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Vytautas Petrulis 
Nuteistas Kalėti

Lietuvos Naujienos

Krikščionių ministe- 
ris gavo 2 metu 

kalėjimo
Buvęs krikščionių demokratų 

valdžioje finansų ministeris 
buvo teisiamas už kyšius ir 
suktybes

New York, geg. 23. — Vie
tos laikraščių gautomis iš Kau
no žiniomis, buvęs Lietuvos fi
nansų ministeris Vytautas Pet
rulis tapo nuteistas dviems 
metams kalėjiman už įvairias 
jo ministeriavimo laiku pada
rytas malvefsacijas.

(Vytauto Petrulio bylos nag
rinėjimas vyriausiame tribuno
le, teisingumo ministerijos į- 
sakymu, ėjo prie uždarytų durų. 
Apie šios bylos pradžią buvo 
plačiai rašyta vakar “Naujie
nose”. Petrulis, kuris buvo 
finansų ministeriu pačio kri
kščionių demokratų Įsigalėjimo 
laikais, buvo kaltinamas ėmimų 
kyšių ir papildymu įvairių suk
tybių. Tarp kitko jis buvo 
kaltinamas, kad už kyši išduo- 
davęs leidimus įvežti uždraus
tas prekes, padarė nemažą šmu 
gelį su cigaretais^. ir spjritu* 
valstybės pinigus dėjosi savo 
sąskaiton ir pasisavino virš 
20,000 litų nuošimčių; pats bū
damas šulas Yčo banko —Pre
kybos ir Pramonės—iš valsty 
bės iždo davė tam bankui 2,- 
000,000 litų, bankui jau bank
rutuojant—ir daug kitų panašių 
kaltinimu iškelta. Liudininkais 
šioje byloje turėjo būti,, tarp 
daugelio kitu, Rimka, Galva
nauskas, kun. Jurgutis, Volde
maras ir k.).

Kreuger’is paliko 
$168,300,000 skolų
London, Anglija, geg. 23. — 

Komisija paskirta ištirti nusi- 
žudžiusio degtukų karaliaus įva
ro Kreuger’io bendrovės stovį 
patyrė, kad jis paliko apie 
$168,300,000 skolų. $93,500,000 
tų skolų yra grynai asmeninės,' 
o $74,000,000 netiesioginės. Be 
to paaiškėjo, kad Kreugerio ir 
Toli koncerno knygos buvo pra
dėta klastuoti 1924 metais.

Vokiečiai tarsis su fran- 
euzais dėl reparacijų
Berlynas, geg. 23. — Vokie

tijos politiniai ir industriniai 
vadovai planuoja sekamą sa
vaitę Luxemburge pradėti de
rybas su Franci jos radikalų va
do Edouard Herriot draugais 
apie reparacijas, kad tą klausi
mą kaip nors taikiai išrišti. Su 
Herriot draugais bus tariamasi 
todėl, kad jis numatomas bu
siantis Francijos premjeras.

Chic^ai ir apylinkei federt 
kis or » duras M dienai pra 
našauja:

Dalinai apsiniaukę šiandie, 
biskį šilčiau.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:- 
11, mėnuo leidžiasi 12:33 v. 
nakty

I Hooveris priešingas 
išleidimui bonų 
viešiems darbams

Pritaria tiktai paskoloms “pro
duktyviam bizniui”—per Re(- 
konstrukcijos korporaciją

Washington, geg. 23.— Pre
zidentas Hooveris išreiškė pa
sipriešinimą visiems įneštiems 
kongresan pasiūlymams Išleisti 
paskolos bonus viešiesiems dar
bams, kurie neneša pelno.

