' 1 .bausmes

Pcoria, III., geg. 9. — Vietos 
Circuit teisme, prieš teisėją 
Henry J. Ingram, prasidėjo 
nagrinėjimas bylos 12 žmonių 
— 10 vyrų ir 2 moterų, kalti
namų turėjusių ryšių su pa
grobimu — kidnepinimii Dr. 
James W. Parker, kad iš jo 
pareikalauti $50,000 išsipirki
mo. Daktaras buvo išlaikytas 
17 dienų ir paskui paliuosuo- 
tas be išsipirkimo.

Kadangi žmogaus pagrobi
mas išsipirkimo tikslais Illi
nois valstijoje yra mįrtimi 
baudžiamas nusikaltimas, tai 
manoma, kad prokuroras- rei
kalaus mirties bausmės ma
žiausia trims žmogvagiams, 
tiesioginiai dalyvavusiems dak 
taro pagrobime. Kiti gi yra 
kaltinami kaipo jų pagelbinin- 
kai, vienu ar. kitu budu turė
ję ryšių sji tuo pagrobimu.

* \

Londonos, geg. 9. — Austri
jos rojalistai išplaukė į Madei- 
ra salas parvežti buvusio Aust
rijos karaliaus Karaliaus kūną 
į Italiją, kur bus palaidotas ša
lę Bourbonų iki galės būti par
vežtas į Austriją.
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Santiago, Chile, geg.. 10, — 
Rymo katalikų vyskupas Au
gusto Klinke sudegė laike gais
ro jo namuose. Valdivia, pieti 
niame Chile.

Lietuvos Naujienos
— M ’    i. —.4«.lll 

Pasikorė 16—17 metų 
vaikinas

Žilinskų kaimas (Palangos 
valsč.). čia pasikorė daržinėj 
pas minėto kaimo ūkininką Ad. 
Ramoną Gedeikis 16—17 metų 
vaikinas. Jis buvo pavainikis 
ir kilęs iš Kretingos. Jo patė
vis buvo Jockaus gaujos daly
vis ir nuteistas sunkiųjų darbų 
kalėjimai!. Nuo septynių mė
tų motina jį išvarė tarnauti ir 
juo visai nebesirūpino. Motina 
atėjo pažiūrėti prie duobes \ir 
nepamačiusi net savo sunaus 
“grabo”, nes jis dar nebuvo 
atvestas, nuėjo j Palangos 
miestelį.

KUR ŽŪVA LIETUVOS DAR
BININKAI

Sunki šiaurinės Lietuvos dar 
bininkų būklė priverčia juos 
ieškoti darbo svetimose valsty
bėse. Tūkstančiai darbininkų 
veržiasi į Latviją, kame jie 
šlykščiai yra skriaudžiami ir 
išnaudoj'atni.

Pereitais metais Joniškio vai. 
Saugėlaukio kaimo darbininkas 
Ginkus rastas Latvijoje nusken
dęs upėje. Štai vėl š-. m. ba
landžio mėn. viduryje Latvijo
je rasta darbininkės Julės Ta
mulytės lavonas, kurios nuola
tinė gyv. vieta Joniškio valsč., 
Pošupių km. t Kada ji žuvo — 
nėra žinios. Manoma, kad dau
giau kaip porą mėnesių atgąjL 
Daugumas kalba, kad ji nužu
dyta, tačiau tai dar neištirta.

Rusijoje siaučia ba
das ir bedarbė 

■* •

Ryga, Latvija“, geg. 10. — 
Chi. Tribūne praneša, kad iš 
Rusijos kiekvieną dieną bėga 
iš kitų šalių atvažiavę darbi
ninkai, kurie tikėjosi ten gauti 
darbus. Kiekvieną dieną Lat
vijos policija suima apdrisku
sius, išalkusius pabėgėlius, dau
giausiai vokiečius, kurie nusi
vylę Rusijoje mėgina grįžti at
gal į savo šalis Jų pasakojimai 
apie badą Rusijoje yra baisus 
klausyti.

Los Angeles nukapojo 
valdininkų algas

Los Angeles, Cal., geg. 10.— 
Los Angeles miesto taryba nu
kapojo 10%. valdininkų algas, 
kurios siekia' daugiau. $100 į 
mėnesį. Tas palies 3,000 darbi
ninkų.

Atrado naują kometą
Cambridge, Mass., geg 5.0.— 

Heidelbergo universiteto* astro
nomas, Reinmuth atrado naują 
kometą, kuri yra' vienas žemei 
artimiausių dangaus kūnų.

JUMS SMAGU BUS 
KELIAUTI LIETUVON

SU . ‘
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog Klaipėdon. 
Keliavimas dabar daug pigesnis.

' Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

No. 112

Kaune lankėsi anglų 
teatras 
_____ L_

Kaunan atvyko anglų teatras. 
Bal. 30 dieną vaidino Zofri Del 
psicholog. pjesę “Mokėjimas 
atidėtas”, o geguž. 1 d.— B. 
Šou kom. “Kandida”.

Teatras įsisteigęs 1924 m. Pa
ryžiuj, kur ir nuolatinę buvei
nę turi žiemą, o vasarą gast
roliuoja.

Teatro trupę sudaro 7 asme
nys, kurių tarpe, rodos, ir mums 
žinomoji Une Bay (Babickaitė) 
esanti.

Lietūkis rimtai susirū
pinęs malūno steigimu

Lietūkio valdyba, pildydama 
suvažiavimo nutarimą malūno 
steigimo reikalu, gyvai susido
mėjusi kuo greičiausiai įsteigti 
savą malūną.

Malūną numatoma įsigyti ma
lūnų sindikato tvirtovėj— Pa
nevėžy. Mat, vienas didžiausių 
Panevėžio malūnų, kuris dabar 
įeina sindikatan, nori iš sindi
kato išstoti ir savo malūną 
Lietūkiui arba parduoti arba 
ilgam laikui išnuomuoti.

Vers ūkininkus prie 
tvarkos

gomes ūkio ministerijoj iš
keltas sumanymas griebtis ko- 
kių nors priemonių, kad apsi
leidusius ūkininkus butų gali
ma priversti tvarkingai gyven
ti, pa v., gerinti pievas, iš ru
dens susiarti laukus etc. Dabar 
galvojama ir apie tas prievar
tos priemones.

Paskendo kontraband- 
ninkas

Karceviškių rajono ribose 
Galzdonų km., Klaipėdos kr., 
apsemtose vandeniu pievose apie 
600—700 metr. nuo Senutės 
upės žiočių apsivertė važiavę 
su dviem valtimis 6 kontra
bandininkai. Gelbėti Skęstan
čius buvo atbėgę pasienio poli
cijos vachmistrai. Jų pastango
mis 5 kontrabandininkai išgel
bėti. Bet vienas iš kontraban
dininkų— Richardas Gotšaitis, 
nuskendo. Gabenama kontra
banda taip pat nuskendo.

Daug parduotuvių ban
krutavo

Raseiniai.— Pastaruoju me
tu mieste bankrotavo apie 10 į- 
va'irių parduotuvių. Bankruta
vusiųjų tarpe yra ir du lietu
viai, buvę čia stambiausi pre
kybininkai. Daugumos bankro- 
tavusiųjų parduotuvių prekės 
parduotos iš‘varžytinių.
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^So. Boston, Mass
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Visi tie lietuviai, kurie 
jote pasidėję South Bostone, 
Federal National Bank, pinigų 
(tas bankas užsidarė nuo pe
reito gruodžio menesio) priva
lo žinoti štai ką: Per keletą 
mėnesių buvo garsinama, kad 
bankas bus reorganizuotas. 
Dabar, nuo balandžio pabai
gos, šių metų, bankas atida
rė duris dėl visų depozitorių, 
kad kiekvienas suneštų ar at
siųstų bankines knygutes, gi 
priimant tas knygeles depozi- 
torių prisiekdinama, kad 
rai butų tas pats žmogus, 
ris turi knygutę.

Tas žmogus, knygelės ir 
mos savininkas, reiškia, 
duoda vadinamą “kleim’
arba pareikalavimą, kad jam 
butų išduotas tam tikras rašte
lis knygelės vietoj. Bankas at
siima knygeles nuo kiekvieno 
turėjusio padėtų pinigų šiame 
banke, o su tuo išduotu rašte
liu, vietoj knygutės, kožnas de- 
pozitoris gaus iš savo sumos 
tam tikrą išpuolančią dalį ar
ba nuošimtį pinigų, kuriuos 
bankas per tam tikrą laiką ati- 
davinės,—gražins po kiek iš
puls dėl kiekvieno depozito
rio... .

Bet kurie knygučių nepa
duos iki tam tikro nustatyto 
laiko, ypač kurie yra išvažinė- 
ję ir kur nors kitur apsigyve
nę, o nesužinoję neatsišauks 
su priduodančiu pareikalavi
mu —“kleim,” tokių pinigai ga
lės pasilikti kebliame padėji
me.

Siųsdami “kičinis” kartu su 
knygutėmis, turite tiesiog ad
resuoti tik į banką 
antrašu: The Federa 
Bank, W. Broadway 
ton, Mass.

reikalu būtinai reikalinga nu
eiti pas notarą ar kitur, kur 
pas taikos-teisėją, nes be tokio 
paliudyiųo nebūtų legališkas 
“klcim” reikalavimas priklau
sančios pinigų sumos.

šį pranešimą rašau paprašy
tas vieno lietuvio*. dirbančio 
tame banke, kad aš kokį nors 
paduočiau persergėjimą į A- 
merikos lietuvių spaudą per 
lietuviškus laikraščius, kad ne 
tik Amerikoje, bet ir Lietuvo
je laikraščiai tuoj aus paskelb
tų. Butų gerai, kad ir pati Lie
tuvos Atstovybe Amerikoje tą 
pranešimą paskelbtų ir tuo bil
du apsaugotų daugelio lietu
vių pinigėlius, kurie čia šiame 
banke randasi “užšaldyti.”...

Labai daugelis lietuvių yra 
palikę So. Bostoną ir išvykę į 
Lietuvą. Kai kurie jų nieko 
nežino, kas dedasi su šiuo ban
ku ir kas galės vėliau atsitik
ti su musų žmonių sunkiai už-

Tai-gi negaišinkite laiko ir 
pasiskubinkite atsišaukti tie
siog į banką, prisiųsdami kny
geles, kurios dabar kasdien 
v ra šimtais čia surenkamos 
nuo depozitorių. Tik tuo bil
du atgausite išpuolančią dalį 
savo padėto kapitalo.

—.4. .7. Jokūbaitis.

PAREIŠKIMAS
(Pabaiga)

Žinodami Lietuvos alstovy-

turėdami omępyje J. Jokūbai
čio su Goštautu aferą Argenti
noje su Piet. Amerikos Naujie
nomis, esame pilnai įsitikinę, 
kad su pasirodžiusia “Tribū
na” J. Kapočius nori atlikti 
“Mauro” misiją, lai yra: juo
dinti kiek galima antifašisti
nes IJruguajaus lietuvių orga
nizacijas, kad tuo padėjus įsi
stiprinti kum Radžiui ir sukū
rus nors kokį fašistinį lizdą. 
Štai ko nori “Tribūnos” inicia
toriai. Visai neabejojame, kad 
“Tribūnos” laukia loki pat 
hteitis, kaip kad žvAlgybininko 
Špcnglerio išleistasis Šauliuo
se pradžioje 1926 m. neva ko
munistiniai revoliucinio turi
nio “Pagelbos žodis” arba 
Goštautinės Pietų Amerikos

—.......... . ——■... —
Urų^,. Sociali Partijos lietu

viu Skyriaus Komitetas:
Pr. Vikonis,
A. B; Gumbaragis, 
M. Krasinskas.

II.
Ištrauka

protokolo Nr. 21, Urugua- 
Socialistų Ipartijos Lietu- 

visuotino narių 
įvykusio 1932 m. 
“Už laužymą sp- 

cialistįąčs discipUnps ir ląnky- 
mpsį be U. S* Liet. Sky
riaus sutikimu suruoštoj Lie
tuvos fašistinio režimo atstovo 
gejĘl. T. Daukanto “arbatėlei” ir 
už flgųrąvimą kaipo “Naujosios 
Bangos” redakcinės komisijos 
nario, Vladas Vesėlaųskas Ų. 
S. F. Liet. Skyr. visuotino na
rių susirinkto vienbalsiai nu
tartas išbrauti iš “Naujosios 
BąiAgOS” redąkcinps komisijos 
nąrįų tarpo atimtos jam teL 

figįUTUo,ti; redakcinės komisi
joj nario, viųidų.

Pirjiki-bą. Gi jp paduotasis su- 
siri«ksi»?t atsįstąjtydinimo rąš- 
taj, — laikomas ^pp noras iš-

jaus 
vių Skyriaus 
susirinkimo, 
saųm 19. d.:

u»y^. Mętųvjų
Skyriaus

Pranešima^
Pranešu lietuviškosios visuo

menės žiniai, dėliai išvykimo į 
pypvinciją iš redakcinės komisi
jos pasitraukiu.

Jurgis Lažinius kas
Monte video, 1932—1—1 d.

P»ist<iba. J. Lazdausko pareiš
kimas jra apgaulingų tikslų, 
nes jis ne provincijoje, bet dar
buojasi “Tribūnoje”.

