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vičia, Bakanas ir Bronušas

ĮAcme-P. « A. Photo J

Chicagos graikai apvaikščioja Velykas, kurias jie. šventė tik šiomis dienomis.

Francijos parlamento rinkimus laimėjo, ra
dikalai, socialistai; kairieji turės didžiumą

New York, gegužės 7 d.—Galutini balsavimo^ daviniai:
Į Prezidentus:

F. J. BAGOCIUS, So. Boston, Mass........ ............................. 3172
S. Gegužis, Mahanoy City, Pa......................   1981
J. J. Bachunas, Sodus, Mich....... ...........  2123

Į Vice-Prezidentus:
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Į Sekretorius:
P. JURGELIUTĖ, New York, N. Y......................................... 2905
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa............................................. 1786
V. M. Čekanauskas, Hartford, Conn....... ........... ..............  2256

| Iždininkus:
K. P. GUGIS, Chicago, III............................................................ 3541
J. Tareila, VVaterbury, Conn.......... ....................... .................. 2177
P. Mažeika, Wilkes Barre, Pa.............. ..........................  1450

Į Iždo Globėjus:
J. JANUŠKEVIČIA, Hartford, Conn.............................  3517
S. BAKANAS, Pittsburgh, Pa, ...........    2869
G. J. Stungis, Chicago, III...................  2092
M. A. Raginskas, Plymouth, Pa.....................     .2231
S. Mockus, So. Boston, Mass.....................................  ... 1846
J. Sekys, Hartford, Conn......................................................... 1005

Į Daktarus-kvotėjus:
DR. I. B. BRONUŠAS, Baltimore, Md....... ..................   2948
Dr. E. G. Klimas, Philadelphia, Pa.  .......     2396
Dr. J. S. Staneslovv, VVaterbury, Ct.............. ............. ............. 1707

Balsų Tvarkymo Komisija (pasirašo):
A. B. Strimaitis 
M. Mikolainis « • 
V. Micheisonas.

šis oficialis Balsų Tvarkymo Komisijos pranešimas, su visų 
jos narių parašais, patvirtina tas žinias apie SI.A*, rinkimų pa
sėkas, kurios yra iki šiol tilpusios “Naujienose”. Daugumas bal
sų gavo keturi pažangiųjų SLA. narių remiami kandidatai—Ba- 
gočius, Gugis, Bakanas ir Dr. Bronušas, ir trys kandidatai, ku
riuos rėmė Įvairios grupes.

Tarp laimėjusių rinkimus yra 4 dabartiniai Susivienijimo 
viršininkai, ir 3 nauji kandidatai. , ' • •

Galutinas žodis Pildomos Tarybos rinkimuose priklauso SLA. 
seimui, kuris susirinks Pittsburglie birželio mėn. 20 d. Sulig 
konstitucija, asmens gavusieji daugiausia balsų visuotinam bal
savime yra oficialiai kandidatai ,seime jeigu jie turi “reikalingas 
kvalifikacijas”. Gavusieji mažumą balsų nėra kandidatai seime.

Francija šiandie; 
rinks prezidentą

Paryžius, geg. 9. — Rytoj 
Versallės rūmuose susirinks 
Francijos senatas ir parlamen
tas rinkti naujų Francijai pre
zidentų, vieton nušautojo Povi
lo Doumer.

Kandidatų i prezidentus iki- 
šiol tėra tiktai vienas —Alber
tas Le Bryn, senato preziden
tas. Buvo ir kitas kandidatas 
— Povilas Painleve, bet jis 
šiandie savo kandidatūrų iš
traukė.

Tuoj kaip tik bus išrinktas 
naujas prezidentas, TaTdieu ka
binetas Įteiks savo rezignacija.

, Paryžius, geg. 9. — Nušauta
sis Francijos prezidentas Povi
las Droumer bus palaidotas 
ketvirtadieny šeimyniniame ka
pinyne Vaugirard kapinėse, 
kaip to pageidauja jo našlė.

Chicajrai ir aptelinkei Tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra- 
našAuja:

šiandie daugiausia apsiniau
kę; maža permaina temperatū
roj.

Saulė teka 5:56, leidžiasi 7:- 
57. Mėnuo leidžiasi^ 12:14.

400 manžuru žuvo•
mūšiuos su japonais

Tokio, Japonija, geg. 9. — 
Iš Darbino pranešama, kad dvie
juose mūšiuose su japonais 
šiaurinėje Mandžurijoje žuvo 
400 manžurų .tarp jų 7 rusai, 
manoma, baltgvardiečiai. Japo
nų gi žuvo 19.

Karo ministerija paskelbė, 
kad 14-ta japonų armijos divi
zija yra ištraukiama iš Sha'ng- 
hai. / x

Japonai užsisako daug amuni
cijos

Londonas, geg. 9* — Reynolds 
laikraščiai praneša, kad Japo
nija užsisakė daug amunicijos 
Anglijos dirbtuvėse.

Kitds gi Europos šalys gami
na Japonijai bombas, tankus ir 
chemikalus.

Dar 209 duchoborai 
areštuoti

Nelson, B. C., geg. 9. —Va
kar Thrūms miestely tapo areš
tuoti 209 duchoborai už nuogų 
protesto demonstraciją. Nelson 
kalėjimas dabar yra pilnas du- 
choborų, nes jame be to sėdi ir 
108 duchoborai, kurie tapo nu
teisti 3 metams kalėjiman kiek
vienas už nuogą demonstraciją 
savaitę atgal.

Bilioninis taksų bi- 
lius atiduotas 

senatui
Washington, geg. 9. — Toj 

pačioj formoj, kokia buvo su
tarta konferencijoj šu iždo sek- 
ertoriu Mills, bilioninis taksų 
bilius tapo priimtas senato fi
nansų komiteto ir perduotas 
svarstyti senatui.

Sulig tuo bilium, bus pakol-; 
ti korporacijų mokesniu: nuo į 
pajamų, taipgi ant auomobiliųl 
ir gumos bus uždėti didesni i 
muitai ir bus pakelti Įžangos 
taksai. Pasilieka taksai ir ant 
daugelio kitų dalykų.

Republikonai rūpinsis kaip 
galima greičiausia šį bilių per
varyti senate, nes atstovų bute 
panašus bilius jau tapo priim
tas.

Vokietija nemokės 
reparacijų

Niekojipie lai neminis savo 
biudžete

Berlynas, geg.' 9. — šiandie 
finansų m misterio Dietrich 
reichstagui įteiktas Vokietijos 
biudžetas nieko nemini apie 
reperacijų mokėjimą ir tam 
tikslui neskirta pinigų. Tai 
reiškia, kad Vokietija ir šie
met nesirengia mokėti repara
cijų. Biudžeto sąmata siekia 
$1,697,100,000. Bedarbių šel
pimui skiriama $250,000,000, 
karo pensijoms $300,000,000, 
socialei apdraudai $119,000,- 
000, administracijai $550,000,- 
000, valstijoms ir bendrijoms 
$575,000,000, skolų atmokėji- 
mui $150,000,00 ir nuošiin- 
čiams $175,000,000.

Komunistai bandė sukelti 
triukšmų reikalaudami pada
ryti tyrimus apie Vokietijos 
ryšius su Ivar Kreuger skanda
lingomis fnansinemis trahzak- 
cijomis. Komunistai sako, kad 
jų nuožiūra, Vokietijos degtu
kų monopolis tapo Švedijos 
industrialistiį gautas pagelbos 
“kriminalinių manipuliacijų”. 
Balsavimas dėl jų reikalavimo 
bus trečiadieny.

Washington, D. C./geg. 6.-—• 
Prekybos rūmai apskaitė, kad 
dabartiniu laiku visame- pašau 
lyje naudojama 34,755,410 ra- 
dio ajjĄratą^

| Rezignuos Japonijos at
stovas J. V.

Tokio, Japonija, geg. 8.—Pa
sklido gandai, kad iš vietos pa-

< sutrauks dabartinis Japonijos 
Iatstovas. J. Valstijose Katusji 
i Debuchi.

Siūlo sidabru atmo
kėti skolas

i

VVashingtone auga pritarimas 
kokiai nors pinigų infliacijai, 
kad paleisti apyvartoj dau 
gįau pinigų ir pakelti kainas

Wašhingtoh, D. C., geg. 9. — 
Valdžios rateliuose gyvai svars
tomas pinigų infliacijos klausi
mas. Daugelis tam pritaria, tik 
nežino kaip tokių infliaciją 
pravesti, kad ji kuoma'žiausia 
žalos padarytų. Ypač infliaci
jos reikalauja prasiskolinę fa'r- 
meriaį. Jie sako, kad liupuo- 
lus kainoms jų skolos pasidarė 
dvigubai didesnės, nes dabar 
reikia parduoti ^dvigubai dau
giau produktų, kad atmokėti 
skolą, negu reikėjo tuo laiku, 
kai skola buvo užtraukta. Jie 
todėl reikalauja kokiu nors bū
du pakelti produktų kainas iki 
to laipsnio, kokios jos buvo ka
da jie užtraukė skolas; tada 
jie galėsią skolas atmokėti be 
nuostolių^

Siūloma Įvairių būdų inflia-. 
cijai pravesti: ir pinigų dau
giau spausdinti, ir laisvą si
dabrą, ir ka'd infliacija butų pa
dengtas valdžios deficitas. At
stovas Somers Įnešė bilių, kad 
svetimos valstybėms butų leis
ta savo skolas Jungi. Valsti
joms atmokėti sidabru, iš ku
rių paskui butų liejami sidabri
niai doleriai ir leidžiami apy 
vartom Tai esą butų švelniau- 
isas būdas pravesti pinigų in
fliaciją. ‘

Bilių dėl pinigų infliacijos yi’a 
desekai įneštų kongresui, bet 
dar nė vienas jų nėra priim
tas ir visi yra svarstomi komi
sijų.

Metė bombą Amerikos konsii-
latan

■ Washington, geg. 9. — Į 
Amerikos konsulatą Nagasaki, 
Japonijoj, šįryt buvo mesta 
bomba. Manoma, kįad ją mes
ta iš automobilio ;bet„ ji dide
lių nuostolių nepadarė.

Permatoma tiktai 
prailginimas mo- 

ratoriumo
Basei, Šveicarija, geg. 9. — 

Pasauliino banko rateliuose per 
matomas yra prailginimas mo
ratoriumo Vokietijai dar dviem 
ar trims metams. Per tiek lai
ko Vokietijai nereikės mokėti 
reparacijų. Bet ba'nkieriai ne
mano, kad ateinantį mėnesį su
sirenkanti Lausannoj finansinė 
konfeerncija pajėgs visiškai iš
risi reparacijų klauismą.

Airija jaučiasi apsi
vylusi De Valera

Apkrovė šalį aukštais mokes
niais, Įvede augštus muitus, 
nuo ko visi kenčiu

Dubliu, geg.*9. — Airijos po
litikoj tokių svarbių permainų 
įvyko, kad iškeltieji giųča'i dėl 
priesaikos Anglijai pasidarė vi
sai nesvarbus dalykas. Visi yra 
susidomėję industriniu chaosu, 
kuris pasidarė delei įvedimo ne
paprastai augštų muitų.

De Valeros valdžia įvedė to
kius augštus muitus, kad nuo jų 
kenčia ne tik visi, žmones, bet 
dagi ir. industrija, nors tie mui
tai buvo įvesti neva kad apsau
goti savo šalies industriją.

Manoma, kad uę kelių dienų 
bus įneštas seime svarstyti biu
džetas, kurfs dar labiau pakels 
muitus ir be to uždės ant gy
ventojų didelius mokesnius, noks 
ir dabar jie yra labai iškelti. 
Taipjau tapo įsakyta aštriai 
baus U tuos ūkininkus ,kurie ne
sumokėjo savo duoklių už žemę. 
O tokių yra daug, nes dauge
lis ūkininkų manė,'kad De Va
lerą juos nuo tų duoklių pa- 
liusuos,

Delei viso to reiškiasi didelis 
nepasitenkinimas De Valera 
valdžia dagi tarp jo paties ša
lininkų, nes nuo tokios jo po
litikos veik visi/gyventojai 
skaudžiai kenčia. Spėjama, kad 
De Valero^ valdžia ilgai neišsi
laikys, ir turės įvykti nąuj i rin
kimai, kuriuose De Valera pra- 
laijnes. , Tečiaus nemanoma, 
kad tie rinkimai, delei, biržely 
Įvykstančio' eucharistinio kon
greso, galės įvykti anksčiau 
rugpiučio mėn.

Paryžius, geg. 9. — Pereito 
sekmadienio galutinuose Fran
cijos parlamento rinkimuose ra
dikalai ir socialistai aplaikč to
kių stambių laimėjimų, kokių 
niekas nesitikėjo. Dabartines 
dešiniųjų Tardieu valdžios liki- 
ma's yra nulemtas ir ji galbūt 
rytoj, tuoj po naujo prezidento 
rinkimų rezignuos ,kad užleisti 
savo vietą numatomam busi
mam premjerui Edouard Her- 
riot, soc. radikalų vadui.

Galutini rinkimų daviniai, iš
ėmus vieną tolimą koloniją, ro
do, kad Herriot vadovaujami 
socialistai radikalai (ištikrųjų 
jie nėra ne socialistai, ne radi
kalai, p tik liberalai) laimėjo 
naują jame parlamente 156 vie
tas,—43 daugiau, negu turėjo 
senajame. Socialistai turėję 
106 atstovus, savo atstovybę pa
didino iki 129, laimėdami 13 . . *naujų vielų.
Naujojo parlamento ‘ sąstatas

Francijos parlamentas suside
da iš 615 atstovų. Partijos ja
me dabar turės atstovų sekamai 
(palyginant ir su senuoju):

Radikalai socialistai 156 (pir
miau buvo 113)

Socialistai 126 (pirmiau bu
vo 106)

Respublikonai demokratai 76 
(buvo 90)

FalI paliuosuotas iš 
kalėjimo

Santa Fe, N. M., geg. 9. — 
Albert B. Fall, buvęs vidaus rei
kalų sekretorius prezidento 
Hardingo kabinete, šiandie ta
po paliuosuotas iš valstijos ka
lėjimo, atsėdėjęs jame 9 mėne
sius ir 19 dienų. .Jis buvo nu
teistas 1 metams kalėjimo už 
priėmimą kišio iš aliejaus mag
natų už suteiktas jiems dide
les koncesijas.

SULAIKĖ LIETUVIO MIRTIES 
i; ' TYRIMUI

Chicago.— John Miller, 23 
m., 723 W. 19 St., tapo sulai
kytos policijos iki bus ištirta 
priežastis mirties Juozo Norbut, 
23 m., 1618 S. Union Avė., ku
ris kartu su juo važiavo auto- 
fnobily. Miller sako, kad Norbu- 
tas užsimušė užsigavęs galvą 
į stiklą smarkiai pasisukus au
tomobiliui. Bet policija nužiūri 
žmogžudystę ,nes rasta automo
bily kruvinas geležgalis.

Rymas, geg. 10. — Mussolini 
įsakė kad jis oficialėse iškilmė
se butų saliutuojamas 20 šūvių, 
vienu daugiau, negu kiti Euro
pos premierai.

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.
x Užeikite pasiteirauti.