Tą savo pasipriešinimą pas
kolos bonams prezidentas Hoo
veris išreiškė ilgame laiške Ri-' 
chard S. Parker, prezidentui in
žinierių draugijos. Hooveris sa
kosi pritariąs paskoloms tiktai 
“produktyviems” darbams, tei
kiamoms per Rekonstrukcijos 
Finansinę Korporaciją, tokiai 
“produktyviai” statybai, kaip 
tiltams, tuneliams, geležinkelių 
gerinimams. Jis todėl priešins- 
sis atstovų buto pirmininko 
Garner pienui federalei kons
trukcijai, senato demokratų bi- 
liui viešiesiems darbams ir La- 
Follette biliui išleisti paskolos 
bonų už $5,000,000,000 visiem 
siems darbams.

Nuo bombos žuvo 
Kubos armijos 

oficierius
Havana, Kuba, geg. 22. — 

žymesniems Kubos armijos 
karininkams ir aukštesniems 
valdininkams per paštą buvo 
prisiųsta bombos. Vienas ka
rininkas Enriųue Diego Diaz 
nuo tokios bombos jau žuvo. 
Manoma, kad tai komunistų ir 
su jais susidėjusių vietinių re- 
voliucijonierių darbas. Pašte 
įvesta griežta cenzūra ir žmo
nės be tam tikrų liudymų visai 
negali pasiųsti siuntinių.

Mills priešingas demo
kratų pagalbos pro

gramai
Washington, D. C., geg. 22. 

—Iždo sekretorius Ogden L. 
Mills, po ilgos konfcerncijos su 
Hooveriu pareiškė, kad admi
nistracija yra priešinga demo
kratų partijos pasiūlymams ko
voti su bedarbe. Demokratai 
savo programoje numatė iš
leisti daug bonų ir tuo budu 
finansuoti naujų valdžios rūmų 
statybos darbus.

29 užsinuodijp bažny
čios maistu

Kansas City, geg. 23. — 29 
beturčiai žmonės užsinuodijo 
sandvičiais, kurie buvo patiekti 
laike pamaldų Helping Hand 
Institute bažnyčioje.

Belfast, Airija, geg. 25. —čia 
pasimirė Lady Gregory Augus
ta, žymi Airijos rašytoja ir dra
maturge, direktorė Abbey teat
ro Dubline.

Wortington, Minn., geg. 23. 
—Daryl, 11 m. ir Milo, 9 m., 
Pingmannai išvyko valtimi j 
Round Lake žuvauti. Vienas 
vaikų iškrito iš valties, j oz bro
lis šoko jį gelbėti ir abu pa* 
skendo. ,

.. [Acme-P. 8 A. Photo]

New York. — Majoro Walker surengtas paradas reikalauja grąžinti alų.

Atstovų butas 
prieš legalizavimą 

stipresnio alaus
Senatas jau kiek pirmiau atsi

sakė legalizuoti 2.75 alų

Washington, geg. 23. — At
stovų butas šiandie griežtai at
metu pasiūlymą legalizuoti 2.7r> 
nuoš. stiprumo alų. Pasiūly
mas legalizuoti stipresnį alų 
buvo atmestas 228 balsais prieš 
169 balsus.

Klausimas, kuriuo balsavimas 
įvyko, buvo paliuosuoti finansų 
komitetą nuo svarstymo liuli- 
O’Coonor Liliaus ir tuojau bal
suoti dėl priėmimo to biliaus. 
Atmetus tą pasiūlymą alaus bi- 
lius visai nebus balsuojamas. 
Tai buvo pirmas atstovų bute 
balsavimas alaus klausimu nuo 
1919 m.

Senatas nesenai irgi atsisakė 
legalizuoti stipresni alų.

(2.75 nuoš. alus nėra taip 
vadinamas “gerasis” prieškari
nis alus, bet tokis, kokis buvo 
Amerikoje karui baigianties — 
daug silpnesnis už pirmiau bu
vusįjį).