Atviras laiškas
Butų per daug garbės tiems, 

kurie jos norėtų, jeigu į kiekvie
no svieto praėjuno ar ypatingų 
misijų vykdytojo prasimany-

mus butų atsakinėjama socia
listiniamelaikraštyje. Bet kai 
dęl J. Kapočiaus ir dar 
“aukštos moralės” asmenų ty- ; 
leistame leidinyje “Tribūna” 
skleidžiamų, prasimanymų, kur 
J. Kapočius tvirtina buk aš su 
drg. A. Mįniausku pasisavinę 
$10.50 būrelio pinigų ir jų ne- 
benorim grąžinti. Tai panašus 
prasimanymas yra tik prideng
ti savo juodus darbus suver
čia n t atsakonjybę kitiems.

Tie keletas pozų, kurie pąs 
mane su Miniąusliu randasi, 
yra nei Kapočiaus su sėbrais, 
nei mano, bet to Meno būrelio,, 
kurį, mes sutvėrėme ir lįąis 
savo įstatupsp yra pąsižadejęs 
veikti kontakte su U. S> !P. Liet 
Skyriumi Reiškia, tas D., Mėgė
jų būrelis, kuriame buvpjme, 
mes su Miniau,sk.u, veikė. kon
takte su U.. S. B. Liet. Skyriu
mi ir jis buvo kaipo socialisti
nės krypties žmonių būrelis, 
bet jeigu kapočius prisiilęng- 
dajpas “karštu socialistu” pate 
ko valdyb.on ii; apgaulingu bu-

ddji ne,kviesdamas savo žygiams 
iiępalapŲ.ų lyiriųį apsirinkime 
per gvojtą pravedė į barelio na
rius . pąsižyipęjusį darbininkų 
teroriziiotoją ir Geležinio Vilko 
aktyvistą M. švečiulį, o vėliau 
apsistatę ir kitais panašiais 
švečiuliui asmenimis, tai čia 
griaunamos būrelio ne mano 
su Mimausku, bet J. Kapočiaus 
ir jo sėbrų, kuriems rupi ne 
socialistinis ir visuomeninis 
darbas, bet kokių tai “paslap
tingų misijų” tikybų išpildy
mus, kių’įų pareiga yra griauti, 
juodinti ir provokuoti visa, kas 
nę fašistiška., ,

Ęaįdj pinigų nei aš, nei dr. Mi
niauskas nesisaviiiaine, Kapo- 
čįufl ir jo sėbrui gerai žino, nes 
aš net raštu esu pąreiškęs, jog 
pinigai galimą, bet kuriuo laiku 
iš mus paimti, jei bus užtik
rinta, knd šie pinigai nebus su- 
imude.tį fašistiniems tikslams. 
Sąyo laiške siūliau, kad jie bu
tų pasiųsti pobtiniarųs kali
niams ay priesfašistiniam orga- 
ruii “įmovai”. Pinigai, kaip jau

Trečiadienis, geg. 11, 1932
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minėjau, yra ne J. Kapočiaus 
ir ne kieno kito, bet sukurto 
priešfašistiniais pagrindais D.. 
M. Būrelio, todėl tie žmonės, 
kurie nori juos sunaudoti fa
šistiniam darbui, begėdiškai 
veržėsi prie smurto.

Iš viso virš išdėstyto patys 
darbininkai lai sprendžia kiek 
turi pagrindo J. Kapočiaus pra
simanymas.

Su pagarba
M. Krasinskas.

JUOKAI
Mergaite dar mažesniam bro

liukui aiškino, kad yra nuodė
mė sekmadienį dirbti. “Bet>gi 
kunigai tiktai sekmadieniais 
tedirba,” prabilo broliukas, 
“argi jie praranda dangų?”

“Ten jų nereikia,” ji atsake, 
“tiktai sų nešvariais čionai ant 
žeipės jie savo reikalus atlie
ka.”’ 

t
Bo^ton Transcript.

Kaip Senas?

mi..

neišrodo nė kiek senesnis už

&

Jis
penkių dešimtų.

Ir jaučiasi kaip keturių dešimtų.
Sulaukęs 62 metų amžiaus*
Tai tokis yra palaimingas stovis 

sveikatos ir smagumo žmogaus, kuris 
teikia savo svarbiesiems organams bis* 
kutį stimulianto!

Kada jūsų sistema pasidaro neveikli 
ir jus jaučiatės sustingę, sunkia galva, 
tik pusgyvis — neeikvokijre pinigų ant 
“tonikų” ir “reguliatorių”, ar panašių 
patentuotų gyduolių. Stimuliuokitę 
kepenis ir vidurius. Vartokite garsųjį 
daktaro receptą, kurį kiekviena aptieką 
užlaiko. Tiktai paprašykite Dr. 
Caldvvell’s syrup pepsin.

Tas skanus syrupas yra padarytas 
iš šviežių liuosuojančių žolių, veiklios 
senna ir tyro pepsino. Viena doza 
palengvins beveik kiekvieną priepuolį 
galvos skaudėjimo, aitrumo, konstipar 
cijos. Bet jeigu jus norite pasilaikyti

geriausiame stpvyje, jaustis smagiu vi
sus metus, imkite po šaukštą Dr. 
Caldvvell’s syrup pepsin kas kelios die
nos. Jus geriau valgysite, geriau mie
gosite ir jausitės geriau kiekvienu žvilg
sniu. Jums niekad nebereikės imti ki
tokį liuosuotoją.

Duokite vaikams po biskį šio ska
naus syrupo du ar tris sykius į savai
tę. švelnus, natūrali* stimuliantas, ku
ris paakstina juos valgyti ir neleidžia 
viduriams užsikimšti. Ir išgelbsti juos 
nuo tiek daugelio negaliayimų ir šal
čių.

Turėkite sveiką skilvį, veiklius ke
penis ir sitprius vidurių muskulus, 
kurie pašalina kiekvieną atmatą ir nuo
dus kiekvieną dieną! Tiktai laikykite 
bonką Dr. Caldvvell’s syrup pepsin po 
ranka; imkite stimuliuojantį šaukštą 
protarpiais. Pamatykite ar jus nepa
jausite naujo gyvumo kiekvienu žvilgs
niu^ Syrup pepsin nėra brangus.
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ra-
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pakvietimą daly- 
Daukanto “arha-

savo vardą, pavardę, adresą 
seną ir naują ir gimimo metus

LIGŲ

galvos 
galvos 
ir pa-

sekančiu 
National 
So. Bos

ai! 
dalyvauti

Trečiadieniais Ir 
Šeštadieniais 

RUTH 
ETTING 

10 vai. vak.

kui, kuomet padėjote pinigus.
Nepamirškite, kad su šiuo

Anlrqdlonlais Ir 
Penktadieniais

Aiex
Gray

10,30 vai. vak.

DR. S. LINET
SPECIALISTAS i

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gc.'bstim plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

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

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200

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

Kitą laika nagai susitarimą. <

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

Urug. Soc. Partijos Lietuvių 
Skyriaus vardu pasirašo:

F. Budreika, A. B. Gumbara- 
gis, O. Mačiulaitis, Pr. Viko- 

,1. Paliokas, M. Krasins- 
P. Krigeris, J. Kundrotas,

S. Paulauskas, J. Babilius, K. 
Katkus, A. Garberis, P. Šmitas, 
A. Miniauskas, R. Stonis ir J. 
Vaičiulis.

“Nuga-Tone padare 
mane sveiką”

P-nia O. M.kolaitiiiiC, Buffalo. N, Y.. ,
š<> ir Kuko: “AS nuliu, kad kiekvienus žino
tu. jog Nuifa-Tone padarė mane sveiki). Per 
kelis metus ai buvau silpna Ir turėjau pra
sta sveikatą. Aft ėmiau daug įvairių vaistų. 
l>et jin »hivo be vertės. Nura-Tone pagelbė
jo man j kelias dienas. Daugelis mano cinui- 
kij ir kaimynų suko, kad Nuga-Tone yra pa- 
stelbti na*.”

Nuga-Tone sustiprina visus kūno orga
nus. Jis suteikia jums gerą apetitą, nugali 
skilvio pakrikimus ir konstipaciją Ir priduo
da naują stiprumą ir jėgą raumenims Ir 
norvums. Nuga-Tone yra pardavinSjamaa ap- 
tiekininkų. Jeigu aptiekininkas neturi jo, 
paprašykit j> užsakyti ift savo urmininko. 
Žiūrėkit, kad jus gautumėt Nuga-Tone. Ne
priimkite nieko kito.

tatendam ♦ Rotterdam 
Volendam <a)Veendąin

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisjf- 
kimas per Rotterdamą ar Boulogpe- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai Ir 'pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni

nė j Trečioj Klesoj.
Didelis kainų nupiginimąs 

Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-Ąme

Atsakymas i 
vauti gen. 
tėlėje”.
Lietuvos įgaliotam ministe- 

riui gen. T. Daukantui.
Atsakydami j Jūsų pakvieti

mą dalyvauti nuo Urug. Soc. 
>Part. Lietuvių Skyriaus leidžia
mo organo “Naujoji Bangui” 
Redakcinės Komisijos pareiškia
me U. S. P. Liet. Skyr. vardu 
sekanti:

1) Jūsų parengiamoji “arba
tėlė” yra taikoma pavieniems 
asmenims, kurie kviečiami ne 
kaipo vietos lietuvių organiza 
cijų atstovai, bet kaipo atski* 
ri asmens ir tuomi įžeidžiamos 
esamos kultūrinės ir visuomeni
nės lietuvių organizacijos, ku
rios dirbo ir dirba prie sunkių 
sąlygų kultūros ir 'visuomenės 
darbą Uruguajaus lietuvių tar
pe.

2.). Kvietimas atskirų asmenų, 
bet ne nuo organizacijų įgalio
tų atstovų reikia suprasti ne 
kaipo norą vystyti kultūrini 

musų kolonijoje, bet kai
po tam tikros pastangos griąu- 
tį esamas organizacijas ir nesti 
į j.U tarpų nesusipratimus.

, 3) liądąpgį Tąmsta atstoyau- 
ji diktatūros režimą, kuris per
sekioja socialistinį judėjimą 
Lietuvoje ir ginkluotos pajėgos 
prievarta engia jos liaudį, tai 
mes jokiose “arbatėlėse” 
diktatūros atstovais i'

• nesutinkame..

KKįftJ

v

ii i& F*

Chęsterfleįd Rpdio Programas
Plrmadlęnlalj Ir
Ketvirtadieniais

BOSVVEU
Seserys 

10i30val. vak.
Ryiinli Dienos Šviesos Taupymo laikas

Shllkrefs Orkestrą kas nakt apart sekamdlęnio
NORMAN BROKENSHIRE, |vede|as

COLUMBIA NETVVORK.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Roseland Lietuvis laikrodininkas

Lietuvių valanda

Tel. Canal 1678

BM-25

SPAUDOS
EKSKURSIJA

KLAIPĖDĄ

PO ŠIUO GAUBTUVU

KAINOS NUPIGINTOS iki

LANCASTRIA
Be Jokio PersėdimoCHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT

EKSKURSIJOS

Avė,

Avė,

paminėti, bet vi- 
nuoširdų ačiū už 

pasišventimų mano 
Jokie pinigai ne-

Tai vienintelis didžiausis laivas, kuris 
plauks šiais metais į Klaipėdą.

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

Užsisakydami laivakortes iš anksto 
gausite geresnius kambarius. ‘ .

‘NAUJIENOS suteiks jums teisingą 
patarnavimą.

Trečiadienis, geg. 11, 1932

LAIVAS “LANCASTRIA

prašomi 
nes yra 
i, o ypa-

Nieknomet nepaliausiu dėko 
prie progos, atlyginti Ig 

pirmininkui, Vik 
-vice-pirmininkui 
— raštininkui, ii 

iždininkui J

.$2500, ant 5 metų 
$3,000, ant 5 metų; Trečio na

Jis išvys- 
— eina greitumu 65 iki 70 mylių 
įsibėgėja iš stovinčios pozicijos

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Adv. Waitches 
dėka

visokių 
Arei- 
negu

Superior Motor Sales, Ine.. 
0048 S. Halsted Street, 

Chicago, Illinois.
Trl-Clty Motor Co., 
Vark Rldge, Illinois. 

Gptown Motors Corp., 
4809 Broadwey, 
Chicago, Illinois.

Vanderploeg & Rejtveld, 
South Holland, Illinois. 
Wostcott' Motors, Ine. 
1240 Chicago Avenue, 

Evanston, Illinois.
West Auto Sales, Ino., 

011 S. Oth Avenue, 
Maywood, Illinois.

. 1201 Lake . St.,
Melrose I’ark, III.
Wltte Motor Sales, 

402-0 Western Avenue, 
Blue Island, Illinois. 
Yanson Chevrolet Co.. 