/ Informacijas maloniai suteiks

v • NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Nepriklausomieji radikalai 61 
(buvo 90)

Kairieji respublikonai 72 (bu
vo 101)

Respublikonai socialistai 36 
čbtfvo 32)

Pop. demokratai 16 (buvo 19)
Komunistai 12 (buvo 10) 
Konservatyvai 5 (buvo 8)
Nepriklaųsomiej i respubliko

nai 28 (buvo 26)
Socialistai komunistai 11 (bu

vo 5)..
“Kairysis blokas”

Kadangi nė viena partija ne
turi didžiumos, tai, žinoma, ir 
Herriot negales sudaryti naujos 
valdžios be paramos kitų par
tijų. Numatoma, kad iš kai
resnių partijų susidarys tarp 
tikras blokai, kuris turės apie 
350 balsų, taigi didžiumą.

“Kairysis blokas” butų re
miamas soc. radikalų, socialistų, 
respub. socialistų, kairiųjų ne
priklausomųjų, kairiųjų radika
lų ir soc. komunistų'.

Bet tai yra tik spėjimai, nes 
kiek žinoma, Herriot svyruoja 
ir buk vedąs derybas su Tar- 
dieų. Jeigu su juo sudarytų 
bloką, tai turėtų įvykti persi- 

• grttpaVfinlS?’ neš Ksocišlįstai to
liname bloke' nedalyvautų.

Vokietija negalinti 
mokėti renaracrfti

Ir jos turi būti visai panaikin
tos, sako kancleris Bruening

Berlynas, geg. 9. — Vokie
tijos kancleris Bruening kalbė
damas provincijos korespon
dentams apie Vokietijos užsie
nio politiką, pareiškė, kad Vo
kietija nebegali toliau mokėti 
reparacijas ir jos turi būti vi
sai panaikintos, jei pasaulis no
ri išeiti iš dabartinio finansinio 
ir ekonominio chaoso. Tas klau-' 
Simas turės būti išrištas Euro
pos finansinėj konferencijoj, 
kuri įvyks už mėnesio laiko 
Lausannoj. Nuo tos konferenci
jos priklausysią ar pasaulis at
sigaus, ar visai susmuks.

Bedarbių riaušės Vokietijoj, 12 
pašauta

Chemnltz, Vokietija, geg. 9. 
—12 žmonių liko pašauta susi
kirtime su policija, pastarajai 
bandant išvaikyti minią bedar
bių, protestuojančių prieš pa- 
šelpos sumažinimą. Trys su
žeisti kritiškai.
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Agronomas D. B. Pratapas.

Šis bei las apie žemdirbystę Lietuvoj
(Tęsinys)

Kaip yra Danijoj?

Pieno ūkis Lietuvoj tikrai 
silpnai sutvarkytas. Dviejų 
nuomonių dėl to negali būti. 
Štai ką rašo ,vienas Lietuvos 
agronomų “Musų Rytojuj:” 
“Pats didžiausis sviesto eks- 
portininkas yra Danija: šis 
kraštas ariamos žemės turi 
tiek pat, kiek Lietuva; bet pie
vų ir ganevų kiek mažiaus. 
Berods jos plotas yra mažesnis 
už Lietuvos plotą. Šiais metais 
Danija išveža į svetimus kraš
tus apie 150 milijonų kilogra
mu sviesto, t. v. 15 kartų dau
giau už mus”. Ar bereikia ko
kiu nors komentaru daryli? 
Manau, kad ne. Danija, kuri 
turi mažiau žemės, negu Lietu
va, pagamina sviesto 15 kartų 
daugiau! Kaip baisiai Lietuva 
yra atsilikusi toj srity j...

Kiaušiniai.

Imkime kitą sritį. Kiaušinių 
produkcija Lietuvoj >|nip pat 
parodo, jog progreso labai ne
daug tepadaryta. Paduosiu ci
tatą žodis į žodį iš aukščiau 
minėtos _ valdiškos knygos: 
“Kiaušftiių eksportas tiek pro- 
centaliai. tiek iš dalies.absoliu
čiai lig paskutinių metų mažė
jo.” 1922 m. iš Lietuvos buvo 
eksportuota' 100 milijonų kiau
šiniu, o 1928 m. tik 64,400,000. 
Kiek galima spręsti iš paskuti
nių pranešimų, tai šiais metais 
kiaušinių eksportas vargu be
pasieks 10,900,000. Rokuojant 
po vieną centą už kiaušinį, 
Lietuvos žmonių įplaukos vien 
tik už kiaušinius nuo 1922 m. 
sumažėjo ant $600,000.

'lai yra tiesiog nepateisina
ma.. Gali atsitikti vieni kiti blo
gi metai, bet kad per dešimtį 
metų kiaušinių eksportas nuo
lat pultų, — tai tikrai keista. 
Kas deliai to kaltas? Man ro
dosi, jog Žemės Ūkio Ministeri
ja, kuri yra neįmanomai apsi
leidusi.

Paskutinės žinios praneša, 
kad Lietuvoj eksporto punk
tuose vra daroma kiaušiniu in
spekcija. Geri kiaušiniai yra 
praleidžiami be muito, o už 
prastus reikia tam tikrą muitą 
sumokėti. Tokia kontrolė gal 
dalinai ir pagerins Lietuvos 
kiaušinių kokybę, tačiau tai 
nepaskatins padidinti kiauši
nių produkciją. Lietuvos ūki
ninkai dejuoja, kad už grūdus 
labai mažai temoka. Tuo tarpu 
kiaušinių kainos Lietuvoj yra 
beveik taip jau aukštos, kaip 
ir Amerikoj. Tad ūkininkai 
daug labiau laimėtų, jeigu jie 
pigiais grūdais lesintų vištas ir 
verstųsi kiaušiniais, kurių kai
nos gana aukštos.

Bet visa bėda yra ta, kad 
trūksta vadovybės. Vištų ūkiai 
Lietuvoj ne madoj. Vištų augi
nimas ten yra tik pašalinis 
dalykas. Prie tokių aplinkybių 
visai natūralu, kad ūkininkai 
labai mažai nuovokos teturi 
apie vištų auginimą.*

. (i y u ulių skerdyklos.

Valdžios pastangomis Lietu
voj tapo įrengtos net keturios 
gyvulių skerdyklos. Viena ne
seniai pradėjo veikti Taura
gės miestelyj. Mat, pastaruoju 
laiku Lietuvoj labai daug dė
mesio pradėta kreipti į beko
nus. Ūkininkai augina kiaules, 
kurios tinka bekonams. O be
konai siunčiama į Angliją. Ta 
pramanė dar tebėra visai jau
na, kad kas nors tikro butų 
galima pasakyti. Jau gerai ir 
tas,, kad Lietuvos ūkininkai 
dabar turi rinką savo kiau
lėms. Pranešama, kad valdžia 
rengiasi statyti penktą gyvu
lių skerdyklą. Tačiau į tai teli
kti gana skeptiškai žiūrėti.

Bendrai imant, Lietuvos 
ūkininko padėtis yra geresnė, 
negu prieš karą, šiaip ar tai, 
jis turi rinką pienui ir beko
nams. Tiesa, kainos nėra f to
kios aukštos, kokią jis pagei

dautų. Bet tai pareina ne nuo 
kelių pirklių sąmokslo, o nuo 
ekonominio krizių, kuris pa
liete visa pasaulį.

(Galas)

PAREIŠKIMAS
Vraguajaus Soc. Partijos kie- 
tuvių Skyriaus pareiškinufs.

Sąryšyje su pasirodymu 
įtartinu tikslu laikraštėlio 
“Tribūna” randame reikalo 
objektyviai pareikšti savo 
nuomonę dėl pačios Tribūnos 
ir dėl tų trijų asmenų, kurie 
viešai joje reklamuojasi, t. y. 
J. Kapočius, V. Veselauskas ir 
J. Lazdauskas, kad patys so
cialistinės minties draugai ga
lėtų spręsti prie kokių sąlygų 
tenka vystyti socialistinį ir 
antifašistinį darbą Urugvaju
je:

1) Tribūnos yra ne kas kita, 
kaip fašistų noras atsiremti 
prieš “Naująją Bangą“, nes 
tuo metu, kai Lietuvos fašisti
nis konsulatas Argentinoje ir 
klerikalų pastangomis buvo 
areštuota Buenos Airėse kelios 
dešimtys lietuvių ir paralizuo- 
tas Argentinoje einančių laik
raščių pasirodymas, mes U. So
čiai Parį. Liet. Skyriaus vardu, 
nors ir prie didelių ekonomi
nių sunkumų, nusprendėme 
išleisti laikraštį, kad pakėlus 
protesto balsą prieš konsulato 
daromas savo tautiečiu sveti
mame krašte inkvizicijas, ką 
prie buvusios diktatūros sąlygų 
patys Argentinos lietuviai pa
daryti negalėjo. Kad šie “N. 
B.“ užsimojimai labai nepatiko 
fašistiniam Lietuvos konsula
tui, tai kiekvienam gali būti 
suprantama ir jis ieškojo pro
gos atsispirti.

2) Tenka pareikšti, kad po 
lietuvių areštų Argentinoje 
Lietuvos įgaliotas ministeris 
Pietų Amerikoje gen. T. Dau
kantas atvyko į Urugvajų ir 
pradėjo neva meilintis apie 
lietuvius, pakviesdamas net 
“N. B.” redakciją ir kai ku
riuos pavienius asmenis daly
vauti jo ruošiamame pokylyje 
sausio 17 d. 1932 m. 20 vai. 
vakare “Jockey klube?’ Tada 
mes U. Sočiai. Parį. Liet. Sky
riaus komitetas patarėme “N. 
B.” laikinąja! redakcijos komi
sijai, kurioh tarp kitų įėjo ir 
buvęs U. Soc. Prt. Liet. Sky
riaus narys J. Lazdauskas ir 
šiai organizacijai neva simpa
tizavęs V. Veselauskas, kad jie 
redakcijos vardu atsakytų, jog 
nei “Naujoji Banga“, nei U. 
Sočiai. Part. Lietuvių Skyrius 
nesutinka dalyvauti pokyliuose 
su diktatūros atstovais, kuri 
persekioja darbininkų judėji
mą Lietuvoje ir daro net me
lagingus įskundimus savo pi
liečių užsienyje, bet J. Lazdau
skas atsisakė rašyti pareiški
mą, o jo draugas V. Veselaus
kas buvo net susidraugavęs su 
gen. Daukantu, nes per kelis 
kartus lankėsi pas jį į butą, 
vedžiojo gen. Daukantą pas 
lietuvius į jų namus ir pokylio 
dieną nudrože į pokylį. Parei- 
šknias, kad socialistų skyrius 
■nenutinka dalyvauti pokylyje, 
kur pareiškiamos nesutikimo 
priežastys, blivo įteiktas orga
nizacijos komiteto vardu 
(žiur. pirmą priedą). Sausio

*19 d. 1932 m. V. Veselauskas 
buvo nutarta prašalinti iš re
dakcines komisijos (žiur. prie
das antras). Pastebėtina, kad 
J. Lazdauskas laike posėdžio 
karšiai gynė V. Veselauską, 
bet matydamas griežtai prie
šingą visos organizacijos misi*- 
statymą į pabaigą posėdžio 
optinio ir balsuojant pakėlė 
ranką už V. Veselausko pau 
smerkimo rezoliuciją.

3) Vėliau, V. Veselauskui 
per organizaciją buvo patarta, 
kad atšauktų savo pasielginuį 
charakterizuodamas jį neap
galvotu žygiu be blogų norų, 

ką jis buvo neva sutikęs pada
ryti, bet vėliau atsisakė, pride
damas kartu su J. Lazdausku 
varyti slaptai ir viešai propa
gandą prieš “Spaudos b-vę 
Bangą”, prieš kai kuriuos so
čiai. organ. komiteto narius ir 
prieš patį skyrių ir dar kas 
svarbu, lai kad darė žygių 
tiek V. Veselauskas, liek J. 
Lazdauskas sukiršinti su U. 
Soc. v Part. Centro Komitetu, 
skleisdami lietuvių tarpe pra
simanymus, buk U. S. P. esan
ti Fuboi dešinė ir tam panašiai, 
o Urug. Soc. Partijos Centre 
norėta įtikinti skleidžiant ki
tokios rūšies prasimanymus 
apie Lietuvių Skyrių.

4) Prieš pat “Tribūnos” pa
sirodymą J. Lazdauskas raštu 
pareiškė, kad jis iš socialistų 
organizacijos išeinąs. Tikroji 
.1. . Lazdausko pasitraukimo 
priežastis, matyt, buvo glau
daus bloko sudaryme su V. Ve- 
šelmišku ir J. Kapočium, nes 
už tai kalba nemaža faktų. 6 
antra, tai kad J. Lazdauskas 
socialistų organizacijoje labai 
nebejaukiai jautėsi, nes per 
dvejus metus jis veik su šei
myna gyveno iš gaunamų pas 
socialistinės idėjos draugus 
paskolų, bet tęsti periodiniai 
paskolas niekas nenori, o kas 
nebenorėjo daugiau skolinti, 
tai tapo jo priešas. Dar labiau 
pablogėjo jo padėtis, kai rhm 
čiau paaiškėjo, jog jis laikosi 
tokios ypatingos politikos. 
Bendrai dėl J. Lazdausko, tai 
jo tenka daugiau gailėtis, kaip 
smerkti, nes tai nesavistovios 
valios jaunas vaikinas, ku
riam veikimo kryptį nustato 
vienas pašalinis asmuo kartais 
net prieš jo palies norą.

5) Jeigu kalbant apie J. 
Lazdauską ir V. Veselauską 
tenka daugiau gailėtis, kad jie 
būdami, gal dar nesubrendę 
atsispirti prieš sunkias gyve
nimo sąlygas yra jo sunkumu 
palaužti ir netekę valios nei 
pajėgų garbingai kovoti už bū
vį patampa fašizmo aukomis 
ir ieškodami, kali ir nešvarios• • ** išeities palenkę galvas glamo
nėjasi apie gen. Daukanto ba
lus, tai kalbant apie J. Kapo
čių negalima pasakyti, kad jis 
yra lik gyvenimo sunkumu 
sulaužyta fašizmo auka. J. 
Kapočius yra apsukrus ir 
be vargo praleidžiąs A- 
merikos gyvenimo dienas am
žinasis klajoklis. Jis ne vienam 
yra gyręsis, kad už siunčiamas 
i “Lietuvos spaudą” korespon
dencijas gaunąs atlyginimą. 
Bendrai tenka pasakyti, kad 
jame yra labai daug įtartino: 
Kademo laikais, savo dėdės 
Radavičiaus (darbo federaci
jos lyderis) proteguojamas, 
buvęs ir aktyvus šaulys ir paš
to tarnautojas ir policininkams 
antausius apdaužydavęs, ką 
jis pats pasakojasi. Atsibastęs 
į Uruguajų pradžioje jis pasi
rodo karštas klerikalas ir kuo
met Vipartas tvėrė neva lietu
višką parapiją, tai J. Kapo
čius buvo dasimušęs iki Vipar- 
to sekretoriaus pareigų, bet 
tam pabėgus J. Kapočius buk 
apgailestaudamas dėl savo 
praeities, buvo prisiplakęs prie 
socialistų (pabaigoje 1920 m.), 
bet pradžioje 1930 m. pasisa
ko, kad jis raudonos vėliavos 
nepakenčiąs, kaip kalakutas 
raudono daikto. Tais pat 
metais • po pirmosios gegužes 
šventės (laike kurios J. Kapo
čius apsimetė sergąs ir nedaly
vavo U. Soc. Part. suruoštose 
darbininkų manifestacijose, 
išstojo iš organizacijos, nesu
tikdamas grąžinti nario kny
gutės, kuris dabar dangstosi 
U. Soc. Part. tarpe, buk jis esąs 
senas jos narys.’