Turkų laikraščiai bėdo
je dėl Kruegerio sau- 

% žudystės
Visi jie patraukti teisman už 

žinios įdėjimą ir juos laukia 
aštri bausmė

Istanbul, geg. 23.— Turkijos 
valdžia patraukė teisman visus 
Istanbulo laikraščius už įdė
jimą žinios apie švedų degtukų 
karaliaus Ivar Kreugerio nusi
žudymą ir jo paveikslų.

Saužudystės Turkijoje po 
karo tiek padidėjo, kad valdžia 
išleido įstatymus, kurie drau
džia laikraščiams rašyti ir dėti 
kokias nors žinias apie saužu- 
dystes. Tečiąus visi laikraščiai 
pamiršo apie tą įstatymą kai 
■atėjo žinia apie Kreugerio nu
sižudymą. Tai dbaar visi laik 
raščiai ir atsidūrė bėdoje. O 
įstatymas skiria dideles baus
mes už jo peržengimą.

Hooveris tarsis su laikrašti
ninkais

Washington, geg. 23. —- Pre
zidentas Hooveris pakvietė 30 
laikraščių leidėjų sekamą .tre
čiadienį pasitarti su juo Baltą 
jame Namę apie įvairius su? 
manymus ekonominiai padėčiai 
pataisyti ir dėl naujų įstątymų 
projektų.

Vokiečių fašistai neisią 
koalicijon

Oldenburg, Vokietija, geg. 
23.— Vokietijos fašistų vadas 
Adolf Hitlerį kalbėdamas vie
šame susirinkime pareiškė, kad 
jo vadovaujami fašistai neisią i 
jokią valdžios koaliciją, ar tai 
pavienių valstijų,' ar visos ša
lies, nes jie esą kovoja už vi
są šalį, o ne už vietas ministe
rijoje.

Kiaušiniais, apmėtė 
buvusį lenkų 

premjerą
, . . ,__ ---------- , *

Lwow, geg. 23. — Buvusiam 
Lenkijos ministeriui pirminin
kui Kazimierui Bartel’iui grįž
tant iš paskaitos vietinėje po
litechnikos mokykloje, keli stu
dentai pradėjo į jį svaidyti pa
gedusiais kiaušiniais. Tai buvo 
anti-semitu darbas. Kaltininkai' 
areštuoti.

Francija likviduos 
militarę misiją 

Lenkijoje
z

Varšuva, geg. 23. — Iš neofi
cialių šaltinių patirta, kad rug- 
piučio 1 d. Francija likviduos 
savo karo misiją Lenkijoje 
Keli metai atgal ją sudarė virš 
šimtas aukštų oficierių, bet 
paskutiniu laiku jų skaičius bu
vo sumažintas tik iki kelių na
rių.

Demonstracijos prie Ja
ponijos ambasados, 

Berlyne
Berlynas, geg. 23. —200 ko

munistų surengė smarkias de
monstracijas prie Japonijos am
basados ir įsismaginę išdaužė 
visus rūmų langus. Minia šu
kavo “šalin su juoduoju žli
binu”—slapta militarę draugi
ja, kuri nužiūrima kalta prisi
dėjus prie premjero Inukai nu 
žudymo.

DO-X Anglijoj

Southampton, geg. 23. —Di
džiausias pasaulyje vokiečių 
hydroplanas DO-X šiandie va
kare atskrido iš Vigo, Ispanijęs 
į Southampton, Angliją. Kelio
nę padarė į 7 su puse valandų.

Madridas, geg. 23. Tūlas 
Casanovą sudaužė stovylą vna- 
cionalej dailės parodoj už tai, 
kad jo mergina buvo tam kū
riniui modeliu.

Dideli streikai, suju
dimas Graikijoje; 
bankai uždaryti

Streikuoja geležinkelių darbi
ninkai, kiti irgi grūmoja 
streikais; ministerija rezig
navusi, pinigai puola

Vien na, geg. 23. — Interna 
tional traukinis Simplon-Orient 
tapo sulaikytas ant Jugo-Slavi- 
jos-Graikijos rubežiaus. Visas 
traukinių judėjimas šiaurinėje 
Graikijoje yra apsistojęs delei 
Graikijos geležinkelių 'darbi nim
bų streiko. Jis sekė streiką 
pašto, telegrafo ir telefonų dar
bininkų Atėnuose protestuoti 
prieš algų kapojimą.