Chicago Holghts, Illinois.
Young & Hoffman Chevrolet, 

0220 S. Ashland Avė., 
Chieago, Illinois.

O. W. Zantler Motor Sales, 
Arllngton Helghts,' 111.

nuodugniai išbandytas — Jo pagrindinis deząinas 
ir konstrukcija buvo išbandyti ir jo gerumas įro
dytas bilionų mylių tikros tarnybos. Tas motoras 
yra moderniškas kiekvienu žvilgsniu 
to 60 arklių jėgų 
į valandų — ir 
iki 35. mylių į valandų į mažiau kaip 7 sekundas. 
Jus galite įsigyti jo parankamus už tiktai nuo 
$445-—Dėlei naujų nupigintų kainų, naujas Chevr 
rolct Six dabar parsidavinėja už vienų pačių že
miausių kainų markele. ' ; *

i ' . • ’ > į

MICHIGAN. DIVISION OF GENERAL MOtORS

jus rasite laiko 
išbandytą ir užtikimą Chevrolet motorą, kuris vienija nepalyginamą ekonomiją su 

švelnumu, greitumu ir veiklumu.
Pakelkite šį didelį, reikšmingų Chevrolet gaubtu
vų! Po jo esantis puikus, moderniškas, šešių ci- 
linderių motoras yra'viena iš svarbiausių priežas- 

/Tarnrrn?!B AJjZ kodėl Chevrolet pasilieka daugiausia Ameri-
fcos parduodamas automobilius! Nes tas motoras 
yra šešių—ir tik šešių, kaip Chevrolet juos stibiu 
davoja, suvienija kaip įbudavotų švelnumų, taip ir 
maximum ekonomijų. Tas motoras yru mechaniš
kai geriausias! Trys ir pusė metų nuolatinio geri
nimo, taisymo ir bandymo padarė jį beveik tobu
lu, ant kiek tai galima atsiekti! Tas motoras yra

Kas nori turėti patogią ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

j patyrusį agentą

P. Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST. 

Td. YARDS 4669

Drije Motor Sales, 
6028 Roosevelt Road, 

Bervvyn, Illinois. 
Durst Chevrolet Company, 

1147-09 W. Jackson Blvd. 
Chicago, Illinois. 

Egan Chevrolet Sales, 
0140 Mllwaukee Avenue, 

Chicago, Illinois.
E. B. Fleck A Company, 

Hlnidale, Illinois.
Garfleld Chevrolet Sales C 

6 E. Garfleld Blvd.
• Chicago. UI.

H. and K. Chevrolet Co.
La Grange, III 

Harry Chevrolet Si 
Harvey, Illinois. 

Banimel Chevrolet 
7229-30 W. Grand 

Chicago, III. 
Hafnęr Chevrolet 

2010-19 S. Michlgan 
JChlcago, BĮ. 

Keenan Chevrolet Sales, 
0820 W. 22nd Street, 

Cicero, Illinois.
Kolseth-Reid Chevrolet, 
0304 Chicago Avė., 

Chicago, Illinois.

Budreeiser MALT

Kushler Chevrolet Sales, 
6317 Broadway 
Chicago, Illinois. 

Lavery Chevrolet Co. 
711S Exchango Avė.

Chicago, III. 
Lewls Auto Sales, 

8400 Ogden Avenue, 
Chicago, Illinois.

Mclnerney Motor Co., 
2710 N. Cicero Avenue, 

Chicago, Illinois.
McManus Motor Sales, 

6711 S. Western Avenue, 
« Chicago, Illinois.

Miller Chevrolet Sales 
1882 W. Irving Bark Blvd, 

Chicago, III.
Mlhvaukee Avenue Motors, 
2004 Mllwaukee Avenue, 

Chicago, Illinois.
Murray - Service & Motor, 

002' Madlson Street, 
Oak Pork, Illinois.

Nelson Chevrolet Sales, 
2849 N. Clark Street, 

Chicago, Illinois.
Nlekey Chevrolet Sales, Ino, 
' 0019 Irving Park Blvd., 

Chicago, Illinois.

Truputį pasilsėjęs po 
politinės kampanijos 
tiek apdirbęs 
jentų legalius 
nuoširdžius padėkos žodžius vi
siems lietuviams (žinoma, ir 
lietuvėms), kurie už mane bal
savo ir kitaip mano kandidatū
rą j teisėjus rėmė.

Lietuvių apgyventuose pro
duktuose pasirodė džiuginan
čiai daug balsų paduotų už ma
ne. Daugumoj minėtu precink- 
tų aš gavau du ir tris kartus 
daugiau balsų, negu bile kuris 
.kitas kandidatas į teisėjo vietą 
paskutiniuose rinkimuose. Aiš
ku iš to, kad lietuviai ne tik už 
mane balsavo, bet, prie to, mano 
kandidatūrą visomis savo jėgo
mis rėmė.

Už tai aš savo tautiečiams 
(ir tautietėms) esu ir amžinai 
busiu dėkingas. Visą savyje ge
rumą ir savo gabumą paaukau
ju jiems ir jų tarnybai. Jų nie
kuomet neužmiršiu ir, reikalui 
esant, jiems visuomet tarnau
siu nuoširdžiai—pasitikėdamas, 
jogei taip darydamas atlygin
siu jiems bent truputėlį už jų 
man suteiktą parmaą.

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU 
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU 
Ei Didelis pasirinkimas laikrodėliųU Ix OVIĘIR, išdirbyščių už nužemintas kainas 

^ltc >r Patirklte musM kainas pirm ll il\ \ 1' m IHI SiUr/ pirkaite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847

Pereitą sekmadienį vėl girdė
jome gražų lietuvių dainų ir 
muzikos radio programą iš sto
ties VVCFL nuo 1:15 iki 2 vai. | 
po pietų, kurį davė Jos.,F. Bud
riki) radių ir rakandų krautu
vė, 3417 S. Halsted St.

ti ir 
nacui Ivanui— 
torui Petkui— 
Jonui • Fryerui 
Bruno T. Petkui 
P. Waitches į Teisėjus Rėmėjų 
Kliubo ir visiems to kliubo na
riams. Stoka vietos neleidžia 
visų vardus 
siems tariu 
jų neribotą 
kampanijai.
gali nupirkti tokio ištikimumo 
ir draugiškumo, kokį aš iš jų 
susilaukiau. Už juos geresnių 
nėra!

I^abai džiaugiuosi draugišku
mu ir parama dienraščių “Nau
jienų” ir “Draugo”, Peoples 
Furniture Krautuvių, Budrkio 
krautuvių ir visų biznierių ir 
profesionalų ir prašau, kad ma
no sekėjai juos remtų.

Nors šį kartą teisėjo vietos 
nelaimėjome, bet nereikia mums 
nusiminti, nes daug ką laimėjo- 
me—įgijome ilgas eiles draugų 
ir, žodžiu, padėjome pamatą ki
tiems rinkimams. Jei ne už 
metų, lai už dviejų aš ir vėl 
kandidatuosiu j teisėjus. J. P. 
Waitches į Teisėjus Kliubas 
dar gyvuoja ir gyvuos. Prašau 
prie jo prisidėti. Geriau prisi
rengę sekančius teisėjų rinki-

Programe pasirodė visiems 
gerai žinomas dainininkas Ka
zys '.Pažerskis; kuris tikrai ar
tistiniai sudainavo ariją iš ope
retės “Raganius” ir keletą ki
tų liaudies dainų; taipgi gra
žiai su savo žmona, ponia Pa- 
žerskiene, sudainavo keletą due- 
ų. O Budriko harmoninga ra
dio arkestra visus linksmino sa
vo šaunia' muzika.

sunkios 
ir šiek 

užsilikusius kli- 
rcikahis tariu

VISKAS PRIREN
GTA ... tėvelio 

gimtadieniui

JUSTIN MACKIEWICH
BRIGHTON PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augštų 
po du fialų, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 
$12,000.00. Vieno namo morgičius 
Antro namo morgičius - 
mo morgičius — $4,750
ROSELANDE, bugalovv ir 3 lotai, vertės $6,000. Morgi 
čius—$1,000 ant 3 metų.

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

___ _ _______

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
se rėdo mis iki 7 ▼. ▼.

šį vakarą, trečiadienį, gegužės 
11 dieną, SLA. 139 kuopa' lai
kys mėnesini susirinkimą Pal- 
mer Park svętainėj. 
7:30 valandą.

Visi kuopos nariai 
dalyvauti susirinkime, 
daug dalykų apsvarstyt 
ingai dabartiniu laiku, kada 
jau neužilgo įvyks SLA. Sei
mas. Musų kuopa yra nutaru
si pasiųsti 2 delegatus į Seimą. 
Todėl dabar svarbu dalyyvauti 
susirinkime, nes reikės musų 
delegatams duoti patarimus, ko
kie dalykai yra taisytini Susi
vienijime. Patarimai, bei Įsaky
mai delegatams galima duoti 
tik susirinkime.

—A. Narbutas, org.

Dėkoju Dr. J. Kovvąrskiui, 
2403 West 63 streęt, kuris pa
darė man sunkią operaciją. 
Operacija būvą labai sėkminga. 
Jaučiuos dabar gerai.

Dar kartą rtčiuoju Dr. Ko- 
wa'rskui, šv. Kryžiaus ligonines 
seserinis, nursėms ir visiems 
kitiems, kurie man? suramino 
ir man gelbėjo.

Marija Ostrowski (Astraus
kienė), 3700 So. Wood st.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOJ JOS YRA 
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pnslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne 
galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai) 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė: Tel. Crawford 5573

Visos kafnos f.o.b. Flint.Mi- 
cbigan. Specialis įrengimas 
extra. Žemos pristatymo kai
nos ir lengvi G.M.A.C. iš

mokėjimai.

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

BUDWEISER vienodumas paeiti i nuo 7.' 
metų patyrimo ir geriausių sudėtiniu dalių ko 
k ra s pinigas gali pirkti. 3 svarai dideliame ra u 
duname kent—šviesus ar tamsus.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Albany Park Motor Balee, 
3102 Lawrence Avenue, 

Chicago, - Illinois. 
Archer Chevrolet Sales 
6211-18 Archer Avenue, 

Argo, Illinois. 
Ashland Avenue Motor Sales, 

8486-42 S. Ashland Avenue, 
Chieago, Illinois. 

Bautnann Chevrolet Sales, 
8616 Archer Avenue, 

Chieago. Illinois.
Blameuser Chevrolet Sales, 

NHee Center, Illinois. 
Caley Brothers, 

10824 8. Michlgan Avenue, 
Chieago, Illinois. 

Clarke-Hnlett Chevrolet Co., 
Mldlothlan, Illinois. 

Clark-Maple Motor Sales, 
1086 N. Clark Str^t, 

Chieago, lUlnols. 
Clayton-Dean Chevrolet Co., 
'2600 Washingtoh Blvdl, 

Chieago, Illinois. 
DesPlalnes Motor Sales, 

DeePlalnes, Illinois. 
DesPlalnes Valley Motore, 

Lemont, Illinois.

Jusliu ^ackiemich
MORTGAGE BANKER

CHEVROLET SIX
-- MATYKIT VIENĄ ŠIŲ PARDAVĖJŲ ===== 

Nieburger Chevrolet Co., 
7744 Stoney Island Avenue, 

Chicago, Illinois.
North Shore Chevrolet Sales 

611 Malu St., 
Wilmette, 111. 

Orine Chevrolet Co. 
0200 Lake Pork Avę.' 

Chicago, Illinois 
Ogden Avė. Motors, Ino. 

6837-44 Ogden Avė., 
Benvyn, III. ♦ 

Ray O'Connell Motor Co., 
4620 W. Madlson Street, 

Chicago, Illinois.
A. J. Oosterbeek Motor Co., 

7041 S. Halsted Street, 
Chicago, .Illinois, 

Bldgeivay Motor Sales, 
Lanslng, Illinois.

Roosevelt Motor Sales Co., 
8838 Roosevelt Road, 

Chicago, Illinois. 
Sein Chevrolet Sales, 

8022 Commercląl Avė., 
Chicago, Illinois. 

Sheets Chevrolet Sales 
6822 Cottage Grove Avė.

Chicago, 111.

SMAGUS GIMTADIENIO POKILIS reiškia 
daug vaišingumo. Kada jus darote didelius pri
sirengimus, suprantama, jus norite ir gerų pa
sekmių. Vartokite BUDWEISER MALT ir jus 
gaubite geras pasekmes.

■ • Į

mus laimėsime. šis Kliubas 
rems ir kitus lietuvius kandi
datus Į politines vietas.

J. P. Wnitches.

Padėka

N •

Ateinančio kevergo vakare 
Budriko krautuve taipgi rengia 
gražų programą iš stoties WII 
FC nuo 7 iki S vai. vakaro. Da-

lyvaus rinktiniai dainininkai, 
solistai, duetas ir kvartetas. 
Nepraleisk i le šio programo.

—žemaitis.
Tarp Ghicagos 

Lietuvių

į
L i
iT
S. •

^^^^^**:***: ' ■ • ■

r?o
o
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SnbacriptiPĄ Ratea:

B 00 per pear m Canada
00 Dtt yfcfc otrtįda of CbicaKo
00 IW <9 Chlcago

8e per oopy

Entąrtd m Second CImm Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, lik under the act of 
March 8rd 1879.

Uželaakymo kalnai
Chicagoje — paltu;

Metams-----------------------------$8.00
Pusei metu __ _________  4.00
Trims minėsianti —-T____ 2.00
Dviem mėnesiam _____  1,50
Vienam mėnesiui _........ ...... .75

Chicagoj per linelio tojuu:
Viena kopija _____ 8c
Savaitei .......... ...... ........ -......  18c
Mėnesiui......... ... .....  —, 75c

Suvienytose Valstijose, na Chįcaapj, 
paltui

Metams ..........—..................  87.00
Pusei metu............... ..................8.50

. Trims mėnesiams _____ 1.75 
Dviem mėnesiams_____ 1.25

Vienam mėnesiui____________ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)

SLA. Reikalai
Ar Dr. M, J. Vinikas 
galėjo kandidatuoti?

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
jekmadieniup. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Balatod SU Chicago, 
III Talafenaa RpoMveĮt 8500.