Pabaigoje 1931 metų J. Ka
počius per J. Lazdauską ir V. 
Veselauską vėl įsi trina į U. L. 
Dr. Mėgėjų Būrelį, kuriame 
pradeda varyti griovimo polilįį 
ką (žiur. trečiąjį priedą, M. 
Krasinko laiškas), daeidamas 
nctziki to, kad viešai ėmėsi 
kviesti į būrelį pasižymėjusius 
fašistus (kaip M. Svečiulis), 
paskelbdamas kov'ą sočiai, or
ganizacijai, “N. B.” ir Kultu-
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ros draugijai. IŠ to, kas čia 
pasakyta tik trumpoje formoje 
apie J. Kapočių tenka padaryti 
viena išvada: J. Kapočius iŠ 
slapto fašistinės žvalgybos ko
respondento susiradęs porą 
gyvenimo aukų ruošiasi patalė
li viešu fašizmo ir, klero gynė
ju, kas jau pasireiškia ir pir
mame “Tribūnos” numeryje, 
kur pasigirsta giesiMės gen. 
Daukanto “garbei,”

(Bus daugiau)

ĮGNYBĘS
Senove# Graikų sąmojis

Žymus graikų astrologas ma
tematikas Falesas dažnai išei
davo naktį stebėti žvaigždių. 
Kartą jis ėjo su viena senute 
ir, bežiūrėdamas į dangų, pri
ėjęs duobę, jon įkrito. /Senutė 
juokdamasi pasakė Faicsui:

—Kaip gi tu gali žinoti, kas 
darosi danguje, jei tu net ne
matai, kas yra po tavo kojom!

Falesas j tikrą sąmojingą 
pastabą neturėjo ką atsakyti.

Temistoklas išleido savo 
dukterį už labai doro, bet ne
turtingo žmogaus. Savo drau
gams jis aiškinosi:

—Verčiau yra turėti žmogų 
be turto, negu turtą be žmo
gaus.

Kaip žinome, graikai buvo 
labai karingi ir drąsus žmonės. 
Kartą graikų kariuomenės va
dui Leonidui spartiečiai (V a. 
pr. Kr.) kažin kas nusigandęs 
pasakė, kad priešininkų persų 
esą tiek daug, jog jų paleistos 
strėlės užtemdančius saulę.

—Na; ir gerai, — atsake jis, 
—mums bus daug maloniau 
kovoti pavėsyje.,

Ar Užsitrauki?

kitu laiku
dūmų dalį, kuriuos ištraukia iš

Kodėl kiti 
cigaretai tyl 
šiuo svarbiu 

klausimu?
AR užsitrauki dūmą? Septyni iš kiekvienos 

dešimties žmonių žino, jog užsitraukia. 
Kiti trys užsitraukia nežinodami. Kiekvienas 

rūkytojas rūkydamas vienu 
įkvepia 
cigarete

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike drįso 
Šį svarbų klausimų iškelti . . . dėl to, kad tūli 
nešvarumai, kurie slepiasi! kiekviename, net 
puikiausio ir lengviausio- tabako lape, 
pašalinami Luckies valymo procesu. Luckies 
tą procesą įvedė. Tik Luckies jį ir turi.

Ar užsitrauki dūmą? Atsimink - jog.virš 
20.000 gydytojų kuriems buvo duota išbandyti 
Luckies, pamatuodami savo nuomones savo 
pačių rūkymo patyrimu, pareiškė, kad 
Luckies mažiau erzina gerklę negu kiti 
cigaretai

Ar užsitrauki’dūmą?* Žinoma, užsitrauki!* 
Todėl būk atsargus. Apsaugok savo jautrias 
gleives!

It’s toasted
JOtų G»rkf«l Apiouga*r prlti knlH|imM» - prl«I komi)

O. KĮ AMWKA ...
'ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMA—60 modernilkų minučių su pasaulį 

įeriausiais'lokių orkestrais ir Lucky Strike iinbmis, kiekvienų Antradienio, 'Ketvirtadienio,
'• ir šeltadicnio vakarų, Jek V.kO. Rtjio tinklų.- • %, •

Cttrt.J 1082.
The American 
Tobacco Co.

Teismo sprendimu miriop 
nuteistas Sokratas turėjo iš
gerti nuodų; Pats Sokratas ra
miai išklausė teismo sprendi
mą, lik jo draugai labai neri
mo. Matydamas kai kuriuos 
net beverkiančius, Sokratas 
pasakė:

—Ko gi jus verkiat? Ar jus 
nežinojot, kad senai, vos tik 
aš" gimiau, aš jau pačios gam
tos buvau nuteistas mirti?

Jo mokinys Apollodoras at
sakė, šluostydamas ašaras:

—Man skaudu. Sokratai, kad' 
tu miršti nekaltas...

— Mano mielas Apollodorai, 
—atsakė Sokratas šypsodama
sis ir glostydamas savo moki
nio galvą, — nejaugi tu norė
tum, kad aš mirčiau kaltas?
t ....................

Ar garbinę lietuviai 
stabus?

Apie 1584 m., skelbiant Lie
tuvoje misionieriams krikščio-i 
nybę, Vilkmergės apskr. kai
muose rasta* dievaičių statulų, 
kurias Žmonės laikydavę grį- 
čių kertėse.

Panašių dalykų rašo 1517 m. 
Ragainės klebonas Martynas 
Mažvydas savo katekizme, t. y. 
kad dar XVI amž. lietuviai 
viešai laikydavę stabus.

1578 m. Prūsų kunigaikštis 
Jurgis Fridrichas išleido kuni
gams įsakymą naikinti pago
nybės liekanas žmonėse; tarp 
kita ko ten rašoma: “daug 
Kursčhu ir Lietuvvniku musu 
scha walscbcziaus Ragainės ir 
Tilszes, didi Deiwiu arba stabu 
garbinagliima dara arba laika, 
atla(n)kidami Gaius, affcra- 
wodami bernelius waschka ul
ba sąnarius kukius isch wusch- 
ka padaritus, ir paveikslius

bandikscliczia kakia daran- 
czius, ir kitus szalineghiinus 
alba szinawimus, bei burta* 
yvimus laikantis.”

Kad lietuvių turėta garbina* 
mų statulų, tvirtina ir J. Basa
navičius: “...kad įvairių stovy- 
lų butą ir ne tik medinių, ak
meninių, bet ir iš žalvario, si
dabro, aukso darytų, — apie 
tai žinių nestinga.” Čia J. Ba
sanavičius remiasi Kirkor’o 
veikalu “Oznaczeniu i waž- 
nosci zabytkow pierwobyt- 
nycb,” p. 22.

Kaip atrodė tie stabai, žinių 
neturime. Ar tie stabai buvo 
tik tam tikros rųšies amuletai, 
ar iš tikrųjų tie stabai, kuriuos 
garbindavo ir iš kurių malo
nių prašydavo, nežinom. Tyri
nėję senovės lietuvių pagonių 
tikybą aiškaus fetišizmo žy
mių nerado. Ir II-jo amžiaus 
romėnų rašytojas Tacitas, kal
bėdamas savo “Germanijoj” 
apie aisčius, sako juos nešio
jus amuletus, apie stabus nie* 
ko nerašo. Tur būt tuos įvai
rius amuletus, kurių dar ir 
šiandie galima rasti liaudyje, 
taip pat ir garbinamus med
žius krikščionių rašytojai ir 
vadino stabais. —J. N k.

Rekordai žemyn ir 
aukštyn

Nūdienis žmogus, pasinaudo
damas technikos galingumu, 
šiandien daug visokių “stebuk
lų“ padaro: iškyla į debesis ir 
įsirausią žemės rutulio gelmės- 
na. Tačiau pasirodo, kad kilti 
aukštyn vis tik yra lengviau, 
ngu įsirausti gilyn— žemyn. 
Aukščiau aukščiausio pasauly 
kalno (Everesto), turinčio 8,821 
metrą, žmogus jau senai paki
lo, bet žemiausios žemės rutu
lio vietos iki šiol dar nepavyko
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pasiekti. Ta žemiausia vieta 
yra Ramiojo Vandenyno dug
nas, gilumoje 10,700 metrų. Kas 
vra šitoj gilumoj, žmogus dar 
nežino. Sausumoje žmogus jau 
įsirausė žemėsna gilumon 2,853 
metrų (Kalifornijojj, bet juk 
tai yra tik mažutė dalis žemės 
spindulio, turinčio 6,000,009 
metrų ilgio.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Varžcose Gyslos Iš-
- gydomos $7

Ir $2 už treatmentį. Per visą 
gegužės m«n. pasiliks mano žemos 
kainos. Tai yra tas pats rūpestingas, 

s sėkmingas gydymas, kurį aš visuo
met teikiau.

Jis yra be skausmo, saugus ir tik
ras ir jus negaištate iš darbo. Skaus
mai. nuovargis, sutinimai ir atdaros 

-žaizdos, kurks iššaukia šios negra
žios gyslos, išnyksta kartu su gyslo
mis. Palieka kojos švarios ir svet

imos kaip kudiko.
SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 

MOTERŲ

Ruptura Išgydoma 
S15

Aš taipgi išgydau rupturą be pei
lio, skausmo ar išlikimo iš darbo, 
šimtai liudijimų rastinėje.

PASITARIMAI DYKAI VISOSE 
LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St

Pietvakarinis kampas State rr 
Washington gt.

Room 1105
Valandos ntio 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedely ir Ketverge, iki 
8:00 v. v., Nedaliomis 9 iki 12 v. d.
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GYVANAŠLĖ
darkė save visai to nejausda
ma !...
rimtos
k i tai
prasto
moteriškė!

vyrai

Atvažiavusi iš Lietuvos, ap
sigyveno ji tarp parapijom] 
“Oleikoj,“ netoli bažnyčios ir 
skerdyklų.

Toje patamsio galybės apy
linkėj susiformavo jos visas 
gyvenimas: pamylėjo, vedė 
sau lygų vyrų. Jaunystės metai 
praėjo gimdant.
rant, 
daug vaikų, laikant aibes įna
mių, 
kams

Iš jaunos, gražios gelton
kasės, vosilkos akimis, nedrą
sios lieknos mergaitės,— tapo 
ji stora su didelėmis išdribu
siomis krūtimis, augalota, pil
vota, stambi moteriškė, suau
gusių penkių žaliukių dukterų 
ir “pagranduko“ motina.

Prie sunkaus darbo pripra
tusi nuo pat mažens, ji parne
šė tų gyvuliškos pajėgos naš-

abortus da-
marinant ir auginant

puldinčjnnt darban vai-

Prigyveno išmokėtą namu
ką. Susitaupė biskį pinigų. 
Dukterims suąugus, atsipalai- 
dojo nuo begalinių darbų. Va
saros saulėtas dienas praleis
davo visokių žolynų pilname 
kiemelyje, žaisdama su “pa
granduku“. Vakarais — fleg
matiška, rami, niekam nepri- 
tamna sėdėdavo “ant porčių“ 
rankas sunėrus po stora kru
tinę ir ilsėdavo.

Liudėsis. nuobodumas jos 
nevargino. Noras turėti kitokį 
gyvenimų jos nelietė. Davė gy
venimui būrį sveikų, prasti] 
vaikų, o iš jo nieko nereikala
vo.- Svajonės jai buvo sveti
mos. Turėti mylima nei sap-

įmote nesapnavo. Madų nevai
kė. Nekentė moterų nukirptais 
plaukais, negėrė. Su vyru nie
kas negirdėjo barantis. Ji nie
kam nesiskundė.

Savo gyvenimų paįvairinda
vo tuo, kad su viena kita kai- I
minką pasibardavo, susiprovo- 
davo, įmesdavo vienų kitų 
plytgalį jų kieman.

Mudvi išlikom nesusipyku- 
sios, dargi draugavova. Moki
no mane, kur geriau veikia 
pridėta karšta plyta strėnoms 
skaudant; nuo kokių dieglių 
gelbsti činčibero grybeliai kaip 
vartoti čemeryčias ir drignių 
šaknis. Draugiškumui įrodyti 
—dovanojo man gyvatę, užpil
tų spiritu, kaipo didelį vaistų 
nuo priepuolio, slogučio, čiar- 
taplaukio ir kitokių negerybių.

Bet neteko išbandyti to ste
buklingo eliksyro — kraustan
tis šeimininkė nukniaukė.

Kiek buvo šnekos ir stebėji
mosi, kuomet grįžo su pirki
niais iš vidurmiesčio! Per de- 
vynioliką metų buvo jame vi
so du sykiu: viena, — kuo
met važiavo su šeimininke pir
kti vestuvių suknelę; antra,— 
kuomet savo dukteriai ja pir
ko! Kokie aukšti murai!... A- 
kys raibsta krautuvei! įėjus!... 
Svieto, svietelio!... Bėga, len-

Vietoj mano gerosios, 
pažįstamos, stovėjo ko- 
svetima, nenorinališka, 
lengvo budo, sudarkyta 

Tokia, . iš kurios 
prasti vyrai juokinsi ir nie
kus daro, o inteligentiški, — 
reiškia paviršutinį pasigailėji
mų. Bet ar yra vyrų, kurie mo
kėtų ir nujaustų, kas priver
čia moterį taip blaškytis; kam 
darko ji save dėl nieko never
tų jų žvilgsnių; kam taip 
skaudžiai eikvoja save dėl jų 
egoistiško ' “draugiškumo“; 
kam klauso su plakančia šir- 
džia jų viliugingo “myliu?“— 
ar randasi vyras, kuris per tų 
visų matytų suviltą, verkian
čių moters sielų? Nežinau...

Pasisvcikinom. Atsisėdom 
ant suolo. Prisiminėm kaimy
nystės laikus. Atsiduso.

—Dveji metai, kaip gyvėnaš- 
lauju, — pasisakė.

—Susitaikysite! Daug išsis
kiria — vėl sueina, — rami
nau jų.

—Jis man jau nebereikalin
gas!... — girdėjosi piktumas ir 
skausmas jos balse.

—Vyrui sulaukus virš ketu
rių dešimčių metų velnias pro
tų apsuka, —- kalbėjo ji.

—Kieno tai darbas, kad 
galėjo mane pamesti 
kipšo piktybė? Nei iš šio 

nerimauti, būti 
vaginėti nuo

jei
jis 
ne 

nei

S,^SK W

Ribbon Malt 
ro. seno Blue Ribbon 
Malt. Seno Maestro 
tikslas yra duoti ge- 
riausį programą, taip 
kaip patiekti geriausj 
moltą yra tikslas 
Blue Ribbon iš- 
dirbėjų. tad pagel- 
bėkit man.

KLAUSYKITĖS

BEN 
BERNIE
Šį vakar, 8 v.