Visi bankai uždaryti ir poli
cija saugo viešuosius triobėsius. 
Gatvekariai nebevaikšto ir Grai
kijos laivų jurininkai grūmoja 
sustabdyti laivų plaukiojimą. 
Kariuomenės amžiaus pašto dar
bininkai tapo mobilizuoti, o 
streikuojantieji susisiekimo dar
bininkai busią pašalinti.

Padėtis Graikijoje nuolatos 
darosi rūstesnė ir Atėnuose 
garnizonas tapo pašauktas gel
bėti policijai, nes grūmoja vi
suotinas sukilimas.

Padėtis tuo pavojingesnė, kad 
Venizelos kabinetas atsistatydi
no ir todėl šalis pasiliko be at- 
sakomingos valdžios. Nėra kas 
sudarytų naują kabinetą ir Ve- 
nizėlos gal vėl grįš valdžion, 
ar bus paskelbta karine dikta
tūra.

Graikijos pinigai nuolatos 
puola, Graikijai atmetus aukso 
pagrindą. Delei pinigų puolimo 
pasireiškia didelis skurdas, nes 
kainos pakilo 100 nuoš. O val
džia jokiu budu nepajėgia su
balansuoti biudžetą ir yra pri
versta kapoti darbininkams al
gas. •

Saugo teismą ir kon
gresą

VVashington, geg. 23. —Kon
gresas ir aukščiausias šalies 
teismas yra po stipria policijos 
apsąuga, delei gręsiančių de
monstracijų iš pusės komunis
tų ir ex-kareivių bonų šalinio 
kų.

$205,000,000 garsinimams

New York, geg. 23^ — Laik
raščių leidėjų asociacija apskai
to, kad pereitais metąis nacio- 
nalia-i garsintojai., (kurie garsi
nasi po visą šalį, o ne vien 
savo apielinkėje) išleido $205,- 
000,000 garsinimams laikraš
čiuose ir žurnaluose.

Įvestas muitas įveža
miems iš užsienio 

spaudiniams
Oficialiai paskelbtas toks 

naujas muitas: įvairus spaudi
niai svetimomis kalbomis, nors 
ir turintieji tekste žemlapius, 
brėžinius, piešinius ir kt., žo
dynai, nors su lietuvių kalbos 
tekstu —apmokami įvežamuoju 
muitu 2,5 lt. už 1 klg.

Bolševikai suteikė 
palengvinimų 
“beteisiams”

Leidžia jiems pirktis maistą 
kooperatyvuose

Maskva, geg. 23.—Bolševikų 
valdžia pakeitė savo griežtą nu 
sistatyrną linkui ‘ beteisių” žmo
nių ir išleido dekretą, sulig ku
rio tie beteisiai žmonės galės 
pirktis sali maisto ir kitų reik
menų kooperatyvuose už mi- 
nimum kainas.

Tie beteisiai susideda iš bu
vusių dvarininkų, pirklių, ku
nigų, inteligentijos ir kitų, ku
rie nėra pripažinti pilnais pilie 
čiais, neturi teisės balsuoti ir 
jokių kitų pilietinių teisių. Jie 
turėdavo pirkti reikmenis val
džios “komercinėse” sankrovo
se, kur reikia nuo 10 iki 9,100 
nuoš. daugiau mokėti, negu ko
operatyvuose.