Metams ......      88.00
Pusei metu....... ....................... 4.00
Trims mėnesiams---------------- 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
■ ■ i " lW *.....................  l*‘"‘......... ■     " 11 " ' ’ '   

MIRĖ ALBERT THOMAS

Mažai pažymėta Amerikos spaudoje praėjo žinia 
apie mirtį Albert Thomas, Tarptautinio Darbo Biuro 
direktoriaus prie Tautų Sąjungos. Mirtis jį ištiko gale 
pereitos savaitės Paryžiuje.

Albert Thomas buvo vienas naudingiausiųjų pasau
lyje žmonių po didžiojo karo. Jisai išvystė Tarptautinį 
Darbo Biurą Genevoje į svarbią įstaigą. Tas biuras ren
ka ir skelbia žinias apie darbininkų padėtį ir darbo są
lygas įvairiose šalyse. Jo išleisti raštai sudaro rimtą ir 
turtingą medžiagą darbo klausimams studijuoti.

Direktoriaus Thomas iniciatyva buvo sušaukta 
prieš kokią dešimtį metų Washingtone tarptautinė kon- 
ferenęija darbo valandų nustatymui pramonės šalyse. 
Ta konferencija priėmė 8 darbo valandų sutartį su są
lyga, kad ji įeis galion, kuomet ją patvirtins svarbes
niosios pramonės šalys. Tiesa, dar mažai šalių yra rati
fikavę Washingtono sutartį (čia ypatingai kalta yra 
Anglija, kurioje Darbo Partija du kartu turėjo valdžią 
savo rankose), bet vis tik jau yra sudarytas preceden
tas ir nurodytas teisingas kelias tokiems klausimams 
spręsti. Viena šalis negali padaryti didelio progreso 
darbo valandų trumpinime, jeigu kitos šalys bus atsili
kusios, nes ta šalis, kurioje darbininkai dirbs daug 
trumpesnes valandas fabrikuose, negalės atlaikyti pa
saulio rinkose kompeticijos su šalimis, kur darbo laikas 
ilgas. Tas klausimas šiandie yra tarptautinis.

Darbo Biuras Genevoje kasmet šaukia darbo kon
ferencijas, kuriose dalyyauja darbininkų organizacijų 
(unijų) ir valdžių atstovai iš visų prie Tautų Sąjungos 
prisidėjusių šalių. Tenai būna apsvarstoma įvairus klau
simai apie apsaugojimą darbininkų sveikatos dirbtuvė
se, apie darbininkių moterų ir mažamečių darbininkų 
gynimą nuo per didelio išnaudojimo ir diskusuojama 
sumanymai naudingų darbininkams įstatymų, kurie 
butų pageidaujama pravesti įvairiose šalyse. Atstovai 
iš pažangesnių šalių, kur toki įstatymai jau yra, pra
neša apie jų veikimą praktikoje ir konferencijos daly
viai ragina, kad tokias pat reformas priimtų ir atsili
kusios valstybės.

Kada nors ateityje, kai darbininkų klasė vadovaus 
pasaulio politikoje, bus, be abejonės, reguliariai šaukia
mi darbo kongresai, o gal ir nuolatos posėdžiaus tarp
tautinis darbo parlamentas, kuris leis privalomus vi
soms šalinas įstatymus apie darbo sąlygas, Nabašninko 
Albert Thomas pastangomis sutvertas Tarptautinis 
•Darbo Biuras tokiems kongresams arba tokiam parla
mentui pluošė dirvą.

Albert Thomas buvo franeuzas ir iki karo pabai
gos vaidino, svarbią rolę socialistų partijoje. Paskui, 
pakviestas į Genevą, jisai visas savo jėgas pašventė 
savo naujoms pareigoms, Jisai buvo gabus administra
torius ir plačių pažvalgų žmogus, Todėl, nežiūrint į tai, 
kad per sjtm iteus po kare buvo ląbai.ištempti santy
kiai tąrpft Francijos. ir Vokietijos, jisai mokėjo būti be
šališkas ir įsigyti pasitikėjimą abiejų -pjesėse. Jei ne 
jo staigi mirtis, tai jisai gal butų ateinančioje Tautų 
Sąjungos konvencijoje išrinktas generaliniu Tautų Są
jungos sekretorium, vietoje Drummond’o, kuris yra 
nutaręs rezignuoti.,

Albert Thomas mirė, sulaukęs tik apie 62 metui am
žiaus. Jo mirtis yra. didelis, nuostolis darbo žmonėms.

IŠRINKA INŽINIERIŲ PREZIDENTU

ĘraiĮcija , dabar taip pat, kaip ir Amerika^ turi in
žinierių prezidentu.; Albert F. Leferutp; Wi vakar išrin
ko tautos seimas bendrame senato ir atstovų rūmų po
sėdyje, yra , baigas kalnų inžinierystes mokslą, v

Amerika savo Hpoverįu nelabai džiaugiasi. Neno
rėtume linkėtu kad ir Franci jai tektų taip nusivilti.

Tuo tarpu konservatyvis Tardieu kabinetas ątsi- 
statydino, bet "sutiko” vęsįti valdžios reikalus iki Wže- 
lio*4 d. Reikia tikėtis, kad prie tokio sąstato v^dįia 
dąugįau nebegrįš. Kairiomsipms partijoms pavargus 
truputį sveiko pro^.irrWitarus>tayp savęs, atžagarei- 
viąį galėtų būt /visąį. iššluoti iŠ vąWftos. — bent ijįijto 
laiko, kol bus išspręsti opieji Europos, klausimai, ^ip 
nusiginklavimas, Vokietijos reparacijos, tarptautinės 
akiotes iFrt t - ' >

Prieš renkant SjuA.
ją Tarybą buvo, kaip žinome, 
kilę ginčų apie Dr, Mato Vin 
niko kandidatavimą į seksre^ 
rius, kadangi jisai, iięs.uspiėjo 
gauti pilietybės popięrap iki 
laiko, kada buvo spaučdjaami 
balotai. Nors šį ginčą sprendė 
.Pildomoji Taryba krivūlės.
liu ir dėl jp pareiškė savo.ųųon. 
mones įvairus asmens spaudo^ 
j e, jų tarpę, ir, pats kandidatas, 
bet jisai pasiliko neaiškus.

• Tie Pildomos Tapybos nąriaį, 
kurie priešinosi p. Vinįko kan
didatavimui, rėmėsi daugiausia 
“įsigyvenusin, papročiu”, nuror 
dydamk. kad, praeityje organir 
zacijos centras, pęr sekretorių 
visuomet atsiklausdavo kiekvier 
no kandidato, ar jisai priimą 
kandidatūrą, ir blankoje, kurią 
kandidatas , turėdavo išpildyti 
būdavo ir tebėra. įdėta, klausi
mas, ar kandidatas yra Jungti
nių Valstijų pilietis, ir buvo 
suprantama, .k&d j<4gu,.kaĮWb<U-- 
tas nėra pilietis,. tąjį. j isąi nega- 
li būti renkamas. Kadangi to
kios tvarkos buvo laikomasi pei’į 
metų metus, tai p. Vintkui ne
buvo galima daryti išimties.
Atpenč, ta pusė, kuri stojo už 

Dr. Viniko teisę kandidatuoti, 
rėmą savo nusistatymą. Sųsivie- 
nijimo konstitucija, kuri, girdi, 
reikalaujanti kandidato piliety
bės tiktai jį renkant į Pildomą 
Tarybą, o rinkimai esą atlieka
mi seime. Dar griežtesnis, nu
sistatymas buvo pareikštas tų, 
kurie sakė, jpgei konstitucija 
reikalauja, kad asmuo bųtų pi
lietis ne tada, kada jisai kan
didatuoja, bet tik tada, kada 
jisai užima vietą, į kurią tapp 
išrinktas. Sulig šia, nuomone, 
kandidatas gali būti ne pilietis 
net ir tuo laiku, kai.seiipas 
tvirtina visuotiną-balsavimu/iš
rinktus kandidatus; seimas ga
li išrinkti kad ir ne,pilietį, jeigu 
jisai (seimas), pav. žino, kad 
išrinktas' asmuo pataps pilie
čiu labai .trumpu laiku, taip kad 
jisai galės be trukdymo pradėti 
eiti savo pareigas,

Bet kaipgi yra iš tiesų?
Papročiai ar konstitucija?

Pirmas klausimas yra, ko 
mes turime laikytis; konstįtu-, 
cijos ar papročių?'

šituo klausimu teisingą pozi
ciją užėmė Dr< M. J. Vinikas, 
kuris nurodė, kad reikia skirti 
tarpe, dvejopos rųšies papročio: 
tarpe papročio tokiuose, daly
kuose, kurie nėra sureguliuoti 
rašytu įstatymu,; ir tarpe par 
pročio dalyke, kuris yra su-f 
tvarkytas įstatymais. Papročiai 
yra naudingas ir neapsieinamas, 
įstatymų papildymas, nes įsta-. 
tymai viską aprėpti negali. Jei
gu įstatymas apie tam tikrą i 
reikalą nieko nesako, kaip jį 
reikią tvarkyti, bet yra tam, 
tikras įsigyvenęs būdas tą rei
kalą tvarkyti, tai šis įsigyvenęs 
būdąs arb& pąpjx>tys turi kaip 
ir įstatymo gąlių.; tačiau,, j ęį- 
gu yra įstatymas* teis įsakr; 
miai nurodo, kaip -tas' arbaikin 
tas dalykas ttųi būt atliktas, 
tai paprotys, kuris jam yra., 
priešingas, nebus teisėtas, nors 
jisai butų ir gana stipriai įsi
gyvenęs. įstatymo tikslas daž
nai ir yra paaąjkmti tam tik
rą paprotį, teis tuo.turbą kitu 
atžvilgiu yra negeras.;

Taįgj mes turime žiūrėti pir
miausia j - konstituciją, ką ji 
sako tup klausimai kurį norime, 
išspręstą Ir tiktąį tuomet, kąįt; 
pasirodytų,.' kąd kpnstitucijoje. 
itas lę^msą. yj-ą paleistas 
ba nepilnai nušviestas, mųm^ 
tektų, ieškoti i pagalbos įsigy vę?; 
nusiuo^- papročiuose. .

Ką sąkoną^ią. tedidatų,,

SGA: teatĮtųoiioje apie iPįlį 
domos Tarybos natrių- pilietybę^

kalba tiktai paragrafas 1 
riųje V. Tenai skaitome,:

• “Joks Susivienijimo narys 
, negali būti tinkamas bile ku

riam viršininkų urėdui, jeigu 
jĮg neišbuvo Susivienijimo 
nariu, gerame stovyje, nuo- 

’ latos per du paskutiniu me
tu prieš jo rinkimą ir, kas 
nėra Suvienytų Amerikos 
Valstijų piliečiu.”

Neabejotinai aiškų čia yra 
tai, kad nę,pilietis neturi teisės 
būti SLA; Bftęįonios Tarybos 
nariu (Pild. Tarybos nariai yra 
dažnai vadinami{ konstituci j o j e 
“viršininkais”)) Kąm į konsti
tuciją buvo toks patvarkymas 
įdėtas, mums nežinoma, nes 
Amerikos įstatymai;tokių griež
tų reikalavimų nestato. Atrodo, 
kad konstituciją autoriams rib 
pėjo tam tikrų narių nęįąįlęisti 
j Susivienijimo viršininkus. Bėk 
nežiūrint kuriais apmetimais ■ 
buvo vadovautasi priimant to
kį kionstituoijos. paragrafą, ji-v

sky-

kį konstitucijos paragrafą, 
sai konstitucijoje yra ir jį 
noruoti., negalima^

Vadinusį, PM- Tarybos ns 
privalo, būti pilietis. Bet ar jį^ 
saiitmi būt pilietis, kuomet ji
sai yra renkamas, ar tiktai ta
da, kai jisai jau patampa “vir
šininku”, t. y. po išrinkimo?

Auk^čiaus minėtas paragra
fas to aiškiai nepasako^ Tiesa, 
jąmc kalbama apie “tinkamu
mą” ir; ąpie “rinkimą”. Kada; 
sakoma,, kad “joks Susivieniji
mo narys, negali bųt tiųkajmasi 
bile kuriam viršininkų urėdui”, 
tai atrodo, kad ei* turima gab 
voje kandidatai, o ne viršinin
kai. Apie tinkamumą sprendžiar 
ma ne tada, k$da.; asmuo yra. 
išrinktas, bet prieš, renkant. Ta
čiau konstitucijos autoriai ką? 
žiu kodėl vengrė pavartoti tą 
žodj, kuris birių davęs aiškią 
prasmę visam^ sakiniui. Jeigu 
butų; pasakyta,' vietoje “joks 
Susivienijimo narys”, joks kw 
didatas negali būti tinkamas, 
tai tuomet nebūtų mažiausios 
abejonės, kad jau kandįdatuęr 
jąntys narys turi but> pilietis.

Neaiškumas galėjo būt paša
lintas ir kitokiu budy, būtent, 
pasakant, kad narys negali bųt 
tinkamas urėdui, jeigu jisai nėr. 
ra. pilietis per rinM«»«s arba 
rinkimų metu. Dabar gi kpur, 
stitucijęs tekste sakoma, kąd 
narys nęgaįi būt tinkamas uyčr 
dui, kuris : neišbuyo gerame, 
stovyje per du metu pitfaš j<k 
rinkimą (kas, žinoma, yra ną? 
logiška, nes tas, kuris nėra iš
buvęs dvejus metus gerame 
stovyje, visai nčra renkamas.1) į 
o pp to priduriama; “ir.kas. ne- 
rą-: Suvienytų. Amerikos Vaįstb 

. jųt piliietįs.” Kai d^l stKk. 
. V(į<$; tąį konstitucijoje nurodo^ 
ma tam tikras laikas, per kurį 

i jisai t turi tęstią (dveji metai 
prieš rinkimus), , o. pilietybes 
reikąla.yime tai nenurodoma.