Central Daylight 
Saving Time *

WGN ir CSB '
Kur tik jus eisite 

jus rasite

BLUE
RIBBON

MALT

[Acme-P. B A. Photo]

Marimoru Schigemitsu, Japo
nijos ambasadorius Kinijai, ku
ris tapo sunkiai sužeistas Shan- 
chajuj, kai sprogo bomba.

išmctinejo pati

Jis, nebijok, žinau, kų da
ryti!... Ir nudūlino šnirpšda
mas tolyn į kiemų...

Staiga mano pažįstama pra
dėjo skųstis begaliniu danties 
gėlimu, diegliais strėnose ir 
dar viena moteriška liga... Su
pratau, kad mano prasišalini- 
mas bus labai vietoj. Atsisvei
kinom. Užprašė ateiti “kitų 
syk“. •

Eidama galvojau: Nors dvi
dešimtas amžius, o visgi keis
tus laikus pergyvename.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

i prakalbas.
Abeku, žinoma, 
išburnoti jiems 
asmenis," kaip

kavo pirmiau ir dabar — $1; 
iš Philadelpbijos nuo šv. Mari
jos parapijos kelbono kun. Žu
kausko aplaikiau malonų laiš
kelį su gausia aukele. Ačiū 
jiems.

Meldžiu Viešpaties Dievo vi
siems geradėjams gausių malo
nių ir kad nepatektų nė vienas 
jų į tokią nelaimę, į kokių aš 
patekau, šeši metai, kai liga 
kankina, nė dirbti, nė pavaikš
čioti negaliu, neturiu tėvų, nė 
giminių. Bet turiu viltį, kad 
Viešpaties Dievo, daktarų ir 
mielaširdingų žmonių pagelba iš 
šios skaudžioj nelaimės išsiliuo- 
suosiu.

Nuoširdžiai per spaudų pra
šau visus lietuvius neapleisti 
manęs vargšo ligonio. Dėkin
gas lauksiu užuojautos aukelės.

—J. Lapinskas,
1432 So. 49 court, Cicero. JLll

Suėjo publikos apie porų šim
tų. Bet ji pasijuto apvilta. 
Kalbėjo Abekas, Andrulis ir a- 
merikonas. Bimbos nebuvo, nors 
jo vardu stalincai mėgino pub
liką sutraukti

Andrulis su 
turėjo progos 
nepatinkamus
“Naujienų“ redaktorių Grigaitį, 
ir net pirštu parodė į P. Milerį, 
kad jisai randas svetainėje, ir 
šaukė, jogei svetainėje sėdįs 
Grigaičio sekėjas.

Well, kokie žmones, tokios ir 
prakalbos.

Nesigailėjo peklos stalincai ne 
Pruseikiniams arba sklokinin- 
kams.

Įžanga buvo 10 centų asme
niui. Bet aukų rinkėjai nedavė 
ramybės susirinkusiems prakal
bų pasiklausyti. Nedavė ramy
bės ne “defėnse corps”, kurie 
pedliavojo Bimbos-Andrulio 
“literatūrą” ir bilietus kitiems 
stalincų parengimams.

—Senas Petras.

darbais! 
sau.

—Ir kų gavau už tų visų? 
Ne, jis man jau nebereikalin
gas!...

Greit supratau priežastį, 
kodėl jai jos vyras nebereika
lingas, nes pro vartus ėjo pas 
jų kitas vyras. Toks, kuris 
spiaudo atsikrankštęs ant šaly- 
galvių; atsikelia pavalgęs nuo 
stalo taukuotu smakru; kurs 
atsivelka ant kiekvieno apgar
sinimo “ėsti pavienė moteris“; 
kurs giriasi pažįstus visas 
Cbicagos gyvanašles; numetęs 
kuriai jų dolerį-kitų, išėjęs vi
saip biauroja apkalbėdamas, 
nei kiek nejausdamas, kad 
pats yra lygus kaltininkas jos 
gyvenimo purvyno! Jis buvo 
vienas tų tipų, kuriais yra gar
si Bridgcporto “Laisvės alėja“; 
kurs stovėdamas gatvės kampe 
krapšto nosį, rakinėja dantis 
ir žiuri nacbališkai į blauzdas 
ir krutinę praeinančioms mo
terims... Jis buvo nešvarus, su- 
drybęs, susmukęs, su grubijo- 
niškumo ženklais veide ir 
mirštančios žuvies akimis.

Spraudėsi pro vartukus, lyg 
diendaržio kerėpla. Susižiūrė
jo vogtinai Vienas į kitų. Jį 
žvilgsniu saki jam, *— eik, nu- 
duok, kad nfonęs nepažįsti.:.

iw.ii

Bridgeportas
Kumunistai stalincai, kurie 

eina “tiesia linija“ ir nakties 
laiku sekdami partijos diktatū
rų, rengia dabar daug visokių 
misijų arba, kaip jie patys sa
ko, prakalbų, kad palaikius “ne
klaidingą“ savo tikybų.

Neseniai, būtent gegužės 3 d., 
kalbėjo M. Undžienė Lietuvių 
Auditorijoj. Paskui “Vilnis” 
rašė per visą savaitę, kad ge
gužės 6 d. Lietuvių Auditorijoj 
vėl kalbėsiąs A. Bimba, “Lais
vės” redaktorius, iš Brooklyn, 
N. Y. Mat, 8 d. gegužės reng
tasi “Vilnies” šerininkų suvažia
vimui, tad ir Bimbos laukta ja
me.

Bimba yra žinomas kaip vie
nas nachališkiausių kalbėtojų ir 
ir ščiriausių diktatūros garbin
tojų. Pereitais metais šiuo pa
čiu laiku pasitiko jį Lietuvių 
Auditorijoj nekaip: L. K. M. 
choras sustreikavo, nėjo dainuo
ti, o didesnė dalis sklokininkų 
jį nušvilpė ir neleido kalbėti.

šiemet, kada pagarsinta buvo 
“Vilny”, jogei Bimba kalbės, kai 
kurie įdomavo pažiūrėti, ar ir 
vėl jo mokiniai sukels jam ka
čių koncertų. 

■

Cicero
Padėka ir atsišaukimas

P-lė M. Karpavičaitė pirmiau 
aukojo ir dabar— $1; aplankė 
W. Mitkus (iš Roseland) ir au-

EKSKURSIJOS 1
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAUiš to pradėjo 

nesukalbamas, 
savo uždarbio pinigus... nakti
mis nepareiti... manęs nekęsti. 
Klausinėjant—tyli, lyg žemė. 
Ar tai ne nelabojo žabangai? 
—ji buvo ncperkalbamai įsiti
kinusi, kad vyrams senstant 
nelabasis protų “susuka”, ir 
tiek.

—Būdavo, — skundėsi ji, — 
važiuojam visi į fordukų susė
dę, net miela žmonėms pažiū
rėti, — t ii/ pamatys jaunų mer-

Lietuvis laikrodininkas

Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių 
išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei
kite ir patirkite musų kainas pirm negu 

pirkaite kitur.

4148 Archer Avė.
4 Phone Lafayette 3847sumintų, lyg šapų!

Seniau taip nebuvo!... Kokia 
permaina! išpasakoti įgytus 
įspūdžius ėmė ilgai, ilgai...

—o—
Po trijų metų išsiskyrimo 

suėjau vėl jų. Ir ačiū savo di
delei silpnybei, atviram bodui 
— vos rankomis nesuplojau iš 
nusistebėjimo, pamačiusi jų!

Atrodė j< suvytusi, pajuoda
vusi nuo varžymosi ir nedaval
gymo, kad pametus svorį, su 
įdubusiomis akimis, nuteptais 
“moscara” blakstienais, apde
gintais nuo tankaus garbinia- 
vimo, nukirptais, nevykusiai 
nudažytais, bežilstančiais plau
kais. Ausyse kabojo nublukę

Tel. Canal 16782342 S. Leavitt St.,

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

JUSTIN MACKIEWICH
BRIGHTON PARKE trys mūriniai nauji namai, 2 augštų 
po du flatu, po 6 kambarius. Kiekvienas namas vertas po 
$12,000.00. Vieno namo morgičius — $2500, ant 5 metų; 
Antro namo morgičius — $3,000, ant 5 metų; Trečio na
mo morgičius — $4,750. ... . >.
ROSELANDE, bugalow ir 3 lotai, vertės $6,000. Morgi
čius—$1,000 ant 3 metų.

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

zvilgt! krypt, krypt! — ir ne- 
benusėdi... Sakau jam: “tė
vai, bijok tu Pono Dievo! Juk 
tai smertelnas griekas taip da
ryti!...” o jis l$ad užriks —mol- 
čat! tu sena, durna ir negraži! 
Apsišluosčiusi ašaras vėl pri- 
vedžioju: Sakau — abu ly
giai susenom... dargi už tave 
penkiais metais jaunesnė esu... 
Atsimink—esi suaugusių vaikų 
tėvas! Galva žila... neužtrauk 
paniekos sau ir man tų metų 
sulaukus!... Nesiduok pagun
dai — cik spaviednės!... Ir už 
mano visus privedžiojimus, jei 
ne kumštį, tai špygų, jei ne 
špygų, tai kumštį pakiša man 
panosėn! Vienų gražių dienų 
ėjo ir išėjo, — kaip akmuo 
įkrito į vandenį... <

—Vienai sunku gyventi... — 
buvau bepradėjusį guosti, bet 
ji pertraukė mano žodžius.

—Neužsiimu aš ta biaurybe, 
—nei į burnų neimu!— ir pa
raudo labiau jai veidai, ner
vingai sukinėjo žiedus ant 
pirštų, vengė mano akių... Jau
čiau, kad dar nevisai persi
mainiusi (Didžiuma Ghicagos 
gyvanašlių laimėtų pirmų do
vanų melavimo konteste). Krū
tinėj kas tai gražaus krūptelė
jo, nes melų sakė! Nuo jos 
dvelkė ukųs kvepalai ir deg
tine persisunkęs kvapas.

—Kad bučiau turėjus dabar
tinį protų, bučiau mokėjusi, 
kaip gyventi! Nebūčiau sunai
kinusi sveikatų tais, begaliniais

CEVERYKAI “ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki 
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy- ’ 
sirt pinigus.

“Senas Maestro” ir 
visi muzikai maldau
ja atleidimo už pri
minimu jums, kad jie 
bus ore šį vakarą dėl 
alma malta — ĮMue 
Ribbon Malt — "ge- Justin Mackievvich

MORTGAGE BANKER
raukšlėtų, sukritusį veidų bu
vo apipilusi pudra; užtrinus! 
didelius raudonio lapus ant 
žandų; ant kaklo tysojo kelios 
eilės blizgančių stiklinių sun
kių karolių; jaunos mergaitės 
mados suknelė, trumpa, siau
ra; gilia dekolte, iš po kurios 
matėsi kamienai supliuškusių 
krūčių; platus diržas, įveržtas 
strėnose, vos pirštais žemę sie
kiantys, iškeltomis kulnimis 
batukai... %

Stovėjo prie vartukų kokie- 
tiškoj pozoj, lyg ko tai lauk
dama. Savimi pasitikinti, tar
si didžiavosi nauja dekoraci
ja, — antros jaunystės žvilgs
niu akvse! Niūniuodama klau
sėsi armonikos polkos akordų, 
nešančių kaimo melancholijų 
ir jaunų džiaugsmų iš greti
mo namo, pritariant kojų trep
sėjimui ir dainuojant; ‘“Ole- 
opa-tad-ra-lia“.

Vargšė moteris!
Stovint rudens vėlyvame 

saulėleidžio ruože, spinduliai 
nudažė veidų ilgesiu ir pava
sariu!... Neišlavinta ranka su-

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALBSKI IR MARTIN; Savininkai
 j. Tel. Victory 65763265 So. Halsted St

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA

V

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIS'

t PER 27 METUS 
GYDOMOS JOS YRA 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
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.

IN OUR <

LIGŲ 

galvos 
galvos 
ir pa-

i ”

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

% Mes išnaikiname pleiskanas, 
nieži j imą. sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstim plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS 

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

Room 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
, Kedzie Avė.

tel. VAN BUREN 1200
Pritarimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak 

Nedaliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.
Kitą laiką oaaal susitarimą.

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį. 
Kaina metams 2 doZ„ pusei metų 1 dol.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

, Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
, svvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
beredomis iki 7 V. v.
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Orderiu kartu bu atsakymu.

cialistinio proletariato masėmis. Bet ją įtaką dar gali, 
atsiliepti į socialistų partijos taktiką. Bijodami, kad 
tie komuniątai-socialistai ir “tjjcrięji” komunistai ne-, 
prikaišiotų jiems “oportunizipo”, Jh’.ancjjos socialistų 
vadai gali ir šį kartą — taip pat, kaip kad jie padarė 
1924 m. — atsisakyti dalyvauti v.aidžioję. Tuomet Her- 
riot radikalų partija feutų priversta tartis valdžios 
sudarymo su centro ir dešinėmis partijomis — tomis, 
kurios sekmadienio rinkimuose buvo supjuštos, ir Fran
cijos politika, nežiūrint į didelį kairiųjų partijų laimė
jimą, mažai tepasikeistų.

Artimiausiomis dienomis (bene ateinantį sekma
dienį) Francijos socialistai turės nepaprastą savo par
tijos suvažiavimą, kuris spręs klausimą: eiti į valdžią, 
ar n& ir jeigu eiti, tai kuriomis sąlygomis. Iki to laiko 
tolimesnė Francijos politikos kryptis vargiai bepaaiš- 
kės.

SLA. Reikalai
Balsavimams pa

sibaigus

KOVOS

Vakar oficialė balsų skaitymo komisija atsiuntė 
“Naujienoms” galutinus SLA. Pildomos Tarybos rinki
mų rezultatus. Bendrai jie yra panašus j pasėkas nomi
nacijų, kurios įvyko lapkričio ir gruodžio mėnesiuose, 
su tuo tik skirtumu, kad šį kartą nekandidatavo du as
mens, gavusieji daugiausia balsų pirmam balsavime: J. 
V. Grinius — į vice-prezidentus, ir Dr. M. J. Vinikas 
— j sekretorius. Pirmasis pats pasitraukė iš rinkimų, 
o aitras nepateko j baldtą dėlto, kad nebuvo pilietis. 
Vietoje šitų dviejų asmenų, antruose balsavimuose lai
piojo p. Mikalauskas ir p-lė Jurgeliutė.

Taigi tie dveji balsavimai aiškiai parodė SLA. na
rių nusistatymą. Du kartu balsuota, ir vis daug-maž su 
tuo pačiu rezultatu. Tatai sumuša tą įvairių grupių 
nuomonę, kad SLA. nariai yra be nugarkaulio žmonės, 
kuriuos kas nori gali pakreipti į savo pusę. Dėlto, kad 
šita nuomonė buvo labai praplitus tarpe tam tikrų “ly
derių”, įsivaizdavusių, kad jie gali Susivienijimui dik
tuoti savo valią, ši rinkimų kova buvo labai aštri. Jai 
buvo vartojama visos agitacijos priemonės, kokias tik 
yra sugalvojusios politinės partijos, ir faktinai ji daž
nai būdavo labiau panaši i politišką kampaniją, negu į 
fraternalės organizacijos viršininkų rinkimus.