šis dekretas nereiškia ,kad tie 
beteisiai galės gauti porcijų 
korteles, sulig kuriomis galima 
pirktis eprybotas reikmenis, 
kaip duoną, mėsą, sviestą ir 
cukrų. Vien leista pirktis ki
tas reikmenis už minimum kai 
nas. Bet leista pirktis tik ta
da, kada kitų narių pareikalavi
mai tapo patenkinti. O kadan
gi dabar Rusijoje jaučiamas yra 
didelis visko trukumas, tai iš to 
leidimo bus mažai naudos, vien 
daugiausia psichologinė.

šias privilegijas įgyja tiktai 
beteisiai darbininkai, gi ne-dar- 
bininkai turės mokėti 50 nuoš. 
daugiau už savo narystę koope
ratyvuose, kas reiškia apie vie
ną pilną mėnesinį uždarbį.

Nuteisė 34 kurdus 
pakarti

Adana, Turkija, geg. 24. —‘ 
Kriminalis teismas nuteisė pa
korimui 34 kurdus už dalyvavi
mą Ararato sukilime 1930 m. 
Dar 500 kurdų laukia teismo.

Los Angeles, Cal., geg. 22.— 
Banke suimtas banditas, kuris 
prie savęs turėjo 25 gabalus di
namito. Grąsino tarnautojams 
išsprogdinsiąs įstaigą, jeigu jam 
nesumokės $25,000.

NORINTIEMS KELIAUTI 
LIETUVON SU EKSKURSIJA

Patogus bus šie du laivai, kurie išplauks
“BERENGARIA” — didelis Cunard Linijos laivas 

Birželio-June 15 dieną.
ir— '

“FREDERIK VIII” — mėgiamas Jietuvių laivas 
Liepos-July 2 dieną.

® Pasinaudokite proga pakol kainos ant laivakorčių 
dar nepakįlo. Užeikite pasiteirauti ir įmokėdami 
mažą depozitą—užsirezervuokite sau patogią vietą. 
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Reichertą traukia 
atsakomybėn

11 i

Klaipėda.—“Memel. AUgemei- 
ne Zeitung” neseniai paskelbė 
autentišką dokumentą kuriuo 
Įrodyta, kad autonominės poli
cijos komisaras, pagarsėjus 
Reicherlas, gauna iš Vokietijos 
pašalpos. Kartu prie doku
mento buvo prijungtas melą 
gingas Reicherto tarnybinis pa
reiškimas, kuriame jis savo pa
rašu paneigia, kad jokių, pašal
pų negaunąs. Sąryšy su tų 
dokumentų paskelbimu, direk
torija nutarė patraukti Reicher
tą atsakomybėn. Prieš jį jau 
pradėtas tardymas.

Steigs Lietuvių-Bel- 
gų prekybos rumus

Kaunas.—Teko sužinoti, kai 
glaudesniam prekybos srity Lie
tuvių Belgų bendradarbiavimui 
plėsti steigiami Lietuvių-Bclgų 
prekybos rūmai. Iniciatyvos 
tiems rūmams steigti imasi mu
sų prekybininkai ir visuome
nės veikėjai, o iš Belgų pusės— 
taip pat stambus fabrikantai, 
pirkliai, įvairus baronai etc.

Bedarbių tragedija
...Ukmerge.—Ukmergės gyven
toja A. Karaliūnienė, geg. 1 
dieną išgėrė pilną stiklinę acto 
esencijos. Nors greitai nuvež
ta į miesto ligoninę, bet vis tik 
maža vilties pagyti.

šios žudimosi smulkmenos. 
Jos vyras nesenai sugrįžo iš 
kariuomenės, ir per visą žiemą 
niekur negavo darbo, nuo ko 
pasidarė vargingas jų gyveni
mas. Ir dažnai neturint duo
nos kąsnio, tarp jų delei to kil
davo įvairus nesusipratimai. 
Bal. 30 d., parėjęs jos vyras 
vėlai vakaro namo nieko nera
do pavalgyti, dėl ko labai už
pyko ir pradėjo kolioti ir muš
ti nieko nekaltą savo žmoną, t 
po to kažkur išvažiavo. Nelai
mingai moteriškei likus vienai 
namuose pradėjo lįsti į galvą 
juodos mintys. Todėl vos pra
švitus, ji nusprendė nusinuody
ti, bet neįvykdė savo sprendi
mo, tur būt pabugusi. Bet ne
ilgam. Vakare stvėrė stiklinę 
ir išgėrė iki dugno, nuo ko iš
karto krito be sąmonės.