štai iš ko ir kilo tas ginčas, 
centro sekretoriui atsisakius, 
dėti nppįliečio! p. Viniko. vardą, 
į balotą-.-

Kadangi tas punktas konsti
tucijoje, yra taip suredaguotas, 
kad/pasilieka neaiškumąą sulig 
laiko, kada asmuo, einąs j Pild/ 
Tarybą, privalo!būt priėmęs pi
lietybę, tąį.1; atsidarė kelias įvą|- 
rionte interpretacijoms.
čiaus mes minėjome, kad; jeį^p 
Kyrinoc kįauąimų kons’trijiifiijųje- 

nyra, spraga, tai tuomet, tenka 
vaddMautis “papročiais’’ arba- 
l'iailiyvąpušia tvarka’-: šitaip, 
elgdamiesi,! dauguma . Pild- .W' 
rybąs;., narių savo kylyų^ję 
pąsisakė ' prieš suteikimą, nepU

paprotys; >
lįfj šioliįpvo. Bet ręįjfjn<pte®”' 

daugelio ŠLĄ. ųayte
OB UW^hkino' M'
lįĮil nąo j®o punktu.
Huo » difckusi j os susto j o,). veikte;
žengti■ toliam ‘' p< į

Kuo remiasi “įsigyvenęs 
paprotys??

Jeigu per daugelį metų Susi
vienijimas visuomet laikėsi to
kios tvarkos, kad nepiliečiams 
nebuvo leidžiama kandidatuoti 
į JPildomą Tarybą, tai kyla 
klausimas, iš ko tas paprotys 
atsirado.

Jisai veikiausia susidaro dar. 
prieš priimsiant dabartinę kon
stituciją. Studijuojant Susivie
nijimo praeitį, randame, kad 
pilietybės reikalavimas organi- 

.zacijos viršininkams buvo įdė
tas į organizacijos įstatus 17-am 
seime, Bostone, 1904 m. To sei
mo priimtoje konstitucijoje, 
Skirsnyje VII apie “Centrajiš- 
ką komitetą ir jo pareigas”, 
1-rno paragrafo gale randam® 
tokį sakinį:

“Visi Centr. Kom. sąnariai 
turi būti ukėsais ir vienus 
metus išbuvę kaipo sąnariai 
S. L. A. Urėdus savo užima 
tuojau po .seimo.”
Šešiais metais vėliau Chica- 

gps seimas tą konstituciją pa- 
įąisėk šitoje jkibilėjte (2.54o) 
seimo , 1940 metais priimtoje 
SkA. konstitucijoje randame 
du. paragrafu,, kurie, turi, svar
as musų gvikteaųpam klausi
mui. Skyriuj^ VU apie “Vy- 
riąusybą” sakoma:

“Pildomo ji ■ Taryba renka- 
nwviswrite balsavimu (re- 
ferendum) prieš metinį Sei
mą, kurią metinis Seimas 
kaipo aukščiausią įstaigą už
tvirtina ar atmeta.” 
Sekančiame tos konstitucijos.

Skyriuje, apie “Pildomosios Tą? 
rybęs priedermes ir galybes”, 
skaitomą:

“tPil^omoji Taryba... turi 
buf rerikąmi t iš. narių išbuvu
sių Swvięnįjįmę- be mažiau 
2 metų ir esančių Amerikos 
Suvienytu Valstijų piečiais 
jų rinkimo laike/'

: čia yra pilnas aiškumas::Pil
domoji Taryba yra renkama iš 
narių, esančių • Amerikos pilkir 
čiais rinkimų metu., o ktepgj. 
rinkiniai yra atliekami visuoti
nu balsavimu kųoppse, tai prieš? 
pradčsiant balsavimą jau turi 
būt žinoma, kad kandidatai 
yra piliečiai. Kuris nšra P*lw 
tis, tas negali kandidatuoti. Iš. 
to atsirado “paprotys” vartoti 
blankas . su (užklausimais kamii- 
datų, ar. jie, priima kandidate 
rą .ir ar jiie yra.,, piliečiai. Šis? 
paprotys ir užsiliko nuo to ląin 
ko iki dabar;

Bet gal, būt jisai nesutinką, 
su naujausia (dabartine) SMu. 
konstitucija, kuri buvo paimta. 
30-ame seime, 1918 m.,. Phila-i 
rielphijpje ?

Ai’ konstitucija pakeitė v seną ją 
taisyklę?

Jeigu? Philadelphijos selinąs, 
kuris priėmė dabartinę SLA. 
konstituciją, birių norėįęs.. pąr.t 
naikinti tą taisyklę^. kad rinka
mų laiku kandidąįaą, PFWkį 
būti pilietis, tai jisai, žinoma^ 
butų aiškiai tatai pasakęs nau-{ 
jojoje konstitucijoje. Bet to* 
aiškumo, kaip .matėme, dabarti
nėje* konstitucijoje trūksta. 
Taigi reikia manyti, joge; sęi- 
mas nętejp noro, darytį kokį 
nous.s pakeitimą; < toje taisyklėje, 
kad kandidatas turi būti pilie
tis “rinkim0 , laikei;

Ir kąri tg .sędą , taisykle taP0 
pelite galima i n wa»y?ti da ir 
Iš to fakto, kad- ji, ir įėjus į 
galią, naujai .konstitucijai,, buvo 
pualafcs prąktMuuąjąma P°r me- 
įųumętu^, bav.‘j^kio-.ppptesto iš 

n.Q^ PHsąą.

Nąujojįi konstitucija senąją 
taisyklę paliko ..galioje, tiki.kon’ 
stįtucijos ręda^ri^y., i^įyt, 
nemokėjo lietuyįą^kalbą .išreikš
ti . savo mintįs. ir. tedSl^. sųgądi- 
npirtą, kas .bpYp; gana, aiškiai 
pasakyta senuose > i»tatympose, 
palyginus lietąyišk^;
|iW. tekstą ’ ' su , ąpgįi|ku' jos 
vertimu (o gul-jt'teR!. rašyta 
angliškai ir vepsta. į lietuvių 
kgbą?), 'rąąįm^;M4
Jąni tas p4s.-para^raw ,yra 
pasakytas aiškiau,; būtent.:

“no member oį..the Aįliance

shall be eligible for any of 
the aboye named oflices, who 
has not been a member of 
the AUląnce continuosly, ip 
good standing for two (2) 
years, and who is not a eitis 
zen of the United States of 
America, at the time of bis 
eiection. (Art. 5, Sec. 1.)

čia matome, kad angliškam 
dabartinės konstitucijos tekste 
visai nedviprasmiškai pakarto
ta ta pati taisyklė sulig kandi
datų pilietybės, kurį buvo iš
reikštą senojoje, Chicagoą sei
mo priimtoje < konstitucijoje. 
Tuo budu prieiname, išvadą, jo- 
gei reilcalavimas, kad kandida
tai privalo būti piliečiai jau per 
rinkimus, o ne kada nors vė
liau, yra ne tik “įsigyvenęs pa
protys”, bet ir konstitucija pa
remtas organizacijos įstatas.

Todėl, ar. mums patinka, ar ne, 
mes turimę pripažinti, kad SLA 
sekretoriaus atsisakymas dėti 
Dr. M. J. Viniko vardą į rin
kimų balotą, buvo teisėtas,

Tiesa, norint .dar butų galima 
pasįtečyt apie tai, ar rinki
mas visuotinu balsavimu yra 
“tikras rinkimas” dabartinės 
SLA. konstitucijos prasme, ar 
tik “antros nominacijos”. Bet 
apie tai jau buvo “Naujienose” 
prieš dvejetą dienų ilgokas 
straipsnis, ir čia neverta prie 
to paties klausimo grįžti. Tie 
antri balsavimai, be abejonės, 
yra rinkimai, nes ir konstituci
ja keliose vietose juos taip va
dina, ir jų .reikšmė faktinai ne
siskiria nuo rinkimų, kaip jie 
būdavo atliekami dar prieš da
bartinės konstitucijos priėmi
mą, nuo jubilėjinio seimo Chi- 
cagoje. —P. G.

BRĄM STOKER

GRAFAS
A. Pavada

DRAKULA
PttmittiflS Doubleday, Doran B Co.

(TftsaJ-,
štai, dabar išsiverkusi jau

čiuosi kidė geriau. Vieną, gra
žią dieną Jonatanas pasakys 
inan viską; ir nenorėdama, 
kad jis kartais pagalvotų, jog 
Ir aš ką nors nuo jo slėpiau, 
kiaip.: paprastai tebiędarau už- 
rašw Jėigų jis kuomet nors 
pradės, manimi abejoti, paro
dysiu ; jam tuos užrašus, leisiu 
jo baugioms akims perskaity
ti tuos lapus, kuriuose yra pa,- 
rašyta kiekviena mapo širdyje 
kilusi mintis- Šiandien jau
čiuosi begaliniai liu4na ir blo- 
gaip upe. Manau, kad tai visų 
paskutinių įvykių ir susijaudi
nimų reakcija.

Vakar vakare, kuomet visi 
vyriškiai išėjo, nuėjau gulti, 
nes jie taip inair bųyo įsakę. 
Bet už>iugti »negąlėj-ąu, nes ma> 
ne perdaug kankino įvairios 
baisios mintys. Leidau laiką! 
galvodama ąpįe visus įvykius 
iuu? lp. lųjko, kada Jonatanas 
ąĮvykK* 1W- 1 Londoną,
jį viste atrodo,' kaip vieną 
balai IrągodMk‘likiinąs 
alkakiut te i^igailėjimo 
mus staūa prie kokio tai pra- 
te&įtogp . Atrodo, kad 
kų tik vienus kinis musų bu
rių daro. IW ir gę- 
riąyste sumetimais kitam 
atneša ką. t#L bfogo. Jęi- 
guaš imteiąu mi^žiavusi į

eąu UklW kad brįftd*’ 
kmJkLmdją dabar hutų tarp 
musųz Rrieš mano atvažiavi- 
mą jtiuękumnet nebuvo nu- 
fjųsi .į k^MiWi’’Jeiti11 ji ne- 
buių ten nuėjusi kartu su ma- 
ųiini dienoms ląjkAų jį nebūtų 
tęn; n nėjusi, Ar ir,
jųigų ji neimtu, tefik! nuėjusi 
naktį miegodama, tas žvėris 
UpJ)ųtų jos taip sunaikinęs. O, 
Dieve, kodėl aš nuvykau į 
Whitby. Štai dabar ir vėl ver
kiu! Nežinau kas man šian
dien pasidarė. Turiu tai bū
tinai,. mi»liČ$U Into Jonatųno, 
nes jelgunjis sužinotų, )<ad aš 
šį ryt apsiverkiau du kartu^ — 
aš, kuri - savo noru niekuomet 
neišliejau vięųos .ašaros i* 
niųkąmM^t neturėjau’ >apsiv<^rk* 
ti.del !jp —susi^tepirnas i|ės- 
tų te >Wgš& širdį Aš mėgin
siu.. jį. sulikti linksiim veidu, 
W t tete t W flirte noras 
verklK j įa 4o uematys. Ma
nau; kąiįriąi ^a viena paąio* 
te.tete; im^-iuoleriškės tu^

• . ■ į \

« Negaliu atsiminti, kaip iš
tiktųjų vakar užmigau. Tik 
atsimenu, kad staiga pasigir
do garsus šunų kaukimas ir 
keisti balsai ateiną iš Rcnfiel- 
do kambario, kuris randasi 
kur tai po šiuo miegamuoju.

Labai triukšmingai ir karš
tai jis ko tai maldavo. Ir po 
to staiga užėjo tyla, tyla taip 
gili, kad krūptelėjau ir atsi
kėlusi iš lovos priėjau prie 
lango pažiūrėti laukam Visur 
viešpatavo tamsa ir ramumas. 
Vietomis mėnulio šviesa buvo 
išdraikiusi . tamsius šešėlius, 
kurie buvo persisunkę savotiš
ku tyliu misteriškumu. Niekas 
nejudėjo, viskas atsidavė ko
kiu tai nuožmumu ir atrodė 
lyg apmirę, pastovus, nekintą, 
kaip pati mirtis ar nepermal
daujamas; likimas, greičiausiai 
todėl, siaura, ]>lona juosta bal
tos miglos, kuri slinko per pie
vą prie ligoninės atrodė gyva, 
jautri, kolrirastą su visa aplink 
apmirusia gąmta. Manau, kad 
tas laikinas minčių nukrypi
mas į kitą kryptį buvo naudin
gas, nes grįžusi į lovą pajutau 
mane apimantį letargą. Pagu
lėjau dar valandėlę, bet vis 
dar neįstengdama užmigti, at
sikėliau ir vėl priėjau prie 
lango. Migla kiek paplito ir 
buvo jau visai arti ligoninės 
sienų ir atrodė^ kad ji mėgino 
įsiskverbti pro langą į Renfiel- 
do kambarį. Vargšas beprotis 
dabar pradėjo triukšmauti la
biau negu pirmu kartu ir nors 
negalėjau sugriebti nei vieno 
žodžio, jo balse išskaičiau kar
što maldavimo, prašymo gai
dą. Do to kas tai pradėjo rietis 
ir supratau, kad prižiūrėtojai 
mėgino jį suvaldyti. Aš‘tiek 
persigandau, kad smukusi at
gal į lovą užtraukiau antklodę 
ant galvos ir užsikišau ausis 
pirštais. Tuomet dar visai ne
norėjau miego, bent taip ma- 
nian; bet matyt užmigau, nes 
be sapnų, nieko negaliu atsi
minti iki ryto, kuomet Jonata
nas. mane pabudino*. Jei ne
klystu, dėjau dideles pastan
gas . ir. ilgai ■ galvojau.t iki su
pratau, kur aš buvau te kad 
(ai Jonatanas stovėjo, prisilen
kęs prie manęs. Mano sapnas 
buvo labai keistas ir tipiškas, 
tuo. atžvilgių, kad pabudus, 
mano mintys tebebuvo surištos 
SU juo, sąpn®. tąsa.