Dabar kiekvienas šaltai protaująs žmogus gali ma
tyt, kad dauguma energijos šitoje kovoje buvo išeikvo
ta be reikalo. Nežiūrint, kiek buvo šaukta prieš adv. 
F. J. Bagočių ir per spaudą, ir lapeliuose, ir per radio; 
nežiūrint, kiek buvo bandoma apdumti SLA. narių akis 
“ištraukomis iš istorijos” ir kitokiais šmeižtais prieš šį 
kandidatą, jisai vistiek sukirto visus savo oponentus 
antrą kartą taip pat, kaip buvo sukirtęs pirmą. Po Ba- 
gočiaus, pikčiausiai buvo atakuojamas adv. K. P. Gugis, 
tačiau ir jisai antram balsavime gavo didesnę balsų 
proporciją, negu buvo gavęs pirmam.

Vadinasi, tas visas triukšmas ir asmenų niekinimus 
tikslo nepasiekė. Kaip Susivienijimo nariai buvo nusi
statę pradžioje, taip, bendrai imant, jie ir balsavo iki 
galo. Nėra mažiausios abejonės, kad tas nusistatymas 
paims viršų ir ateinančiame seime, ir jeigu kas dar 
šiandie svajoja apie pasipriešinimą jam, apie narių pa
reikštos valios paniekinimą seime, tai tas neturi geros 
širdies ir pagarbos organizacijai.

Apžvalga
• ......................... .. * ■'<

ŽIURI Į KNYGĄ, O MATO...”

dešimtmečio po- 
galejo suprasti, 

norėjoj pasakyti, 
kad jeigu hitle-

FRANCUOS ATŽAGAREIVIAI SUMUŠTI

Vakar patyrėme, kaip Franci j a balsavo pereitą 
sekmadienį. Nacionalistai ir atžagareiviai tapo sumuš
ti. Chicagos “Tribūne” korespondentas sako, kad tai 
buvo ne tik kairiųjų partijų laimėjimas, bet stačiai — 
“triumfas”.

Ir iš tiesų, kairiosios partijos, kurios senuosiuose 
atstovų rūmuose buvo mažumoje, dabar turės apie 350 
atstovų prieš 250 dešiniųjų. Tokio kairaus sąstato 
Ėrancijos parlamentas neturėjo nuo 1914 metų.

Iš kairiųjų partijų stipriausia naujame parlamente' 
bus vadinamieji radikalai socialistai, vadovaujami Ed. 
Herriot. Ji turi 156 atstovus. Antra atstovų skaičium 
bus socialistų partija (Jungtinė Francijos Socialistų 
Partija), su 129 atstovais. Dar Įvairesnė už ją grupė, 
komunistai-socialistai, turės 11 atstovų, ši grupe susi
deda iš atskilusių nuo maskvinės partijos elementų, 
(“sklokininkų”) ir yra tiek prablaivėjusi, kad daugu
moje 'atsitikimų remia socialistų partiją. “Tikrieji” ko
munistai (akli Stalino pritarėjai) pravedė tik vienu at
stovu daugiau už tuos “atskalūnus”, būtent, 12.

Prie kairiųjų partijų reikia dar pridėti vadinamus 
respublikinius socialistus (nabašninko Bpiand’o parti
ja), kurių yra išrinkta 36, ir dalį nepriklausopiųjų ra
dikalų.

* Tos įyairios partijos, pasivadinusios radikalais, ra
dikalais socialistais ir respublikiniais socialistais, yra 
daugiausia smulkiosios buržuazijos partijos. Bet už jas, 
balsuoja dą ir daug darbininkų. Grynai darbininkiškos 
partijos yra socialistai, komunis.tai-soęialistai ir koįmu-, 
nistai. Šis Francijos darbininkų susiskaldymas į įvai
rias grupes buvo iki šiol pamatinė priežastis jų silpnu
mo politikoje. \

Bolšeyikuojantieji elementai tarpe Francijos dar-, 
binįnku dabar jau yra neskaitlingi, palyginant su so-

Opozicinių komunistų orga
nas “išskaitė” United Press ko
respondento pasikalbėjime su 
Vokietijos vidaus reikalų mi- 
nisteriu Severingu, kad Vokie
tijos socialdemokratai norį to
kios plačios koalicijos, “kuri 
sukergtų socialistus, klerikalus 
ir fašistus”. Tai, žinoma, yra 
kvailiausia nesąmonė, kokią kas 
galėjo sugalvoti.

Pruseikos redaguojamas laik
raštis sakosi radęs tai Seyerin- 
go pasakyme, kad “socialistams, 
kaip lygiai ir katalikams, norė
tųsi matyti hitlerininkus pasi
ėmus ant savęs dalį valdžios 
atsakomybės.” Ar įPrusų vidaus 
reikalų ministeris lygiai tokiais 
žodžiais išreiškė savo mintį ta
me “interview”, mes negalime 
patikrinti, n$s tos United Press 
telegramos po ranka neturime. 
Bet kiekvienas, kuris turi bent 
kiek nusimanymo apie Vokieti
jos paskutinio 
litinę istoriją, 
ką Severingas

Jisai mano,
rininkai įeitų į valdžią (tįk ne 
kaipo diktatoriai/bet kaipo da
lininkai koalicijos su kitomis 
nefašistiškomis buržuazinėmis 
partijomis), tai neilgai trukus 
masės žmonių pamatytų, jogei 
Hitlerio pažadai yra .tuštį, ką J 
tie “stebuklai”, įųrįųos VojĮcie- 
tijos rudmąrškinių yądąs Žudę- 
jo žmopč.ms, y^ą ^eįyyjįtinami, 
ir tąojnąt ųiinips jųio hitlerinin
kų a<isimestų.

Bęf .žinomas dalykas, kad to
kioje koalicijoje, socialdemokra
tai nedalyvautų už jokius pini
gus. Tokiai valdžiai, kurioje da
lyvautų fašistai, butų skelbia
ma griežčiausia kova iš social
demokratų pusėsl-^Sklokininkų 
“Nauj. Gadynės” tvirtinimas, 
kad socialdemokratai geidžia 
koalicijos su hitlerininkais, yra 
nieku neparemtas ignorantų ple- 
palasC

Aukščiaus minėjome apie po
karinę Vokietijos istoriją. Kas 
ją bent kiek pažįsta, tai gali 
atsiminti tuos laikus, po Ruhr 
okupacijos ir dulkiosios Infliaci
jos, kada rinkimus laimėjo na- 
cionalistų (inonarchistų) par
tija, pravesdama į reichstagą 
apie 110 atstovų, kuomet so
cialdemokratų buvo išrinkta 
tiki ai 10p,. Pįtinu kartu tuomet 
socialdemokratai buvo nustum- 
ti antron vieton, o pirmą vietą 
užėmė monarchiStai — respub
likos parlamente! Kokios buvo 
, , . • , . . r ■ • i ■ > * »• '<** •■»»< ■> K' ■» > ‘ •%*>» 

to pasėkos?
Socialdemokratai iš vąlJžįos, 

pasitraukė ir perėjo į opozici^; 
ją. Valdžion įėjo nacioĮųalisįąi,. 
kurie rinkimų metu iškreipę į 
s.avo pusę milionus bąįsuotojų, 
šaukdami prieš Versafe sutar? 
tį ir Daw,es’o pįapą. Da
bar atroję, kad Vokietijos vai-, 
Jžįa• Rjtęįęs yjsas ^okarįnes suJ 
įąįįįįs‘ atšils%Ėok^ repa^: 
cijąs ir sUs
ginti savo “tautos garbę“ prieš 
frankus ir Kitus nevidonus. 
Bet gr^įt^i ^ad Jiet
nacionalistų šūkiai buvo blofas. 
Kai ’Jąikas patvirtinti- 
Dawes’p .(^ie rępąrąni-i

jas), tai valdžia kartu su na
cionalistais ministeriais buvo 
priversta rekomenduoti reichs
tagui (parlamentui) ją patvir
tinti, ir kad reichstage , butų 
pakankamai balsų už sutarties 
patvirtinimą, tai nacionalistų 
vadai įsake pusei savo atstovų 
balsuoti už sutartį.

Tuo budu nącipnalistų hum-i 
bugas išėjo aikštėn. Ta partija 
tapo visos šalies akyse, numas- 
•kuota. Neilgai trukus naciona
listų eilėse prasidėjo kivirčai. 
Griežtesnieji jos elementai su
kilo prieš “išdavikiškus” vadus 
ir partija suskilo j keletą frak
cijų. Kuomet gi atėjo nauji 
reichstago rinkimai, tai nacio- 
nalistai susyk neteko 40% savo’ 
balsų. Gi šiandie nacionalistai, 
jau yra beveik visai pakrikę.

Tai, mat, ką padare “valdžios 
atsakomybe” demagogiškai par- 
tijai, kuri, būdama opozicijoje, 
apgaudinėjo žmones visokiais' 
humbugiškais obalsiais.

žinoma, jeigu nacionalistai 
butų turėję ne. dalį atsakomy
bės valdžioje, bet visą atsako
mybę, t. y. jęjgu jie butų tu
rėję absoliučią daugumą reich
stage if butų galėję valdyti' 
kraštą be, kitų buržuazinių par
tijų pagelbos, tuomet, pirma 
negu nusibanklotuoti, jie gal 
butų sugriovę respubliką. Tojks 
eksperimentas ‘ ^bųtų kainavęs 
kraštui perdaug.

Panašus dalykas įvyktų šian-< 
dic veikiausia ir su hitlerinin
kais, jeigu jie įeitų į valdžią, 
kaipo partneris, kitų buržuą^į-> 
nių partijų. Jie butą priversti 
visus savo “^evojiueiniųs” obal- 
sius išmesti į gurbą, įr prakti
koje hitlerininkų politika pasi
rodytų ne kąs .kita, kaip tik 
buižuaziniii reiOtcionierių i>«li- 
tika. Tuomet mases atsuktų 
Jfitleriui nugarą'

Taip mano, pasiremdami pra
eities patyrimu, Severingas ir 
daugęlis kitų politikos darbuo
tojų Vokietijoje. Su jų nuomo-j 
ne galima sutikti arba nesutik
ti, bet ją “aiškinti” taip, kąip 
“aiškina” komunistų opozicijos; 
organas, yra tiesiog geda.

Susivienijimo Lietuvių Aj,ue- 
rįl^oje Pildomosios Tarybos 
rinkimai pasibaigė. Seiman at
stovai išrinkti. SLA. narių į- 
galiotiniąnisx įteikta galia ap
ginti nuo diktatūros ne vien 
■iždą, bet ir organą “Tėvynę”. 
Jždą ganėtinai gerai sergsti 
adv. K. Gugis, gi “Tėvynęs” 
pakraipą vienas “T.” redakto
rius nepajėgs apginti, jeigu 
SLA. ])rczidentas įr sekretorius 
bus dempkratybės priešai. Dilį? 
taturos šalininkams jokia kon
stitucija, netgi narių referen
dumas, nereikalingi... “denio-, 
kratybes prasimanymai”. Jie. 
vieni valdo viską pagal įsaky
mą iš neklaidingo “tautos va
jo” raštines...

r * ■
Sinetonine “atstovybė” Susi

vienijime Lietuvių Amęril<oje[ 
jokiu bu^i neįsįgalės, kol 
L. A. koųstitucija bus piidpmą. 
SLA. kovojo, kol apsivalė nuo 
Romos agentų; gi “tautos va
do“ garbintojai, save tautinin
kais vądi^apu ir jo (Jiktątu- 
rą girdami, Juri gerpji Lietu
vos su Roma Vojdębiaro paga
mintą “KpiikpĮ^ąlą” '‘ŠvU-^ 
šiaušių Icunigaik^įu” įuonio 
Lietuvon pąrgajieĮunią ir įię- 
Įųvos gyventojams piliętipįų 
teisių atėmimą bei Seimo pa
naikinimą ir (t. ir tį.

SLA. kuopos, Say^s įgalioti
nius Seiman siųsdamos, reika
laują, kad jųjų atsfovąi ?LA. 
Koiistituciją ir de)pokratybę 
gintų nuo bi kokių diktąhirų. 
Kad Smetonos agentai, už aį- 
gą dirbdami, “tautiiiįnkų erą”

.---------------------------------------------------------------------------------------------------4----------------------------------------------------------
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“SKLOKININKŲ” ORGANĄS 
MOKĄ pameluoti

1,11
Bet “Naujoji Gadynė” mokai 

ir visai iš piršto išlaužti 
tus” su tikslu apjuodinti socia
listus. Ji rašo, kad Lietuvos so
cialdemokratai, “taikydamiesi' i
prie aplinkybių”, Berlyne laiko
si vįenp nusistatymo I^laipėdos1 
klausimu, o Kaune — kito. Ji1 'i sakosi tai suradusi, palyginda
ma emigraptų “(Kovą” su Kaą-r 

es^i ^ęjįci^a”, 
jtontbč”., < 
Lietuvos valstybinius interesas 
ir į Klaipėdos gausimą |įuri iį 
kaunieiiško (šmę toninio? — 

^ed.) taškaregio.^ J

Nė yieno įrodymo šitam sayo 
.tymtįęįimui p^remy “sklokmiy- 

9 m

“fak-

taikydamiesi*
s 2 ' ■

no “Socialdemokratu”: pirmoji 
, “anti-sme-

■ ■ • ii. <? • ■ ■
p antrąsis — OTa

pyos

jisai tuos prieštaravimus 
užtik'y. .......

būrelius organizuoja, tai nėra 
ko stebėtis. Biblistai, Visuo- 
miai, Maskvos patrijokii, lie
tuvių tarpe randa pasekėjų.

Apgailėtina, kad SLA. na
riai, turėdami po akių SLA. 
Koųslituciją ir nusimanydami 
inteligentais esą, leidžiasi dik
tatūros šaliniiikąms save “už 
nosies” vadžioti. Kur bus jų. 
akys, kupinet praregės, kad jie* 
paskui “Konkordatą” Lietuvai 
parūpinusius seką? Man jų 
gaila. Jie ųežino, ką dąbąr da
ro. Vieni užsįųięrkę bruka 
§LĄ. senąją Pildomąją Tarybą 
ir toliau ŠŪA. vadovauti. Tąją 
Tarybą SLA. praeito Seimo 
paskirta sudėtimų komisijų 
Komisija apkaltino apšilę!ji-į 
mjuv. čigomnjo begėdiškumo 
perteklių lųrėdami, tie musų 
“vadai” vėl skverbiasi Pildo- . . 
mon Tarybon ir amžinai nori S. neatsirado 
p. A. vadovaųii. Kas tik užsi- 
maųp “vąjovauti”, tai šiek- 
tiek pąsekųjų susiranda, taip, 
įr praeito SŲA. Seįmo Koinisi-, 
jos apkąįtintiep piaųę, kad 
gali amžinai narius “už uo
slės” v.ajžioti. Ir jų man gai
la. Jie save amžinai pašaipai 
iŠsJalė. j$LA. kupP.U įgalioti
niai, mptųrys ir vyrai, turi sa
vas nųoįnonęs įr yjąi gerai žino 
SLA. Konstituciją ir ją apgins 
nuo diklptųros, nors tos KQ11S 
Jitucijo^ piekiųtpjai save “pat- 
rjjo.tais,” šlnjaprocentiiijaist 
ląutipinįcais, ųr “tputinęs eros” 
gai’binfpjąis vadįųsis. Ijusų or
ganas hTėyynū” bus jemokra- 
tybės skelbėja, nepaisant “tau
pos vajo” ageątų suorganizuo
tos “Tąutinipkų asttovybes” 
triukšmą viinų.