Lietuvos Banko taryba savo 
posėdy šių metų gegužės 3 d. 
pritarė valdybos pasiūlymui nuo 
gegužės 6 d. sumažinti diskon
to procentus paprastiems ko- 
merciniems vekseliams nuo 7*4 
iki 7%, eksportiniai vekseliai 
diskontuojami kaip ir anksčiau 
už 6%.
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Detroit, Mieli.
/u va vimas

Oras jau atšilo, tad žmones 
iš miesto važiuoja prie ežerų. 
Tiesa, maudytis dar šaltoka, 
ypač tiems, kurie nėra pripra
tę prie šalto vandens. Todėl 
tenka kitokiu bildu laikų pra
leisti. Šiuo laiku geriausia 
pramoga yra žuvavimas.

Gegužės 19 d., apie 5 vai. ry
to, pas mane užsuko p. Endri- 
liauskas su savo f švogeriu J. 
Mankum, kuris atvažiavo iš 
Springfield, III., praleisti čia 
atostogas. Jie pradėjo raginti 
mane, kad aš važiuočiau su 
jais žuvauti. Nors aš prie žu- 
vavimo neturiu jokio patyri
mo, tačiau važiuoti su jais su
tikau, toks gražus oras, tad no
rėjosi prie vandens pakvėpuo
ti tyru vandeniu.

Susėdome visi trys į Endri- 
liausko automobilių ir išva
žiavome. Po kiek laiko atsi
dūrėme prie ežero. Oras ne
paprastai buvo gražus. Van
duo, kaip stiklas, nei judėte 
nejuda. Viduryj ežero jau 
matėsi keli laivukai su žuvaii- 
tojais. P-as Endriliauskas ir 
sako, jog butų prasikaltimas 
visų laikų sėdėti prie kranto; 
girdi, reikia gauti laivukų ir 

^yisivažinėti po ežerų. Taip ir 
nudarėme. Susėdome i lai- 
Kvukų ir nuplaukėme į ežero 
vidurį. Plaukiame ir vedame 
ginčus, kas pirmas pagaus 
žuvį. Endriliauskas sako, jog 
negali būti mažiausios abejo
nės, kad pirmoji žuvis jam 
tiksianti.

Sumėtėme meškeres. Na, ir 
tikrai ilgai nereikėjo laukti. 
Žiūrime, Endriliauskas jau ir 
traukia pusėtinai didelę žuvį. 
Prisitraukė prie laivuko. Bet 
čia įvyko nelaimė: žuvus .su
spurdėjo taip smarkiai, kad 
beveik neapvertė musų laivu
kų. Ji ištruko ir nuplaukė sa
vo keliais. Matyti, didelės bu
tą.

Mes išvažinėjome visų eže
rų, tikėdami pagauti kitų lo
kių didelę žuvį, bet veltui. Di
delė žuvis daugiau nebcužsi- 
kabino, o mažiukių mes neno
rėjome. Tad vakare teko 
grįžti namo su tuščiomis ran
komis, apgailestaujant, kad 
net trims nepasisekė išlaikyti 
vienų žuvį.