(Bus daugiau)

laiiui..........T. ..... .................................... i....................

' Naujas Oscar Ameringar
' IĮJJNO1S MINJiR Redaktoriam, Sacaitraitit

Tte Amerian Guardian
,41 • ■ ■ ■ ‘ '

Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis.
L arba 6ftc U4»irabnt karty penkiems ar. daugiau.

, Raxy^4»iai nunwiaš mielai ppjiun^arai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

■^«iib1i i, ur

Rekomenduoja suma
žinti išlaidas moky

kloms

Socialistų mitingas ir 
bankietas

Chicagos mokyklų taryba 
nužiūrėję, kad jai reikalinga 
bus 1932 metams $90,180,263.

Chicagai stoka pinigų. Taigi 
pasireiškė žymaus priešingu
mo tokiam dideliam biudžetui. 
Pavesta • buvo Columbia uni
versiteto ekspertui ištirti, ar 
negalima sumažinti biudžetas 
be didelės skriaudos vaikų 
mokslui. Tas tyrinėtojas, Dr. 
George D. Strayer, dabar išda
vė preliminarį raportų.

Jame Strayer nurodo, kad 
mokyklų tarybos biudžetas ga
lima sumažinti $15,603,505 me
tams. Jei Dr. Strayerio pata
rimas bus priimtas, tai moky
klų biudžetas sieks $71,576,758.

Rekomendacija yra suma
žinti išlaidas taip: vaikų mo
kymui $561,000; mokyklų plen
tų operavimui $1,775,741; tro
besių palaikymui $1,050,000; 
administracijai užlaikyti $331,- 
6.39; pagelbinėms agentijoms 
$128,0.39, ir sulaikymas naujos 
statybos sutaupius $11,757,086.

Kaip matyti, veik visos su- 
taupos padaryti taikoma iš 
mokyklų biznio srities, išė- 
mys $561,000, kurie liečia tie
sioginiai mokymų.

Chicagos socialistai rengia 
mitingų ir Kankietų trečiadie
nį, gegužės 25 dienų, Steubcn 
Kliube, 188 West Randolph 
Street, didžiojoj salėj 24 aukš
te.

Pradžia 6:30 valandų lygiai.
Kalbės Socialistų Partijos 

kandidatai prezidento ir vice
prezidento vietoms,, nominuoti 
partijos konvencijoj Mihvau- 
kee. Be to, kalbės Nonuan 
Thonias, Danicl Webster 
Hoan, Morris Hilųuitt, Hay- 
\vood Broun ir B. C. Vladek. 
Tostamasteris Wm. A. Cunnea.

Shennan viešbutis resy 
verio rankose

Eederalis teisėjas pirmadie
nį paskyrė resyveriu# Hotęl 
Slicrman kompanijai, kur be 
Sberman viešbučio dar ope
ruoja Ambasador, Ambasador 
East ir Fort Dearborn vieš
bučius.

Darys tyrinėjimą deliai 
įvykių Melrose Parke
American Civil Liberties 

Union kreipėsi į savo atstovų 
Chicagoj, advokatų Fisherį, 
prašymu padaryti tyrinėjimų 
riaušių kilusių Melrose Parke 
praėjusį penktadienį, kuriose 
astuoni asmens buvo pašauti, 

lipjau tapo įgaliotas 
suorganizavimų kito 
mitingo Melrose Par- 
Liberties Union vado-

rūpintis

Politikierį rado kaltą
Prisaiki n t uju teisinas ((Įžiu

rę) rado kaltų valstijos sena
torių, Dąnicl Serritellų, ir kar
tu su juo Harry Hochsteiną by
loj iškeltoj jiems deliai to, kad 
jie prisidėję prie grafto leisda
mi kai kurioms krautuvėms 
duoti mažų vęgų.

Iįžiurę nepaskyrė bausmėm. 
Tą bausmę turės paskirti tei
sėjas Kelly. Bet sulig rastu jų 
nusikaltimu didžiausia jiems 
bausme gali būti metai laiko 
kalėti ir $2J>00 piniginės bau
dos sumokėti. Jų nusikalti
mas priskaitytas prie 
demcanor” rūšies.

Teatruose

mįs-

Mirė golitikieris

Chicagos teatre — prade
dant penktadieniu, gegužes 1.3 
d., bus rodoma paveikslas 
“The Rięh Are Ahvays With 
Us”; kitokie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
penktadieniu bus rodoma pa
veikslas iš kolegijos studentų 
gyvenimo pavadintas “llud- 
dle”; vadovaujančias roles vai
dina jame Ramon Noyarro ir 
Magde Evans; kitokie nume
riai.

McVickers teatre — šiuo lai
ku rodoma paveikslas 'The 
Strange Case of Clara Deane”; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre — pra-

Mirė John M. Kelly, 
Cermako sekretorius, 
tarnavo merų ofise per 25 me
tus. Mirė susilaukęs 56 metų 
amžiaus.

mero 
kuris

domu paveikslas “Letty Ly- 
ton.”, kitokie numeriai..

Paradine teatre — paveikslas

Neteko pinigų

Uptowų teatre — paveikslas 
“So Big”; scenos produkcija 
“Cleau Up,”.

Tivoli teatre — “The Mięacjc 
Man’’; kitokie numeriai.

Artbur Kralj, 55 metų, buvo 
sužeistas darbe. Jo samdyto
jai sumokėjo jam $10,000. Ne
pasitikėdamas bankais, jis par
dėjo pinigus pas giminaitį ad
resu 3D49 East 79 stręet. Nak
tį iš piffuiadieuio į antra dietų 
plėšikai atėmė pinigus iš jo.

Garsinkite^ Naujienose

IGNACAS 
r Persiskyrė su 

gūžes 9 dienų. 
1932 m., sulaukęs 43 metų am
žiaus. gimęs Šiaulių apskr.. Šau
kėnų parap.. Kriklių kaime. 

Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo

terį Marijonų, 3 sūnūs —\ Igna
cų, Leonų ir Vladislovų, 3 bro
lius — Jurgį. Stanislovų ir Vla
dislovų, 3 seseris — Algelių Za- 
korkienę. Johanų Lutkaitienę ir 
Liudvikų Bekeizienę, pusbrolį Zig- 
montų Kundrotų, švogerkas, švo- 

’ gėrius ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 4229 

So. Campbell Avė.
Laidotuvės įvyks subatoj. gegu

žės 14 dienų. 2 vai. po piet iŠ 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Ignaco Radvilo gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami, dalyvauti 

; laidotuvėse ir suteikti jam pasku- < 
tinį patarnavimų ir atsisyęikini- 
mų.

Nuiūidę liekame.
MnietM ,Sanai, RrobaL
Seeerga, Pusbrolis ir Giminei. 

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
UUI S* P. Mažsika, Tėl; Yards

RADVILAS 
šiuo pasauliu ge- 

1 1 valandų ryto

JUOZAPAS NDRBUTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu -ge
gužės 9 dienų, 10:30 valandų ry
to 193 2 m,, sulaukęs 22 rymotų 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime mo
tinų Domicėlę, brolį Kazimierų, 
dėdę Petrų Norbutų ir dėdienę Ag
niešką Norbutienę, dėdę Pranciš
kų Valuckį, dėdienę Agniešką Va- 
h^kienę, dėdę ir dėdienę Žemgu
lius, 3 pusseseres — Stųnislayų, 
Petronėlę ir Bronislavų, pųsrolius 
—Petrą Norbutą, Kazimierų, Pran
ciškų, Stanislovų (klierikų) Valųc- 
kius, 4 pastolius Žemgulius, pus
brolį Penkauskų ir ciocę Penkaus- 
kienę, o. Lietuvoj dvi sesers — 
Juzefų it Kazimierų.

Kūnas pašarvotas randasi 1618 
Į So- Union Avė. Tel. Canal 48Op.

Laidoutvės įvyks subatoj, gegu
žės 1'4 dieną. 8;30 valandų, ryto 

: iŠ namų į Dievo Apveiziu pą- 
' rapijos bųžnyčią. kuriojf atsibus 

gedulingos pamaldos už velionio 
• sielą, o iš ten bus nulydėtas, į Šy. 
■ Kazimiero kapines-

Visi a. a. Juozapo' Njąrbuto 
giminės, draugai ir pažystam* esat 

i nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pask^- 

, tini . ir aęįmiMtfi"
mą.

Nubudę liekame,
•* Motiną, Brolis, Seserys, 

Dėdes, Pusbroliai, Puseserės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Radžius, Tel. Canal 617'4.

Carton Allyn Coon, pagarsė
jęs orkestro dirigentas, kuris 
pasimirė Chicagoj. Jis buvo tik 
38 metų amžiaus.

■ ■ ............... ... ..... . "......... -■■■■.■.■y

Automobilio nelaimėj 
užmuštas vaikas

Automobilio nelaimėj 
muštas Theodore Zukowski, 5 
metų vaikas, 1908 We'st 51 st.

HZ

lian 11 melų ir Mildred 13 me
tų, o taipgi tėvas Antanas, 35 
metų. Visi jie laukė galvėka- 
rio prie 17 gatvės ir Saeramen- 
to avė. Policija sulaikė An- 
tliony Boss, 29 m., iš Justice 
Parko, kurio automobilis užmu
šė vaikų ir sužeidė kitus.

Svarbus mitingas
Nusiginklavimo Tarybos Clii- 

cagoje reguliaris susirinkimas 
įvyks trečiadienį, gegužės 11 
dienų, Miesto Kliuįie, .313 Ply- 
mouth Court, 12:30 vai. dienos 
Bus ir lengvus pietus patar
nauti.

Norintieji dalyvauti prašomi 
pranešti sekretoriui Dorolby 
Cole, tel. State 1760.

Perdaug narsių
Illinois valstijos narsių aso

ciacijos raportas rodo, kad 
šioj valstijoj , niirsės, bendrai 
imant, negalinčios tikėlis dau
giau darbo, kaip 9 mėnesius 
metuose. Stoka darbo nus-

jei nebusiąs suvaržytas mirsiu 
prirengimas lai profesijai.

SIUSKIT HtK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

f
B prašo Lietuvos žmonėsr
saįp pataria Lietuvos bankai i

T

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu is pažiūros 
daiktu,
fpAI yra piuku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigtf žmogau^ 
dagtis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagailos surado sustato 
kurs ištikro Šveičia nedrasky
damas dantų emales tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tubž Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lo«is, U. S. A.

mūJlEMOS,. CKIeag(S,‘ ffi/

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

, Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St. 
Tel. Englewood 5840

Grab&rlai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Rooemlt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.jg 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Garsinki tęs Naujienose

1327 So. 49tb Ct

Telefonai 

Cicero 3724

g 
r?

CM

Graboriai

Lachąvich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o luusu 

darbu busite užganėdinti. 
Tel, RooseveJ^ 2515 arba 2516

2314 W. 23jfi pi., Chicago
SKYRIUS:

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

Lietuves Akušeres

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika-

1 lams. Kaina pritinama

331? ĄubqrA Avenue,
CHICAGO, ILL,

Phone Bųulęvąrd 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kalą vįsupjnet eiti sųži- 
nin^aą. to
dėl,. kad nųtujtime iš- 

( ląidų užlaikymui sky
rių.

33U7 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Lietuviai Gydytojai!
Phone Cznal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

Bfrs. A. K. 
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

"Akių Gydytojai”

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

ir noo 6:30, iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nno 10 iki 12. 

3421 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 VV. Marguette Rd. arti Westem Ao 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis it Pėtnyčio .is 

1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue -

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913'

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 3$th St.

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

Nedėldieniais pagal sutarti

> Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomai per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
io akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. I3tb St„ netoli Morgan St 

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

Tel; Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Parh 6755 at 'Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 merai 

Daktaras V. A. Šimkus I Ą72y South AMand Ane., 2 lubos 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS CHICAGO, ILL.

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai SPECIALISTAS DŽIOVOS 
blauzdų gyslas. Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų

Valandos nuo I iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. OFISO VALANDOS;
Nedėliomis nuo 10 iki 12. Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
3343 South Halsted Street Val. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL

Tel. Boulevard 1401 vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v.
-— ------------------------------------------------------------- Phone Midway 2880

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugrgž.o iš Lietuvos.
Palengvins aklų įtempimų, kuris eiti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaiginto, 
akių aptemimo, nerv.uotumo, skaudamų 
akių karštį, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengiu 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas dalomas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Speciali atydp 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS‘AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Dfiugely atsitikimų akus atitaisomos be.

akinių. Rainos pigiau kaip kitur, 
4712 South Ashland Avė, 

Phone Boulevard 7589

X F. RAPZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABOąiVS CHICAGOJ 
/ , \ j ■

Laidotuvėse patarna^u- 
jų, geriau ir pigia* 
t>lK8u, kiti todėl, kadi 
prįkfyusau prie gra- 

, ' ^9 išdirbystės
’ OFISAS: .