—A. K. Rutkauskas, M. D.
SLA. 238 kp« narys.

SkaitytojųBalsai
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Del męterą veikimo
“Draugo” No. 100 Organiza

cijos Narė su desperacija rašo, 
kad A. L. B. K. Moįe,rų Sąjįįii-t 
ga saldžiai mieganti. įfesą yra 
pavojus, kad Sųj.upgą vjsiškąi 
gąįinti užmigti, nes jau ir dą- 
įar kryžius stovįs prieš akis.

Tuo pačių laiku Qrganį^apį-. 
jos Narė pripažįsta, ha J kuo
pos gerai gyvuoja ir per septy-Į 
pįoliką ipetų yra gražių darbų, 
atlikuąio.s. Nežiūrint į tąj, pr-f 
gapizaciją pestiprėj\ ir neaugą* 
narių skaičiumi. Kame čia Ja-; 
lylas?-

Dalykas yra tas, kad Orga-' 
nizacijps Nąrč pamiršo pamį- 
netf štaį ką: pašalpos skyrių įr 
pąšalpįnjo bjųrp' įniktus dąr- 
bus. KaJ parps Jąžnąi p|sj,iįno- 
ka tięk kųopŲ sįs^įpj,.’ fekl 
pašaipiu; bįurą, tąta.i l^i^;

Knygą lapeliai. $ ką-.
<Įa nai’e^ tęąka .s.uąįrgįįi įr įįgo- 
pųiėj po jų ar Jąųgįąų Pane
šiu išgulėti, ffl
pps. Kųolįnet kiieipiusĮi į pašąįpi- 
nį biurą ir rųiką)ąiyą pašalpos, 
tąi paprastą! išgirsta, Jog jaų( 
ęąapti suspęnjųota įr ,todql pe- 
gąjiipti pą^įpps i

Ęųtų gerai, KaJ Arwi?aai- 
jos Nare parašytų “Drauge” 
ąr “Ijpteru Organe” 
ko jei sergančios narės, 
turi ar jš d^tąro pą^ujij 
.negali gąųV Ta
Jąbai svarbus jalykas.

!■ Jei toj. srity j" (jpašąjpįnio biu- 
;rp) reikalai .butų Jinkapiai su
tvarkyti, tąi. Sąj upga - nemiego- ( 
tų ir prieš akis nesi vaizduotu 
^ryžius. Nereikėtųx taip ‘ pąt’ 
ibjėdavoti ir dėl naujų narių\ga-'

Dabar m vajaus laikas, << 
; įląisgi pasirodo ? Pasirodo, kaj 
■ ne tik naujos . narės neprisira

šo, bet dagi išsirašo ir seno
sios. Beketų 
įąi sųsirąpiųti tį$> jąlykiį. 
jeigu to nebus padaryta, tai 
Sąjunga ne tik saldžiai, -bet ir-

vjmo,

amžinai gali užmigti. Tada jau 
nebepagelbės daktaras 
reikalingas graborluš.1

Išmiegojusi nare

- bus

Jaupįm^ į- Orgaw

’4 J

apie tai, 
kurios 
imus,

ims senesniųjų veikėjų vietas ir 
vadovaus lietuviškam judėjimui.

Bet tai tik viltys įr svajones. 
Kyįjt klausimas, ar Čia augę 
jaunuoliai yra prielankus lietu
vybei, ar jie pajėgia įvertinti 
senesniųjų atliktus darbus?

Aš manau, kad šiandien Ame
rikoj nėra tokių lietuviškų 
drąugijų, kupos neieškotų bū
dų, kaip pritraukti jaunuolius. 
Paskatinimui draugijos priima 
jaunuolius geriausiomis sąlygo
mis. Jei kuris jaunuolis ne tik 
pats prisirašo, bet dar pritrau
kia ir savo draugą,— tai jau 
nepaprastai didelis pasidarbavi
mas. Visa tai aš rašau, nenorė
damas užgauti musų jaunuolių, 
o tik panagrinėti klausimą, ar 
yrą reikalas taip 
nuoliams.

Mes jaunuolius juk kviečia
me, kaip mačiutė savo vaikus, 
ant visko gatavo. Mes žinome, 
kad visos lietuvių organizacijos 
7' 7“ 7 J rankos pamoji m u.
Draugijos susiJęjo turtus ne 
yieu tifc iš narių duoklių. Rei- 
Jcęjo žmonėms padėti daug. 
triūso, kol draugijos išaugo ir 
sustiprėjo. O ypač reikėjo daug 
darbo ir pasišventimo, kol ta
po išaugįnta tokia milžiniška 
organįzaciją, kaip Susivieniji
mas. įr tie. veikėjai, kurie tiek 
dąųg pasidarbavo tos organiza
cijos tdrętų būti
jaunuolių gerbiami. Jaunuoliai 
turėtu tais žrponemis didžiuotis. 
Tačiau po nėra. Dąžnai tenka 
nugirsti, kad kai kurie jaunuo
liai nąri pagerbjmo vjen tik už 
tai, kad jie prirašo prie savo 
tėvų jkuptą organizacijų. Laiky- 
damie>si tokio uusistatymb, jgu- 
puąūai ąkąudžįąi klysta. Aš 
pats į šįą šąli atvažiavau buda- 
rnas vos 14 mątų amžiaus. Lan
kydamas mokyklą, turėjau 
draugų ir prįklgusiau įvairioms 
draugijėlėms. Tačiau vis nesi
jaučiau taip, kaip reikia. Tad 
pradėjau darbuotis lietuvių 
draugijose įr įsigijau daugiau 
lietuviškos dvasios.

Amerikoj yra apie šimtas 
.tūkstančių lietuvių jaunimo. 
Jlet kad tas jaunimas butų vi
suomenės darbuotėj labai pasi
rūkęs, T to negalima pasakyti. 
O įpo tarpu sąlygos veikimui 
jauneliams yra nępajygįnamai 
gere»es> ne£u JŲ tėyąms. Jau
nuoliai neprivalo užmiršti to 
fakto, kad daugelis lietuvių at
vyko į šią šalį .būdami bemoks
liais, o visgi jie įstengė atjikti

gerintis jau-

šiandien tarp lietuvių kyla la
bai opuš klausimas dėl įvairių 
organizacijų. Kas bus su jau
nuoliais ateityj Ra$ valdys se
nųjų1 veikėjų Sukurtas draugi
jas T Kas kontrolįuos tų draugi- 
jų turtą ? Mes matome, kad se- , 
įęsnieji veikėjai nyksta vienas didelius ęį^bus. Imkime, pavyz- 
tĖ° Viep-i Ąčl susidčjusių 
gyvenimo ąplip|<yj>ių yra jp.ri- 
yerftti o Wti aflt
yjsąjps p^iskįrią su šiuo pa- 
Sąiįįių. Tup Įtąrpu ją darbuo
toju visai tęprisidedą.

Kodėl taip atsitiko, nesųpku 
sų^ijastį. Ait^į-vy^ yjsiškai 
suva^tą. jš Lietu
vos hev^ vį^ai oeatvyjesta. 
fo at^ėjyj paryti'?

W iviS»s V#tiš į čia 
M«|. Seillsia wwii. 

kaji už-
. f. • "*r* . . . ...........    .•■■■■

džiui, Susivienijimą.
jįr reikią ^sakyti, kad Susi- 

į^DMimas i^kia jaunuoliams 
progą j^įsidarpuoJJ įr pa- 

savo ^bumus. Seikėtų 
$ ^?Wn-

'Bėdiriį^pu organizacijoj, jie 
tinkamai* susipažins su jos rei- 
kakųs’ jįr,‘ laikui bėgant, galės 
<li?bti t$£s dąrbus,, kurių senes- 

4^ieji veikėjai netrukus nebepa-

DRAM ST&KBR

1

• A. Vaivada

MIHU

Man 
šiaii-, 

sa-

(Tąsa)
Minos fĮąrkerien^s užrašai

Spajio Į d. — 
atrodo labai keistai 
dięn butįi paliktai taip
įąnt tamsoje; tuo labiau tai 
yra sjcaudiį, ’jkad po tų ilgų mę- 
tų visiško konfidenciališkunio, 
jįs Jkuo aiškiausiai vengia kąl- 
bįėti ajįue. ky kuriuos dalykus, 
ię^rie tįįp jam, taip man* yną 
nep^a^ąi didelės svarbos, šį 
ryj, po vąjį^ryščio darbo ir ge- 

jaųya^usi, miegojau lą- 
bąį iįlgaįi, nors Jonatanas 

kas vėliau, jip pa- 
fedę Ūiįį’m manęs. Prieš is- 
eKtąąišš, į įnane tarė keletą 
žodžių tikrai saldžiu ir jautrįu

balsu, J>ęt visai nę^rĮsiminė 
kas vakar atsitiko GfAro Ora
kulus pilyje. ' Jis žino, kaip la- 
J>aj aš buvau susirupinusi. 
y.ąrĮjŠĮįįs įapata.įiąsl Jis grei- 
čiausiai daugiau perkenlėjb už 
mane. Jie vi^i sąstfarjj, kad 
man bus geriausiai jeigu dau- 
$iąp nęturęąm nmlio bendro 
su tuo nelemtu darbu, ir aš su 
tuo sutikau. Bet blogiausiai, 
£$ ^.n ^'.o! 
Ir dabar’as kvailute * verkiu, 
ašaroj ii," nors žinau, kad jis tai 
daro iš dideles meilės ir dėl

Gar sinki tęs “N-nose
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Barzda — komunizmo 
ženklas

• ii' i#.*.

chw, fltv

Nepavyko banditams

Edwin Clark, lumberdžekis 
iš Idaho, augino barzdą per 
žiemą, kad atrodyti tikru lum- 
berdžekiu. Atvyko Chicagon. 
Policija areštavo j j čia. Nužiū
rėjo “komunistu esant“.

Keturi banditai mėgino pa
daryti holdapa kvietkinej adre
su 3900 North Clark Street. 
Kvietikinės savininkas Edward 
Clody ir jo sūnūs vieną ban
ditų nušovė, o kitą sužeidė. Nu
šautasis yra Arthur McNally, 
keliais atvejais sėdėjęs kalėji
me ir paleistas iš. ten.

Už sužalojimą stovylos 
$200 baumčs

Robert Campbell, 67 metų, 
871 North La Šalie st., nubaus
tas sumokėti $200 už kėsinimąsi 
sužaloti Lincolno monumentą 
prie Van Buren st. ir 
gan avė. Kadangi jis 
pinigų, tai turės sėdėti 
100 dienų.

Laukia butlegerių karo
Capone Atlanta kalėjime. Kas 

užims jo vietą Chicagoj? Tuo 
klausimu įdomaujanti Chicagos 
policija. Juo įdomaują vietos
piliečiai. ,

Galimybės esančios dvi. Viena 
jų': Chicagos butlegerių biznį 
kontroliuosiąs tas pats sindika
tas, kuriam vadovavo Capone. 
Jam viršilos busią Fra'nk Rio; 
Frank Nitti, Murray Humph- 
ries, Denny ir Lawrence Mag- 
nano. Visi Caponės leitenantai.

Bet yra ženklų, kad jų galią 
kėsinasi paveržti George Bar- 

Michi- l<er» 'Iack White ir George Mo- 
neturi 
džėloj

Darbininkų ir samdyto
jų derybos

ran. Pastarojo gengės septy
ni nariai fcuvo nudaigoti Va
lentino dienoj viename North- 
sidės garaže.

Pirmoji gengė susidaro di
džiumoj iš italų, antroji — iš 
airių. Kurie paims viršų, laikas 
parodys.

Vakar prasidėjo gatvekarių 
darbininkų ir samdytųjų dery
bos sutartims su unijomis at
naujinti. Sutartys pasibaigia 
gegužės 31 dienų. Samdytojai 
reikalauja, kad darbininkai su
tiktų prisiimti algų kapojimą 
10 nuošimčių.

Morgieių klausimas

Gengsteriai atakuoja 
policininkus

Du detektyvai mėgino sulai
kyti penkius gengsterius prie 
Roxy viešbučio, 1301 West 
Ja’ckson boulevard. Gengsteriai 
susėdo automobilin ir nuvažia
vo. Kiek vėliau jie sugrįžo ir 
pradėjo apšaudyti tų viešbutį 
ir policininkus buvusius jame 
kulkosvaidžiais. Policininkai ir 
buvusieji viešbuty privačiai, 
žmonės sugtilo ant grindžių ir 
išliko sveiki. Gengsteriai nu
važiavo savo keliais.

Nušautas buvęs Melro
se Parko policininkas

Nušautas Albert Caspcr, 36 
metų, buvęs Melrose Parko po
licininkas, skiepe namų, kuriuo
se gyveno adresu 1008 N. 23 
Street. Caspcro žmona ir du 
svečiai sulaikyti. Nors iš kar
to policijai nužudymo priežas
tis nebuvo aiški, vienok prisi
minta, kad Melrose Parko poli
cija yra turėjusi nemažai aud
rų kovose su butlegeriais.

Nusižudė turčius
Sekmadienį nusišovė Chica

gos milionierius Donald Mit- 
cliell Byerson arti prie savo na
mų Lake Forest miestely. Sau- 
žudystės priežastis— sveikatos 
pąkrikimas.

*

Dabartiniu depresijos laiku, 
kur tik nepasisuksi, vis tenka 
išgirsti, kad tai vienas, tai ki
tas nejudinamos savastie^ val
dytojas praranda savastį. ,Tų 
nepasisekimų priežastys dau
giausia pareina deliai nupuoli
mų rendų, didelių užtrauktų pa
skolų ir aukštų taksų. Rasime

mes ir tokių savasties valdyto
jų, kurie dar galėtų laikytis, bet 
jau nustoję vilties ir nebemoka 
nuošimčių ir taksų. Tas ar ki
tas jų sako: aš išgyvensiu pus
antrų metų, o gal ir ilgiau ne
mokėdamas nuomos tai nors 
tiek atsiimsiu už savo įmokėtus 
pinigus.

. Bet toks manymas yra klai
dingas. Paprasta forma “trust 
deed” ir morgičio nota yra la
bai galingas ir aštrus įrankis, 
apie kurį maža namų savinin
kų dalis nusimano. Pasirašy
damas ant “trust deed“ irmor- 
gičio notos savasties valdytojas 
paveda skolintojui visas savas
ties teises, kaip tai nuomą ir 
visi) pelnų, kuris tiktai gali at
likti iš tos savasties nuo-to lai
ko, kai savininkas sustoja mo
kėjęs nuošimčius ir taksas.

Žinoma, skolintojas turi įro
dyti teismui, jogei savastis puo
la žemyn ir jo paskola randasi 
pavojuje. Tokie prašymai per 
teismų sunku įrodyti. Vienok 
ir skolintojas per 90 d. prieina 
prie “master sale“ arba savas
ties pardavimo per teismų.

Kadangi dabartiniu laiku mar
žai yra pirkėjų, tai skolintojas 
varžytinėse duoda mažiausia 
kiek gali už savastį. Pavyzdžiui, 
jeigu morgičius yra $8,000, tai 
skolintojas siūlo $6,000' ir už 
ta sumų nuperka. Tad savas
ties valdytojas pasilieka dar 
pora’ tūkstančių dolerių skolin
gas, 
mas 
ties 
kėti
davimo dienos.