Keikia pasakyti, Jufd p. En
driliauskas yra xja/us vyras: 
jam sekairt*5tb4ik žuvauti, bet 
ir kiti dalykai.* Visoks darbas 
jam eina, kaip sviesiu patep
tas. Iš Lietuvos jis atvažiavo 
17 melų amžiaus. Nemokėda
mas dar anglų kalbos, jis grie
bėsi mokytis iubneikerio ama
lo. Toj srity j jis tiek gerai 
prasilavino, jog ir dabartiniais 
sunkiais laikais jis dar vis pa
sidaro gana gerų pragyvenimų. 
Už tai jam reikia atiduoti kre
ditas, — žmogus neleido viso
kiose lindynėse be reikalu sa
vo laikų, todėl ir šiandien jam 
bėdos nėra, 9

P-as Endriliauskas su savo 
žmona ir trijų metų sūnumi 
gyvena pas savo pusbrolį p. 
Sadula (6913 Middlepoint). Su
gyvena jie labai gražiai, nes 
visi yra labai puikus žmonės.

Beje, turiu pasakyti, jog ge
gužės 19 d. p. Endriliausko 
žmona su savo stiliumi išvažia
vo į Springfield, III., atosto
goms. Tas miestas yra jos 
gimtine. Dabar, manau, ir p. 
Endriliauskas turės laiko nu
važiuoti bent kelis kartus į 
ežerų ir pagauti tų didžiųjų 
žuvį. _ .— J. S.

SIUSKIT PfcK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

loprašo lietuvQ$Žawr 
ta® pataria Lietuvos banfey

Toronto, Kanada
Pont žodžių Winnipc(jo 

lietuviams.

Skaitydamas pažangiuosius 
laikraščius, kaip tai “Naujie
nas” ir “Keleivį”, dažnai pa
stebėdavau iš VVinnipego ko
respondencijų įvairaus turinio, 
—daugiausia šmeižtų ir pro
vokacijų, skleidžiamų viens 
prieš kitų. Apgailėtinas AVin- 
ni pego lietuvių įprotis tųip 
daryti. Tas žemina atskiro as
mens ir organizacijos autori
tetų. Tokie nepamatuoti už- 
metinėjimai, kaip iki šiol pa
sirodydavo Nvimupegiecių tar
pe, nieko gero nesuteikia. O kų 
jau besakyti, kad komunistė
liai prieš mus varo plačiausių 
demagogijų, — tai nors jų 
amatas ir jie Bimbos instruk
tuoti, kaip daryti. Bet dėl ko 
mums reikia šmeižtis? Juk 
mes esame vienos idėjos drau
gai ir vienu keliu einame prie 
užsibrėžto tikslo. () jei kuris 
iškrypstame iš tikrojo kelio ir 
padarome klaida, tai tųjų 
klaidų reikia draugiškai ati
taisyti, o ne šmeižtais ir viso
kiais užpuldinėjimais.

Paimkime “Naujienų” No. 
39. Kažkoks J. Keblas drožia 
korespondencijų “Dėl Bemoks
lio straksėjimų”, Toj kores
pondencijoj vien tik provoka
cijos prieš J. Novogrodskų dėl 
jo socialistinio nusistatymo ir 
organizavimo socialistų orga
nizacijos Winnipcge. Matomai, 
kad Jonas Keblas yra parašęs 
kokiais nors sumetimais tų sa
vo korespondencijų apie J. 
Novogrodskų. O gal J. Marti- 
nonio instruktuotas, kad jį iš
reklamuotų kaipo socialistų ir 
susipratusį veikėjų tarpe AVi ti
ni pego lietuvių.