668 W. 18th Street 
O? ijel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tęję Victory 4088 
............... L ......... .. .........J

M

Seniausia ir Didžiausia
GRABORių ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir nustebimo publiką sp. sgvę nupiginto
mis kainomis už aukštos, rųŠi/es palaidojimu Mes nieko 
nerokuojame u^ atvežimą mirusio žmogau^ Euno | musy 
Įstaigą, iš bile kokios miesto dajies.,

Reikalui e^t, musų automobilius aįvažĮups j jūsų 
namus ir atveš | mugu. į^tąigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą g):ąfyų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimų jums visaį nieku nere&ėą uąokėti, nežiūrint 
j taį ar jus ką pirksite, ar ne.

yra vięnątinj^ lįet^yį^ g^ųęius, k^ris 
teikia ambulance patarnavimą su ų]^p.ęr|^ lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIĘJ pinų negu kreipkitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas ■

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

Duokįte savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ate. 
Telf Boulevard 648-7

i
r 
*

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

į Akiniai pritaikomi 
mokslišku būdų 

2437 W. 69th St.
Tęl. Grp.ychUl 2242

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNĘR
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose, 

Atsitikimuose

' Ofisas ir Akinių. Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 1.0*—4, nuo 6 iki 8, 

Nedėliomis nuo 10. iki. 12 i n.' .• . .. , ■....
III i .I..I-.I. ....^

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARAUUS
Gydytojas ir Chirurgas; 
3147 So. Halsted Street

Tel, Calumet 3294
Nno 9 iki U vai. dienos k. 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Dr. Suzana A. Slakisl Telefonus Yard* 0994

5pe4145 Arche/AveJ''” MAURICĘ KAHN 
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6^ po pietų. 4631 Ashland Avenue 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 i3 nn nin
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimų Nu° ,į? f * t

Ofiso Tel. Lafayette 7337 7 iki 8 vai. Nedsl. nuq 10 iki U
Rez. Tel, Hyde Park 3395 Telepbone Pląza 3200,

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, I1L

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliota nuo 

iki 12 dienų.
Telepbonai dienų ir naktį Virginia

Ofiao TeV Victory 6893 
Rezidentfjos Tel, D/exel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 31st Streeb, Cbicaąo,. Ilk 

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

šventadieniais 10-12 dienų

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
i CHICAGO, ILL.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195 

Ralph ę. Cuplęr, M. D. 
CHIRURGAS

Oa/deu it 24 gjitifa 
n T^Ganal 1715-024^ 

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

Advokatai

A, MONTVID, M. D;
West Town Šute Bank Bldg. 

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

Tel. West 2860
Namų telefonai Brunswick 0597

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N, Dearborn St„ Room 1113 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South. Hąlsted. Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandai: nuo 6 iki 8 vaL kidęyienų

DR. M. T. STRIKOL'IS 
OHho valandos nuo Z iki 4 Ir nuo O iUL>| ■ T yzajhiivaicį! A fl VAKATUfl 

3 vaL. vak. NedMlęmls pagal sutarti '! 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel,: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9. valandai vakąro

Arti LeųviK St.
Telefbnat C anai 2552 

Valandai 9 ryjtp iki! 8 vakare* 
Seredoj ir 9iki $

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutartį

A. A. SL A KIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pirtų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hydą Park 3395

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: <if , j}

• ‘ ’ nuo 9 iki 11 valandą rytei 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šuąątrylienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGU

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel> Vicfpry 718.8 
Rez, td. Hemlock ^1$

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marguette, Rdi, 

kampas 67th( ir A<česita Avė,. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliotus pagal susitarimu

DR. A. J. GUSSĘN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį,.
4847 Vest 14th Street, 

CICERO, ILL.
3ę-R!ay....Pl)one Cicero 1260

JOHN B. BORDĘN
105, WV Adoma 8t„ Room 21 i Z 

Tclephpną.Rųnd^IpU 6727 
Vakaroti 2151 WC22nd 8t. nuo 4-9 

Telepbone RooseveJt 909.0 
Namia 8-9 rytų TeL Republic 9.600

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas, 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rm^ 6515. Šou RpcAtoe/l St.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 63 St.
kampas Western Avė. 
Tih Republic 2266

Hemlock SI 51

DR. V. S. NARES
(Nary^uckas), 

GYDYTOJAS tfk CHIRURGAS 
2420 Mttrquette Road •

Valandos: 9.—12, 7—9, Antradienį ii 
Ketviitadienį vakarais pagal insitaribi^

GHA& A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155, N, Clark St., Room 909
Telepbone Franklin 5745

Narsiai: 3117 S. Union Ave„ 7 iki 9 v. 
Telepbone Vfctory 221*3

Phont BoulevAid. 704.2

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tfc Street

William C. Mitchęll
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tęlephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 rytd iki 9 vakaro.
Nudėlįomis pagal sųUtt-į
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Naujienų Radio 
Programas

Naujienų radio programas, 
transliuotas praėjusį sekma
dienį. buvo vienas gražiausių, 
kokius jos yra davusios iki 
šiol.

Programas esmėj buvo pa-’ 
švęstas Motinų Dienai. Pir
miausia p-nia Gugienė per
skaitė baltas eiles pašvęstas 
motinoms, paskui dainavo trio, 
būtent p-nia Biežienė ir pane
lės Vanda Misevičiutė ir Brohė 
Tverijonaitė; prie piano buvo 
p. Jonas Bijanskas. Trečiam 
numery buvo pamoka vaiku
čiams; ketvirtame p-nia Bie
žienė dainavo dainą “Mamy
tė”. Pagalios Makalai šnekė
josi apie savo bėdas. Dar bu
vo įdomių pranešimų.

štai žodžiai pašvęsti Motinų 
Dienai atžymėti:
MOTINĖLĖMS.
Kurių meilė yra kaip sala didelėj ir 

plačioj gyvenimo juroj.
Rami, tyki apsauga nuo žiauraus vėjo, 

aštraus lietaus...
Apginkluota iš šiaurės Viltimi, 
Iš vakarų kantrumu. 
Jautrią patarme iš pietų. 
Iš rytų su Patiriu...

Viršuj jų. kaip žibintuvo šviesa, i 
Spindi pasitikėjimas, tiesa, malda. 
Ir per gyvenimo besimainančias scenas 
Nualatinę prieglaudą mes randame ten...

pas musų motinėles
Kurioms mes pašvenčiame šį programą.“ 

Antram programų numery! 
trio — p-nia Ona. Biežienė ir 
p-lės Vanda Misevičiutė ir Bro
nė Tverijonaitė — padainavo 
dainą “Močiutė Mano”. Dai
navo jos nepaprastai švelniai, 
jautriai; prie piano buvo p- 
Jonas Bijanskas.

Tretysis numeris buvo lyg ir 
atsišaukimas į vaikus mylėti 
motinas, klausyti jų. štai jis:

‘‘Jaunime ir vaikučiai, žiūrėkite į tas 
akis. klausykite to brangaus balso.

Pastebėkite tą jausmą, kurį mažiausias 
palytėjimas jos rankos suteikia. Jums,

Įvertinkite jį. pakol turite tą pi
giausią iš visų dovanų Mylimą Motinėlę,

Įvertinkite jį. pakol turite tą bran
tą maloningą rūpestingumą jos balso ir 
žvilgsnio, nežiūrint kaip nežymus Jūsų 
skausmas.

Gyvenime galite turėti daug draugų, 
malonių ir brangių, bet niekuomet ne
turėsite vėl tos neapsakomos meilės ir 
jaukumo, taip gausiai teikto Jums, kurį 
niekas kitas, kaip tiktai Motina dovano
ja... Tad. apvainikuokime ją Pasaulio 
Karaliene“.

Dar dainavo p-nia Ona Bie
žienė solo. Ji dainavo irgi Mo
tinų Dienai tinkančią dainą 
“Mamytė”. Kas girdėjo p-nią 
Biežienę dainuojant tą dainą, 
sako, kad ji buvo išpildyta 
ypatingai gražiai; p. Bijans
kas akompanavo pianu.

Makalai. Senis Makalas ga
vo “juodą akį”. Kas atsitiko? 
Jau žinome iŠ pirmesnių įvy
kių, kad Malė pabėgo — su 
automobiliu ir rakandais. Se
nis Makalas buvo nuėjęs atsi
imti automobilį ir rakandus, 
bent tuos, kurie Juozui pri
klauso. Vietoj daiktų parsi
vežė namo, pasakysiu, antau
sių.

Well, gal ir geriau. Bent 

[ OFICIALE LIETUVIŲ KATALIKŲ
EKSKURSIJA 

> »

Į Eucharistinį Kongresą ir Lietuvą
Kunigų Vienybės Vadovaujama 

Išplauks iš New Yorko
BIRŽELIO 9, 1932

Nauju Motoriniu Laivu SATURNIA
Ekskursijoje dalyvauja: Vyskupai, Pralotai ir Katalikų 

šviesuomenė. • Šv. Tėvo leidimu, laive bus 
užlaikomas šv. Sakramentas. *

Atgal iš Klaipėdos ekskursantai grįš Skandinavų Ame
rikos Linija,, per Kopenhagą.

■ ’ •

Visa kelionė į Eucharistinį Kongresą ir atgal iš Lietuvos 
į New Yorką, Turistinė Klasė, tiktai $240.00.

Reikale Eskursijos kreipkitės į vietos lietuvį agentą, 
• , arba į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE

trumpu laiku “operacija” at
likta.

Lauksime kas bus toliau.
liejo, buvo pranešimų apie 

Balzekas Motor Sales, apie 
Archer Avenue Big Store, 
Central District Furnitūra 
Kompanijų; be to, pranešta 
apie tai, kad birželio 12 d. 
įvyks “Naujienų” piknikas Bi
rutės darže. Kalbėjo dar A. 
Zijnontas apie skelbimų vertę.

Klausytojas.

Cicero
• ■

Tur būt šis Chicagos prie
miestis dar nebuvo matęs to
kio sujudimo kokį matė praė-
jusj sekmadienį, gegužės 8 die
ną. Mat, tą sekmadienį minėta 
200 metų Jurgio Washingtono 
gimimo sukaktuvės. Tai buvo 
taipgi Motinų Diena. •

Jau iš pat ryto/ ėjo bruzdė
jimas šv. Antano mokykloj ir 
bažnyčioj. O popiet apie 1 va
landą pradėjo žmonės iš visų 
pusių plaukti prie parapijinės 
mokyklos ir bažnyčios. Gi antrą 
valandą popiet jau buvo susi
rinkusi didelė minia ir prasidė
jo parodas— eisena.

Dalyvavo ne tik lietuviai; da
lyvavo ir kitataučių organiza
cijos su savo benais. ‘Pasidarė 
gan iškilmingas apvaikščioji- 
mas.

Ant kampo 15 gatvės ir 50 
avenue pastatyta platformė kal
bėtojams; taipjau buvo įrengti, 
garsiakalbiai, sukelti į medžius, 
ir todėl publika aiškiai girdėjo 
kalbėtojų žodžius.

Kalbėtojų buvo visa eilė. Bet 
iš visų geriausią kalbą pasakė 
kun. Dederra. Jisai prisiminė 
apie George Washingtoną ir 
apie tų laikų vyriausybę ir jos 
politiką, o dabartinius politikie
rius išvadino graftei’iais, rakie- 
tierįais ir t. t., dar pridurda
mas, kad šių dienų politikieriai 
daug prisidėjo prie šios baisios 
depresijos iššaukimo. Kiti taipgi 
kalbėjo apie Jurgį Washingto- 
ną, bet nieko svarbaus nepasa
kė, kaip kad paprastai politi
kieriai daug kalba, bet nieko 
nepasako.

Baigiant programą Jurgio 
Washingtono atminčiai pasodin
tas medelis. Tuo ceremonijos ir 
užsibaigė apie 4 valandą popiet.

—A. K. Sargas. .

Bridgeportas
Iš Lietuvių Auditorijos bond

holderių susirinkimo.

Antradienio vakarą, gegužės 
3 dieną, Lietuvių Auditorijoj 
įvyko jos bondholderių susirin
kimas. Kiek aš patėmijau, mi
nėtame susirinkime buvo stoka 
rimto patvarkymo, nebuvo ren
kamas tam vakarui pirminin
kas iš bondholderių, nė rašti
ninkas. jPirmininko vietą užė
mė J. Balčiūnas be jokio bal
savimo, o raštininko tam vaka
rui visai nesimatė, ir kas tuos

nutarimus užrašė, tai dievai ži
no. . >

įlinkime komisijos buvo duo
tas įnešimas rinkti ją iš pen
kių narių; pataisymas^— rinkti 
iš septynių; nubalsuota rinkti 
iš septynių. Bet kiek aš turiu 
patyrimo komisijų veikime, .tai 
matau, kad su mažesniu komi
sijos nariu skaičium visuomet 
darbas yra atliekamas greičiau 
ir geriau, o tai eina organiza
cijos naudai.

Kada prieita prie komisijos 
rinkimo, tai vieni iš perstatytų 
j komisiją atsisakė, o kiti ap
siėmė. Ir kada jau buvo septyni 
pertatyti, jie apsiėmė užimti 
vietas. Be jokio balsavimo jie 
liko komisijos, nariai.