Ale ir tuo ne viskas baigia
si. Ant nedatekliaus paskolos 
davėjas gauna’ ‘:judgement” ir 
gali jį uždėti ant kitos savas-

ties, jeigu tiktai butų kita sa
vastis—nejudinama ar asmeni
nu; gali kabintis ir prie algos.

Todėl patartina savasties val
dytojams, kurie mano sustoti 
mokėję nuošimčius ir taksas, 
visą tai gerai apgalvoti, kokioj 
padėty jie pastato save.

Reikia turėti omenėj ir štai 
Kada bankas duo- 

ir pasidaro morgi-

ar pavieniams as-

kokį faktų, 
da paskolų 
čių, jis tų morglčių parduoda 
draugijoms
menims, ar t.p. Kada morgičius
parduotas, kokie ten nuostoliai 
nebūtų, tas turi nukentėti, ku
ris yra pirkęs tų morgičių, nes 
bankas už tai neatsako. O to
kiuose atsitikimuose kartais nu
kenčia draugijos, našlės moters 
ir paprasti darbo žmonės, ku
rių paskutiniai centai esti su
dėti morgičiaus pirkimui.

Dar pastaba' savasties valdy
tojams: nemokėjimas taksų 
duoda pilną teisę paskolos da
vėjui kreiptis į teismą ir rei
kalauti savasties licitacijos.

Graboriai

Tokiame atsitikime teis- 
paskiria resyverį ir savas- 
valdytojas turi nuomą mo- 
ar savastį apleisti nuopar-

Peter Conrad
FOTOGRAFAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

730 W. 62 St 
Tel. Englevood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS ĮR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td* Roosevelt 7532

IGN. J. ŽOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

< Phone Cr.nal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. MARKERIS
Valandos: nuo 10 ryto 6“ 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

1327 So. 49tb Ct.

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Ofiso ir kez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Bpulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th « Halsted St») 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarainkaio, Kctvcrgau it S abato nu 
2420 W. Marguette Rd. arti Western Ar>.

Phon* Hemlock 7828 
Paatdėliab, Seredomi* ir PėtnyHo -h 

1821 So. Halsted Street

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias if chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodu* X-Ray ir kitokiu* elektros 
prietaisus.

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ae Randolph 6800

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarhaujz laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o luusa 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI;, Chicago
SKYRIUS: ,

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

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Akušerės

it > Y

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika

Akių Gydytojai

Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, iSsiputusiat 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 it nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

Ofiso TeL Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

■.

-

/3NTANAS PRANIS

Ptrsišltyr? su Šfdd * pasaVliW g< 
gegužės 8 dieną. 3:10 valandą po 
piet 1932 m., sulaukęs 10’/^ me
tų amžiaus, gimęs Belwood, III.

Paliko dideliame nuliūdime mo
tiną Antoniną, tėvą Povilą, brolį 
Kazimierą, bobutę Jievą Radvi
lienę, dėdes ir dėdienes Pranciškų 
ir Antaną Pranius. Petrą ir Zofi
ją Radvilus ir Kazimierą ir jo 
moterį Oną Radvilus, ciocę Pran
cišką ir jos vyrą Joną Jonikus, 
ciocę Heleną ir jos vyrą Juozapą 
Valančius, o Argentinoje 2 cioces, 
Oną ir jos vyrą Vincentą Stepo
navičius ir Barborą ir jos* vyrą 
Antaną Norus, o Lietuvoj ciocę 
Liudviką ir dėdės Augustiną, Rp- 
ką ir Steponą Radvilus, Kazimie
rą ir Joną Pranius.

Kūnas pašarvotas randasi 2307 
Sf. Charles Road. Belltvootb III.

Laidotuves įvyke sėredoj gegu
žės 11 dineą, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Mt‘. Carinei bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Mt. Carinei kapines.

Visi a. ai Antano Pranio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Motina, Tėvas, Brolis 
ir Giminės.

URŠULE BIKENIENE 
po tėvais Antanaičiukė 

Persiskyrė sU šiuo pasauliu 
gūžės 7 dienat 44pp4 vafend^ 
1932 m., sulaukus apie 58 i

ge- 
ryte 

kus apie 58 metus 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Lygumų 
parapijoj, Montrekių kaime. Šau
lių apskr.

Paliko dideliame ntrliudime 
mylimą vyrą' Povilą Bikėną, brolį 
Dominiką Antanaitį, brolienę Te
klę Bikėnaitę, gimines ir pažysta
mus, o Lietuvoj gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi na
muose, Iffl3 S. Union Avė.

Laidotuves įvyks antradieny, ge
gužės 10 dieną. 8:30 vai. ryto iŠ 
namų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 

' iš ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Uršulės BikenienėS 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiam: dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Brolis, Btolieni 
ir Giminės. *

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S, M. Skudas, 1 e’efonas 
Roosevelt 7532.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Pątarnavimas lai
dotuvėse' ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to
dėl,, kad' neturime iš
laidų užlaikymui aky-

DR. VAITUSH,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sugryžo ii Lietuvoj
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo*. 10 iki 8 v. Nedeliomis 10 iki 12 V. 
KREIVAS APS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ S<JT NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely, atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, Iii.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir naktį Virginia

*

I!

MYKOLAS PAUKŠTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 7 d., 4:05 vai. po 

piet 1932 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Ežerėnųpaps., 
Rimšės parap., Maženą kaime. Amerikoj išgyveno 26 me
tus. Paliko dideliame ntiliudime du broliu — Nikodhną ir 
Boleslovų, du pusbroliu ,— Fabijonų ir kunigą E. Paukšt), 
Chester, Pa., tris brolienes — Oną, Antoniną- Šimonis ir 
Oną Paukštis, švogerį Liudvikų Kardelį, pusseserę Domi
cėlę Kardelis, du pusbrolius — Justinų ir Kazimierą Ši
monius, brolienę Ievą Šimonis ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 4433 S. Hunore St.

Laidotuvėm įvyks seredoj, gegužes 11 d., 8 vak ryte 
iŠ natnų į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos iiz velionio sielą, o iš ten bus 

>u- nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
• Visi a. a. Mykolo Paukščio giminės, draugai ir pažįs- 

tamivosat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinj patarnavimų ir atsisveikinimą.

Nuludę liiekame: Broliai, Pusbroliai, Pusseserės,. Bro
lienes, švogeris ir Giminės.

Laidętuvėse patarnauja graborius Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

! .. ... _____ .. . _____ _________ ___________________ .. _________________ _  ________

, .4

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

4729 South Ashland Avė., 2 labos 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. ’ieną. 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso Td. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drcxel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

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

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 jp» piet 
7 iki 9 vakaro. Nedeliomis Ir 

šventadieniais 10-12 dieną

2 ‘ki ReZ. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
0036 CHIRURGAS
----- -  Oakley ir 24 gatvės 

Rez. 6600 South Artesran Avenue---------------------Tel. Canal 1713-0241
Phone Prospect 6659 *' vValaridos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke

Ofiso Tel. Canal 0257 | 1-4, Pėtnyčioj 1-7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Advokatai

3307 Anburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted S t 

Tel. Victory 4088

Seniausia irDidžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su saVo nupiginto
mis kainomis už aukštose rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojamė už atvežimų mirusio žmogaus kūno | musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobiliiui atvažiuos | jūsų 
namus fr atveš j musų įstaigą, kur galėsite painatyti di- 
džiausį! pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jiims* visai nieko Hereik& niokėti, nežiūrint 
j tai, ar jųs ltų pirkaite; ar ne.

EUDEIinS yra vienatinis lietuviu graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos* Koplyčios Dėl 
šenrtehų. Pasaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS•v

JŪSŲ GRABORIUS
DiUysls Ofisae

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742
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Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R* BLUMENTHAL
OPTOMETRIST v 

k Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė, 
Tel. Boulevąrd 6487

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

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

Tel. West Ž860
Namų telefonas Brunsurick 0597

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

> 2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 2242

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
OflHO valandos nuo 2 iki 4 Ir nno G Iki

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

8

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

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

---------------------------------------- f-------------7^

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvtei 
nno 6 iki 8 valandai -vakare 

apart Iventadienio ir ketvirtadienio

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Vktory 7188 
Rez. Te). Hemlock 2615

DR. K. DRANGELIS
■ DENTISTAS

2403 W. 63 St.
kampas Western Avė.
Tel. Republic 2266

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

Tel.

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411 .
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piltų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergi
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto 

— V“............ ......... . ............... ...................................... ........... ..

John Kuchinskas 
lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitr St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Lafayette 4146

6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
Advokatas ■

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

Valandos:.9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. A. L. YUSKA 
*2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artegian Avė. 
Telefonas Grovcbill 1595 

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

nedalioms pagal susitarimą
ir

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandose nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 West 14th Street, 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road

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

b

Phone Boulevard 7042

Dentistas'
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
f

JOHN B. BORDEN 
(John BigdŽinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Va/utrais 2191 W, 22nd St. nuo 4-9 
TekphOnc Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tek Boulevard 2800 

Rez. 651$ So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

155 N. Clark St, Room 909
Telephone F ranki i n 5745

Namait 3117 S. Union Aoe., 7 iki 9 v.
Telephone Victory 2213

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
NiMHiomis pagal sutartį ' ,



4

L
j.'l '• , . ’• •' '.r;1.'/ s

j.'
T » 4’ v .A V

; U' ' : 1
■ JTAUJKINOS, Chleags, m.

m—« I — ■ Į———. . ................................................... ■ , ................ ............................ ............................... I. .. ..........  . ■ I l-e—

Antradienis, geg. 10, 1932

Tarp Chicago* 
Lietuvių

kiti, i Taipgi kalbės Dr. A. R. 
Lauraitis, dentistas. Bus graži 
ir rinktina muzika ir kiti įdo
mus numeriai pasiklausyti. To
dėl nepamirškite užsistatyti sa
vo radio.—Pranešėjas.

nėpalęngvina' ne Alberto, nė p- 
nios Barisas, kaip jo motinos, 
nelaimės. ' -

Motina pasilieka prie sunaus 
šv. Antano ligoninėj. Bernaitis 
randasi kambary No. 307.

i —Rep.

Vieni-kiti šėrininkai pranaša
vo, kad kitas “Vilnies” suvažia 
vimas galįs būti jau kaip sar 
vaitraščio, o ne dienraščio.

h Tokį raportą Senas Petras 
nugirdo per rakto skylutę.

—Senas Petras.1

Kalba per radio
A. Zimonto kalba pasakya per 

radio sekmadienį, gegužės 8 
dieną ‘

Brighton Park Bridgeportas

“Send

the. whole
steel in-

Gerbiamieji lietuviai radio 
klausytojai:

Aš čia noriu į jus, gerbiamie
ji, tarti keletą žodžių. Jus jau 
žinote, kad Naujienos yra pir
mutinis, didžiausias ir geriau
sias lietuvių dienraštis netik 
Chicagoje, bet ir Amerikoje. 
Naujienos tarnauja visiems lie
tuviams. Jus skaitote kasdien 
Naujienose vėliausias žinias iš 
viso pasaulio; iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo; Chicagos vieti- 
nias žinias, iš Chicagos lietu- 
yių viešo veikimo, geriausius 
Naujienų redakcinius straips
nius ir šiaip gerus pamokinimus 
ir patarimus, žodžiu sakant, 
Naujienos yra tikras gyvenimo 
veidrodis. Jus, skaitydami kas- 
die Naujienas, įgyjate daug pa
tyrimo ir turite didelės naudos.

Bet dar yra Naujienose svar
bus skyrius—tai skelbimai. Jus 
matote 
vairių 
Tuose 
pasiūlo
Jus nuvažiuojate į tas vietas, 
kur nurodo Naujienos ir nusi- 
perkate sau reikalingų daiktų, 
ir labai tankiai galite sutaupy
ti pinigų pirkdami tose vieto
se, kurios garsinasi Naujieno-

Marta Balcimitis, 38 metų, 
4555 So. Tąlman avenue, išgė
rė iodino. Nuvežta ligoninėn.

—N.

Išvažiuoja Lietuvon
Laivu “Lancastria”.

Gražios vestuvėse

kasdien Naujienose į- 
įvairiausių skelbimų, 
skelbimuose biznieriai 
jums visokių bargenų.

Šiuo noriu paprašyti jus, ger
biamieji, kad eidami pirkti sau 
reikalingų daiktų pirmiausiai 
pažiūrėtumėt Naujienose ir ei
tumėt į tas biznio įstaigas, ku
rios garsinasi Naujienose.

Naujienose skelbimai yra pa
dalinti į du skyrius: DISPLAY 
ir Classified. Taip vadinami Dis- 
play skelbimai, tai dideli, didelė
mis raidėmis sustatyti, ž$dhąs 
skelbimai. O classified skelbi
mai—tai smulkus skelbimai, ku
rie visuomet telpa ant paskuti
nio Naujienų puslapio.

Ir vieni ir kiti skelbimai gar- 
sintojams visada atneša nau
dą. Pasigarsinti Naujienose 
visada apsimoka. O dabar Nau
jienos- duoda net dvigubą pa- 
tarnavimhą: jus galite pasigar
sinti Naujienose ir per Naujie
nų radio, mokėdami tiktai pa
prastą skelbimų kainą. Taigi 
biznieriai, manydami išgarsinti 
saVo biznį ir daugiau parduoti 
savo tavorų, pašaukite Naujie
nas telefonu Roosevelt 8500, o 
mes tuojau atvažiuosime pas 
jus ir suteiksime visus nurody
mus.

Taį bus didžiausia Ekskursi
ja iš Chicagos.

Didelis laivas plaukia tiesiai 
į Klaipėdą. Šią Ekskursiją pa
lydės speciąlis Naujienų Paly
dovas, taippat ir Liet. Laiva
korčių Agentų Susivienymo 
Atstovai.

Iki šiol per Naujienas 
registravo šie asmens:

Anna Žlibinąs 
Virginia Žlibinąs 
Katrina Gapsys 
Sutera Chesta 
Petronėlė šumakaris 
John šumakaris 
Algirdas šumakaris 
Emilija Gaubis 
Katrina Sakalauskienė 

' Josephine Rauba 
Adėlė Slavinskaitė 
Stanislovas Stanišauskas 
Walter Žlibinąs 
Paul Gaubis 
Adam Bukus 
Victoras Jarašiūnas 
Povilas Jukonis 
Victor Mociunas 
Alponsas Mociunas 
Joseph 
Walter 
Sophia 
Walter
M. Klovas su žmona 
John Petrauskas 
Julijona Petrąuskas 
Silvija Petrauskas 
Anietas Tulčiug 
Ir dar keletas laukia 

mentų iš Washingtono.
esame rezervavę 50 vietų . šiai 
Ekskursijai ir tikimės, kad iki 
pabaigos šio mėnesio dar pri
truks kambarių.

Urbanavicius 
Laita . 
Laita 
Laita, Jr.

susi-

doku-
Mes

Kaip netikėtai įvyks 
ta nelaimės

Marąuette Park
Holdapas real estate ofise

šeštadienį, apie 4 valandą po
piet, Namon real estate ofisan, 
prie 68 gatves ir Western avė., 
įėjo du vyrai. Vienas jų pa
sakė ofiso darbininkei, kad ieš
kąs buto rendai.