Dabar klausimai: Kodėl nei
ta prie balsavimo? Ir ar tokie 
komisijos nariai vien1 perstaty
mu, be balsavimo gali teisėtai 
užimti savo vietas? Aš manau, 
kad ne. Nes toks elgęsis nupul- 
do pasitikėjimą tarp bondholde- 
rių, o tai kenkia greitam bonų 
sudėjimui. Į tą trumpą laiką jau 
girdisi nepasitenkinimo kalba
ma komisija draugijų susirinki
muose, o labiausia tais komisi
jos nariais, kurie veikė Audito-* 
rijos valdybose ir neatliko at-. 
sakančiai savo darbo.

Tai dėl labo bondholderių ši 
komisija, neturinti pasitikėji
mo, turėtų pasitraukti,, o kita 
komisja, išrinkta teisėtu keliu, 
užimti jos vietą, kad nebūtų ga
lima jokių užmetimų jai dary
ti. I. D. (Dėdami šį straipsnelį, 
mes betgi norime pastebėti, kad 
tokiai kritikai vieta buvo susi
rinkime, ypač renkant komisiją.

—Red.)
, I ..■■■I..!. I  ........................II .1.

Iš Teisybes Mylėtojų 
D-tės susirinkimo
Praėjusį sekmadienį, gegužės 

8 dieną, Lietuvių Auditorijoj 
įvyko Teisybės Mylėtojų Drau
gystės mėnesinis susirinkimas. 
Susirinko narių vidutiniškai.

Susirinkimą ąŲtjąrė pirmi
ninkas J. Bijanskis 12:30 vai. 
popiet. Protokolų sekretorius 
St. Narkis perskaitė praėjusio 
susirinkimo nutarimus. Proto
kolas buvo priimtas vienu bal
su. Paskui sekė raportas apie 
ligonius. Raportavo raštinin
kas. Viso šiuo laiku sergančių 
narių randasi 16. Keturi na
riai atsimaldavo. Jiems nutar
ta atmokėti už laiką sirgimo.

Buvo apie 25 nariai suspen
duoti ir kai kurie padėti išbrau
kimui iš draugijos. Devyni na
riai iš suspenduotų skaičiaus li
ko atgal priimti, kuomet jie už
simokėjo duokles.

Vienas narys prašė,’ kad 
Draugystė paskolintų jam duok
lėms užsimokėti arba palauktų 
iki 6 menesių. Valdyba žadėjo 
to nario ekonominę padėtį pa
tirti, ir jeigu pasirodys rimtas 
reikalas, tai sekančiame susi
rinkime dalykas bus apkalbėtas.

Dabar dar apie kitus valdy
bos narius. Kiek teko pastebė
ti, tai finansų sekretorius F. 
Kasparas puikiai atlieka savo 
pareigas—narines duokles pri
ima ir tvarkiai j knygą jas įra
šo. Taipjau savo užduotis aL 
lieka ir kontrolės sekretoriąi, 
kurie yra1 Z. Grigonis ir P. Vi- 
čius. Iždininkas J. Juškevičius 
ne tik priderančiai eina parei
gas, bet jis su vice-pirmininku 
A Chepu nuolat esti komisijose 
taip vakarams rengti, kaip iš- 
važiavimams-piknikams komi
tete., Maršalka P. Sakalauskas 
moka savo darbą tikrai gerai 
dirbti; koks narys - įeidamas į 
susirinkimą ko tik paklausia, tai 
jis kiekvienam pasako.

Plačiai kalbėta apie paskolą, 
kur Teisybės Mylėtojų Draugi
ja buvo pirkusi už apie $6,000 
dolerių Lietuvių Auditorijos 
Bendrovės bonų ir Šerų. Dau
guma narių pasirodė priešingi 
dabartiniems dviems Auditori
jos Bendrovės direkcijos na
riams. Teisybes Mylėtojų prau- 
gija nutarė savo bonų iš pasko
los Lietuvių Auditorijai nedėti 
bankan tol, kol nebus pašalinti 
iš direkcijos tie ašmens. Pla

tesniam sužinojimui apie pa
skolos bonų reikalą tapo išrink
tas komitetas, j kurį įėjo Juške
vičius, Skutas ir Liubinas.

f '■ —R. š.'

Brighton Park
« - I -• I - - --1 . ■ . ,1 ■ - II

čia ^nemažas skaitlius yra lie
tuvių biznierių įvairiuose biz
niuose. Bet jie labai išsimėtę, 
net nekuriu negalima ir žino
ti, kad lietuviai.

Vienų dieną užvažiavome su 
A. Jokantu į James Auto Re- 
paring Shop. Jis sako: čia yra 
lietuviai savininkai ir gazo sto
tį valdo.

Pradėjom kalbėtis — tai tik
rai lietuviai. Persistatė James; 
Kazlauskas ir John Gedart, ku
ris per septynius metus išdir
bęs pas Blauzdį, o dąbar su 
p-nu Kazlausku suėjo į kom
paniją. Abu geri mekanikaį ir 
stropus darbininkai. Tad rei
kia tikėits, kad lietuviai juos 
parems, o jie i s savo puses su
teiks gerą patarnavimą. '

Jų garažas randasi adresu 
2625 W. 47ht st. Kam reikalin
gas toks patarnavimas, tas ne
apsiriks duodamas James Auto 
Repair Shop atlikti darbą.

—žvalgas.

Iš Kupiškėnų B. K..
A. susirinkimo

Susirinkimas įvyko gegužės 
6 dieną Mark White Sųuare 
parko svetainėje. Susirinkimas 
buvo svhrbus. Daug klausimų 
apsvarstyta.

Atsisveikinta su Centro sek
retoriumi, kuris neužilgo iške
liaus Lietuvon paviešėti tūlą lai
ką. Tai Jonas Juodakis. Senojo 
raštininko vieton išrinkti du 
nauji raštininkai: turto rašti
ninku D. Girdvainienč, 3223 So. 
Halsted Street, Chicago, Illino
is, ir protokolų, raštininku P. 
Balčiūnas, 4601 Soj Fairfield 
Avenue, Chicago, III. į

I

mAdos madoTmados

Ilgos arba trumpom rankovėm.,2790 — Madni vasarinė suknelė.
rai tokia Suknelė yra ne tik patogi bet ir būtina. Joje išrodysite plonesne ir 
smagesnė. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą bl&n- 
kutę arba priduotį pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. ' Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
^Naujienos. Pąttern- Dept.. 1739 
So. Halsted Si., Chicago, 111.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Colby M. Chester, Jungtinių 
Valstijų admirolas, kuris pasi
mirė gegužės 4 d., t urėdą Mas 
88 metus amžiaus. 1

Išrinktas* komitetas veikti K. 
B. K. A. gerovei. Jin įeina P. 
Gura, A. Gurienė, A. Katela, !P. 
Inčiura, P. Balčiūnas, D. Gird- 
vainienė.

Minėtas komitetas ves K. B. 
K. A. reikalus, kad duoti pagal
bą visai organizacijai, rengti 
išvažiavimus, pinikus ar šiaip 
pasilinksminimus, vakarienes, j- 
vairius parengimus tiksu su pa
žinti plačiąją visuomenę su K. 
B. K. A. Amerikoje.

K. - B. K. A. Centro Valdyba 
ir Kliubo nariai atjaučia pir
mininko Jono J. Kulio didelį pa- 
siaukavimą. organizacijos gero
vei, kuris per 20 mėnesių ne
nuilsdamas darbavosi ir dabar, 
grįžęs iš kelionės, parvežė pu
sėtinai aukų liaudies namui ir 
vis veikia.

Nutarta 
buvusiam 
Juodakiu i, 
Kupiškiu,

suteikti įgaliojimas 
raštininkui Jonui 
kai jis parvažiuos 

suorganizuoti Kupiš-

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Unity Beauty Shop
653 W. 51 St.
Tel. Boulevard 4303

DUODAM 
$5 Vertės

Permanent $4.40 
Wave Ož
Gabrieleen, Frėde- 
ric, Vitotonic ar 
Eugene Hcrb Oil 
Permanents, $7.00 
vertės už .... $3.50

. • ' * I ■ ■
................... X

NAUJIENOS Pattren < Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų it- prašau at

siųsti man pavyzdį No ....__________

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

(Vardas ir pavardė)

j (Adresas)
s . . .. ■ . '

* (Miestas ir valst.)
L i r

T . • .
kio valsčiaus draugi j ib komite
tą vedimui reikalų busimo liau
dies namo. Yra numatomos ke
lios draugijos, iš kurių galima 
sudaryti komitetas.

• Minėtas komitetas, veikdamas 
bendrai su K. B. K. A. organi
zacija, lengvai galės įsteigti 
liaudies namą ir viešą knygy
ną su skaitykla, svetaine ir ar
batine naudai visų žmonių ir vi
sų apšvietai. Todėl lietuvių iš
eivija remia K. B. K. A. tikslą.

Bet reikia dar daugiau para
mos. Todėl aukaukite kas gali
te ir kiek, galite. Prisidėkite 
prie šios organizacijos. Nario 
mokestis 10 centų mėnesiui, 
$1.20 metams. Asmuo apsimo
kėdamas iš anksto skaitomas 
yra pilnu nariu. Čekiu ar mo- 
ney orderiu pinigus prašome 
siųsti Kupiškėnų B. K. A. var
du ir sekretorės adresu: D. 
Girdvainienč, 3223 So. Hals- 
ted Ar.,. Chicago, III.
— K. B. K. A. Centro Valdyba.

PRANEŠIMAI
• ,

NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 
BUDAVOJIMO BENDRO

VES NARIAMS

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

T. Rypkevičia,
sek re< orius.

Bridgeport. — Draugystė Palaimintos 
Lietuvos susirinkimas įvyks gegužės 11 
d.. 8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoj.

Valdyba.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS
Del Decoration Day išvalykit savo siutus. 
Išvalome ir prašiname, kaip vyriškus 
taip ir moteriškus drabužius. Senus dra
bužius padarome kaip naujus. Darbas ga
rantuotas. Darome naujus siutus ant or
derio. Kainos mažiausios negu kada buvo.

PĘTER SMERGEL
748 W. 35tb St.

(Dvejos durys į rytus nuo Halsted St.)

Vasa'-

Nauja vasarinė madų knyga. Joje 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms ir mergitems.

Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite jį sau tuojaus.
Galima gauti Naujienose. 1 739 South 

'Halsted St./ Chicago, 111.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Betty laiodeko iš Dayton raSo: “AK 
vartoju Krusehen. kad sumažinti svarnma— 
aft netekau 10 svarų f viena savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomonduoti".

Kad nuimti riebumų lenrvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę KaukKte- 
lio Kruschcn stikle karKto vandens ryte prieft 
pusryčius — tai yra sauirus būdas netekti 
negrnžuus riebumo ir viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite j( pas bile aptickintnka Amerikoje. 
.Teisu Ki pirma bonka nejtikins jus. kad tai 
yra saufflatisias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grasinami.

Žiūrėkite, kati gautumėt Krusehen Salta
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

D’enomi.t ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Business Service 
___ Biznio ... 

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jusų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, hardware ir varnišių už žemas 
loit13S 
BRIDGEPORT TIN SHOP & PAINT 
3218 Sę>. Halsted St. Tel. Victory 4065

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą paįmam iš namų su mašina ir 
pritsatom. Pašaukite

> Tel. Lafayette 7077 
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

JAMES AUTO REPAIR SHOP
Taisome automobilius, suviriname su

laužytas dalis, čaržinam battėries. Par
traukiame automobilius. Visus darbus 
atliekame-už numažintas kainas, mažiau 
kaip už pusę.

2625. W. 47th St.
Tel. Lafayette 0376 

Savininkai
J. KAZLAUSKAS ir J. GEDART

Furniture & F4xtures 
RakRndabįtaisai

PAAUKOSIU savo gražų seklyčios se
tą, riešuto valgomąjį setą. 2 riešuto mie
gamuosius setus, kaurus, vacuum valyto
ją, — kaip nauji. 6410 S. Ashland 
Avė. 2nd Floor.

Radios
GRAŽUS kabinetinis radio, sempe- 

liį tiktai $21.50. Bargenas. Gus. 
Gulmbick,- 2332 W. Madison St., 1 fl„ 
front.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS
BABERIS
3135 W. 111 St.

REIKALINGA gerų vyrų, kurie su
pranta anglišką raštą. Atsišaukite 10805 
So. Michigan Avė., klauskit J. Jarush.

Help Wanted~Femak
REIKALINGA patyrusi prie nerimo 

(knitting) mergaite. Darbas namie. 
H. B. Abrams 8 Btbs.. 14 N. Michigan 
Avenue.

Business Chances
Pardavimui Biriai

PARDAVIMUI grosernė, pilnas sta- 
ko rinktus, su fixturiais. Biznis gerai 
išdirbtas. Renda labai pigi. Bargeno kai
na. Del platesnių žinių pamatykite san
krovą adresu 1010 W. 69th St.

Real Estate For Sale

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

BARGENAS
Moderniškas namas dviejų pragyveni

mų po 6 kambarius su vėliausiais įren
gimais. Dviejų karų garažas. Gražioj 
apielinkčj, 6142 S. Fairfield Avė. Kai
navo $18,000, dabar dėl svarbios prie
žasties atiduosiu už $12.500. Pamatyk 
tuojaus. Republic 1 598.