Mergina nusigrįžo nuo vyrų 
pažiūrėti sąrašo butų, kuriuos 
ofisan turi rendai.

V Kai atsigrįžo, tai vyrai pa
reikalavo pinigus. Pasišlavę ofi- 
ąo pinigų .$27 su centais pikta* 
dariai* pasišalino.—Vietinis.

Pirm keleto dienų “Naujieno
se” buvo pranešta apie nelaimę 
ištikusią Albertą Barisą, 10 me
tų bernaitį, o deliai to, žino
mą, ir bernaičio motiną, p-nią 
Barisa's.

Albertas buvo pašautas savo 
draugo, John Chcouskey, su ku
riuo jis buvo išėjęs paukščių 
šaudyti savaites pabaigos ato
stogose Round Lake.

Albertui padaryta šv. Anta
no ligoninėje operacija'. Po' ope
racijos betgi pasireiškė užsinuo- 
dijimas, ir praėjusį penktadienį 
daktaras pareiškė, kad teksią 
daryti antrą operaciją. Motina 
visą laiką randasi prie sunaus 
ligoninėje.

Albertas ir jo sesuo FraBces 
abu išvyko į Round Lake ato
stogoms vadinamą švaros savai-

Šiandie lietuvių ra 
dio programa

Peoples Furniture Kompani
jos pastangomis ir lėšomis vėl 
Chicagos ir apielinkūs lietuviai 
galės pasigerėti lietuvių radio 
programa, kuri eis iš W. G. E. 

, S. stoties nuo 7 iki 8 vai. va
karo. /

■» ‘

Teko patirti, f kad šio vakaro 
programą pildys įžymios, ir se
niai per radio girdėtos daininin
kės ir dainininkai, kaip tai, po
nia Elena Benaitienė, Ona Juo
zaitienė, Antanas Giedraitis ir

Gegužės 7 die'hą apsivedė p. 
Juozas Venckus su p-le Jadvy
ga Paulauskaite. Jaunieji šliubą 
ėmė šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje 2 vai. po pietų.

Po bažnytinių apeigų jaunie
ji ir visi' vestuvių dalyviai su
sirinko Woodmano svetainėje, 
prie 33 ir Lime gatvių, kur ves
tuvių pokilis tęsėsi iki vėlyvos 
nakties.

Gerą muziką parūpino p. Jos. 
L. Grušas, kuris yra taipgi Bet
hoveno konservatorijoj mokyto
jas.

Vestuvėse dalyvavo daug jau
nųjų giminių ir draugų, kaip 
p-lės Paulauskaitės, taip p. 
Venskaus.

Jaunosios tėvai, Marijona ir 
Jokūbas Paulauskai, rūpinosi 
vestuvių pokilio paruošimu ir 
iškėlė tikrai šaunią puotą.

P-nia Jadvyga Paulauskaitė- 
Venckiene yra duktė Marijonos 
ir Jokūbo Paulauskų. P-nas 
Paulauskas pats yra muzikos 
mylėtojas ir muzikantas ir' sa
vo vaikus išmokino muzikos.

■ Vestuvėse dalyvavo gražus 
būrelis jaunavedžių giminių ir 
draugų. Ir Senam Petrui teko 
jose būti. Petras velija jauna
vedžiams linksmo ir ilgo šeimy
ninio gyvenimo. To velija tėvai, 
giminės ir draugai.

—Senas Petras.
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PIRMYN
SHARPS and FLATS

HELLO, gang! Here I am, 
joyous and carėfree! And 
good old Ben woukl sny it 
hope you likę it”.

—o— J.
Here is one that will cause 

you to
Mrs.

do you
bought

Mr. S. — Fine! Now bring 
in the colleętor, 1’11 sing 
him.

as
“I

think. <
S. — Oh, Henry, how 
likę my new dress? I 
it for a song.

to

un

ON TO WISCONSIN
—0—

Success does not come 
packages frce,-of-charge būt it
is handed out to those that 
put their right foot forward 
and strive to get their hands 
on this package. That is the 
history of the Pirmyn Aces 
baseball team.

With capablc management 
an<i fine support, t they have 
already won one game. This 
Wednesday, at 6 o’clock, our 
Aces are, going out to capture 
another scalp.

This time they play the 
Doofydils at McKinley Park. 
Everybody out to root for Pir
myn. Possible batteries — 
Brooks and Matekunas.

, Bridgeportas
IŠ “Vilnies” šėrininku suviažia-

' ■ •

vimo

DID YOU KN0W THAT
Bees, Įlies, cats, dogs, and 

even fish have been known to

obey commąpds of certain mu- 
aical impulses.

When Genėral Pershing was 
asked what he needed most 
overseas, he answeręd 
me more barnis.”

Whistling changed 
development of the 
dustry.
v Adolph Levvisohn, a great 
capitalisty began taking sing
ing lessons at the age of 62.

Singing is extremely benefi- 
cial in certain cases of deaf- 
ness. And vice verpa, says 1/

A jazz band leader has been 
defeated in the race for mayor 
of Seattle. He had a good plat- 
form būt if he is anything likę 
the chummy band leaders in 
nite chibs he probably couldn’t 
sthy on it \

possibly some bridge... Ann Va
liulis is on the way to recovery 
after an operation. Hope to see 
you bąck soon, Ann. There was 
an abundance of ‘scream cones 
lašt Fridąy. Mušt be leap year 
for the lasses furnished the 
greater part of them... Appa- 
rently, our basses are going to 
take up privati? lessons... Get 
your lašt year’s pienie basket 
out. You’ll need them. Pirmyn 
is hąving a pienie, June 26th.

Ita.'MĮL'Jgi »<1>- —ĮTnrrr-nn

CL ASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

-------- O--------
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WARNING!

In good old Pirmyn singing
glee

When singing don’t start your 
tec hee. hee

Be smart and save your bag of 
fun

For the fifteen minute
mission.

The. Singing Fool’s

inter-

Rival.

many'■ We, have received 
ąueries as to who wrote the 
beautiful Mother’s Day poem 
which appeared in the lašt 
issue of the cohimn. The.credįt 
all goes to Jacąues Grand- 
mesnil.

TIDBITS
Mr. Stephens once asked the 

lasses to bring out their tenor 
boy friends.;. Eversince this 
reųuest there have been Seve
rai new tenors at each- rehear
sal... Wę take plcasure now an 
welcoming Wally. to the cho
rus... Why are the /Pirmyn 
lasses so different? Instead of 
holding baseball practice, they 
have baseball rehearsal and

CHORUS MEMBERS! Don’t 
forget rehearsal Friday at 8 
o’clock sharp. Finai prepara- 
tions for our radio broadeast 
this coming Sunday are ta be 
made. It is most important 
that everyone be present.

—O——
If you have any messages 

for The Singing Fool send 
them to 6406 S. Francisca Avė. 
Till next week when we voyage 
again on fresh waters.

You have heard
The Singing Fool 

who read of a dentist who sings 
at his work. What a consolation 
that a saxophonist can’t do 
this.

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą paimam Iš namų su mašina ir 
pritsatom. Pašaukite

Tel. Lafayette 7077
• . L.'V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago, III.

BUŠŲ PATARNAVIMAS * 111-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Bušai parenduojami piknikams 
važiavimams už žemas kainas, 
skaičiavimai nfcielai suteikiami. 

Šaukite Worth 148 
WEST TOWNS BUS 

Ine.
ir Harlem Avenue, Worth, III. 
busai eina nuo 63 ir Halsted 
Palos Park.

SOUTH

109 St.
Musų 

gatvių J

ir iš-
Ap-

LINE,

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SKOLINIMO IR 

BUDAVOJIMO BENDRO
VĖS NARIAMS

Naujienų Skolinimo ir Bū
davo j imo bendrovės (Spulkos) 
nariai, kurie neišsigalite užmo
kėti taksus už savo namą, 
kviečiami atsilankyti į Naujie
nų ofisą - suteiksime paskolą. 

T. Rypkevičia, 
sekretorius.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikąle nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystes 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 batteries. Par
traukiame automobilius. Visus darbus 
atliekam? už numažintas kainas, mažiau 
kaip už pusę.

2625 W. 47th St.
Tel. Lafayette 0376 

Savininkai
J. KAZLAUSKAS ir J. GEDART

Furniture & Fixtures
Rakandai-[taisai

Gegužės 8 dieną Lietuvių Au
ditorijoj įvyko “Vilnies” šėri- 
ninkų metinis sUvažiavimas. 
Didžiumą sudarė ištikimieji sta- 
lincai, nors buvo ir sklokįnin
ku. Kai kurie sklpkininkai te- 
čiau visai nedalyvavo suvažia
vime. Buvo kalbų. ^Žinoma, da
vė vėjo kalbėtojai savo prieši- 
ninka'ms.

Raportas iš biznio ir finansų 
stovio buvo neaiškus. Atrodė, 
kad dalykai susipynę. Prie, kiek
vieno sakinio daryta paaiškini- 

’mai, jogei taip turi būti, o ne 
kitaip.

Kai kurie šeimininkai, nesu
prasdami raporto, reikalavo, 
kad jis butų aiškiai išduotas, ba 
šėrininkai turį žinoti savo įstai
gos* stovį—kiek skaitytojų yra,' 
kiek skolos ir turto.

Deliai tokių šėrininku reika
lavimų Andrulis tuojau atsisto
davo ir pareikšdavo: “Draugai, 

t 

matote, kad tas yra sklokinin 
kas, kuris nenori eiti su ko 
munistų partija tiesiąja linija
iš jo kalbos galima suprasti kas 
jis yra”.

Vėliau kalbėjo Bimba. Neži
nia kodėl Bimba buvo labai ner- 
vuotas, lyg desperacijos apim
tas ir jautėsi matyti prastai. 
Savo kalboj jis irgi nesigailėjo 
duoti vėjo tiems, kurie nenori 
jo diktatūros arba kritikuoja 
•ščyriiosius stalincus.

MADOS MADOS MADOS

Chicagos Lietuvių Draugijos Savitar
pinės Pašalpos susirinkimas atsibus ant
radieny, gegužės 10 d., North West Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1549 N. Leavių 
St., 7:30 vai. vak. Nariai malonėkite 
atsilankyti laiku, taipgi pasistengkite pri
duoti nors po vieną naują aplikaciją.

— X. Saikus, rast.
.......... r z

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pašelpos 
Kliubo susirinkimas įvyks gegužės 10 d., 
7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijoj. Malo
nėkit laiku susirinkti, turim svarbių rei
kalų aptarimui ir užsimokėti užsilikusias 
mokestis ir atsiveskite naujų narių pri
sirašyti, kaip vyrų, taip ir moterų.

— Valdyba.
_____ » ______

— Draugystė Palaiminto?

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

Radios
GRAŽUS kabinetinis radio, sempe- 

lis, tiktai $21.50. Bargenas. Gus. 
Gulmbick. 2332 W. Madison St., 1 fl., 
front.

Albertas ir John Ghcousky, 
pastarasis tokių pat metų kaip 
Albertas, pasiėmė šaudyklę 
num. 22 išėjo paukščių šaudyti. 
Kiek jie tų paukščių nušovė, 
kiek nenušove, bet šaudyklėj 
pasiliko tik viena kulka.

Taigi Albertas liodavo ją iš 
naujo. Kaip tik tuo. laiku jo 
marmurai (marbles) pabiro ant 
žemės. Taigi jis padavė šau
dyklę saVo draugui ,o pats pra- 
dėjo rinkti marmurus.

Jo draugui pasirodę juokin
ga matyti Albertą pasilenkusį 
ir berenkantį marmurus. Jisai 
taręs: girdi, aš šausiu j tavo 
kelnes. •

Pasigirdo šūvis. Albertas ta
po pašauta's. P-nia ’Barisas su
pranta, kad Jonas nenorėjęs 
šauti, kad įvyko nelaimė dėl ne
atsargumo ir nemano daryti 
kaltinimų. Bet, žinoma, tatai

Garsinkitės “iN-nose”
•I

i

DOUBLE
ACTING

SUMMER EASHIOIIS

Bridgeport.
Lietuvos susirinkimas įvyks gegužės 11 
d., 8 vai. vak. Lietuvių Auditorijoj.

— Valdyba.

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Help Wanted—Female

Furnished Rooms

For Rent

iiiiižiičži;

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGA mergina ar moteris 
abflnam namų darbui, geri namai. Maža 
alga. Atsišaukite po 1 vai. po piet.

1317 So. Kolin Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo; turi pasilikti naktimis.

Telefonuokit Nevada 8779

REIKALINGA patyrusi prie nerimo 
(knitting) mergaite. Darbas namie. 
H. B. Abrams & Bros., 14 N. Michigan 
Avenue.

RENDAVOJASI dideli 5 karnb.. 
kampinįs namas. Gera vieta, renda pi
gi. Bridgeporte. pečium šildomas, Tel. 
Yards 2414, 3601 Union Avė..

gražių

Sukirptos mieros, 2, 4 ir 6

3302. ■— Pasirinkite savo’ mergikei vieną iš tų

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

PETER SMERGEL
748 W. 35th St.

(Dvejos durys į rytus nuo Halsted St.)

REIKALAUJU gero eutterio ir kad 
butų geras kriaučius. , Atsišaukite 

3745 W. North Avė.
' " V -................       —■

PAIEŠKOM, lietuvio salesmano. turin
tį auto, gerai patyrusį ir apsipažinusį or
ganizuoti Salės organization Chicago ir 
apielinkėje. Taipgi paieškau ir kituose 
miestuose po ♦ visą U. S. A. parduoti 
naujai išrastus daiktus, kokių dar ne
buvo Amerikoj. Neturi jokios kompe- 
ticijos. Platesnių žinių atsišaukite. 
General Metai Products. ' 1809 W. 69 
St. Tel. Hemlock 8067, Chicago.
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RENDAI 2 kambariai, pavieniams 
arba mažai šeimynai. Pirmos lubos.

946 W. 31st Place

3302

KPbAkinc
l\VP0WDER
Pastebėkite puikią tei- 

lą .' , , kaip piragai 
laikosi Švieži,

SAMASJCt .^FOROVBR 2 ‘ 14OYEARS ’
.' 25 ounces for 254 '

MILLIONS OF PCrUNDS USED 
BY OUR GOVERNMEHT

i . 3191 ... „ , . ....
vasarinių suknelių ir pasiūdinkite, nes greit ateis karšto? dienos ir jai. sunku bus 
apseici be tokios lengvoj ir patogios suknelės. r4 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti 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 reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept.. 1789 
So. Halsted Chięjtgo, JLU.

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 sau tuojaus.
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.
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[CLASSIFIED ADS. Į
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' Ęducational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk\arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

West Madison Street672

Real Estate For Sale 
^amabžemž Pardavinmi ?
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. Tarime 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

5 KAMBARIŲ murinę bungalow, lo
tas 30x125, impzovementai užmokėti, 
gera transportacija. $6.000. Raktai 
randasi 4933 Fletcher St.

I IKI 10 akrų prieinantys prie 
North ‘Avenue Super Highway, Route 
64, $395.00 už akrą ir augščiau. 4806 
W/ Madison St. Tel. Columbus 6750.

NUOŠIMČIAI~ir taksai mažesni kaip 
renčia. Naujas 5 kambarių mūrinis. Pa- 
matykit. kad įvertinti. Savininkas 
10637 S. May St. Tek Beverly 5330.
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