Žinoma, aš asmeniškai nei 
vieno nei antro ne pažįstu, 
bet visgi aš greičiau palaiky
čiau J. N., o ne Martinonį, nes 
J. N. yra plačiai žinomas vi
suomeniniame darbe, kaipo 
bendradarbis pažangiųjų laik
raščių ir šiaip pasidarbavęs 
dėl socialistinės idėjos praeity. 
Bet apie J. Marlinonį nieko 
nebuvo girdėti, kad jis butų 
ant šios vargo žemės. Jis pa

DAR VIENA SMAGI EKSKURSIJA 
GREITUOJU NORTH GERMAN 

LLOYD LAIVU “COLUMBUS”

Liepos-July 16,1932
Kuria j 7Į<r dienas pasieksite Klaipėdą 

per Bremeną

Kainos 3 klesa į vieną pusę .... $80,00
Į abi puses........ . $132.00

šią Ekskursiją palydės ypatiškai vienas iš 
North German Linijos viršininką, kuris tik
rai padarys smagią, kelionę. Tuojaus kreip
kitės j NAUJIENAS dėl platesnių ipfor- 

macijų*

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

sirodė vienų sykj ‘‘Keleivy]”, 
pasįrąšydamąs po' atsišaukL 
mu f AVinpipego ir apylinkės 
lietuvius dėV steigimo socialis
tų organizacijos. Bet čia klau
simas, ar jo buvo mintis tų 
dalykų iškelti į visuomenę? 
Nėra reikalo apie tai daug ra
šyti, nes ateitis parodys viskų.

Dabar paimkime “Naujie
nų” No. 101, tai pamatysime, 
kaip J. Novogrodskas iškelia 
visas provokacijas ir šmeižtus 
į viršų ir nurodo faktais, kas 
buvo daroma prieš jį iš Marti- 
nonio pusės (Neužilgo tilps J, 
Murlimmio paaiškinimas, ku
ris visai kitokioj šviesoj per
siūto J. Novogrodskų darbuo
tų.- Red.).

Jei butų tiesa, tai visgi nė 
malonus reiškinys tarpe win- 
uipegiečių, kad taip jie daro, 
skleisdami tokias nesųmoncs 
vieps prieš antrų. Taip tik ga
li daryti žemiausio laipsnio 
žmogus, kuris nesiskaito su 
žmoniškumo dėsniais. Tie visi 
šmeižtai prasidėjo dėl J, Mar- 
tpionio su J. Novogrodskų su
darymu koalicijos steigimui 
socialistų organizacijos Kana
doj’

Nepavykęs susidraugavimas 
j. M, su J, N, atnešė visokių 
nesusipratimų tarpe lietuvių. 
Tie nesusipratimai šiandien 
yra smarkiai įsivyravę, ypač 
karštakošių tarpe. Tokiuose 
atsitikimuose visuomet reikia 
šaltai galvoti ir dalykus aiš
kiai ištirti, ir tik tada galima 
parašyti į spaudų su rimtais 
faktais ir nurodymais, kaip 
buvo tikrumoje, kad paskui 
nebūtų gėdos prieš kitus.

Iš Jono Novogrodsko apra
šymo matoma, kad J. Marti- 
nonis norą idėjinis socialistas 
ir tinkamas asmuo dėl steigi
mo kokios nors organizacijos, 
nes yra mažai prasilavinęs po
litikoj ir šiaip rašyboj, kad 
galėtų vesti organizacijos rei
kalus. Bet čia neaiškus daly
kas, dėlko J. Novogrodskas ne
pasiėmė pats to. darbu, L y. 
steigti socialistų ^uvgapįzaci jų, 
o pavedė tokiai 1 iismeniui, 
kurį jis pats “Naujienų” No. 
101 apšaukia provokacijų 
“meisteriu?”

J. Novogrodskas, parašęs at
sišaukimų į AVinnipego ir apy
linkės lietuvius dėl steigimo 
socialistų organizacijos, pats 
nepasirašė, o pavedė pasirašyti 
J. Murlinoniui, kaipo los orga
nizacijos sumanytojui. Mato

mai, kad J- N. turėjo kokius 
nors ąųmotium^ kad pąta ne- 
^nsirašS, Re| tai jją palieka 
slaptybėj. |š tos visos komedi
jos matosi, kad kas nors buvo 
sugalvota padaryti J. N. su so
cialistų organizacija. Rot tas 
nepavyko slaptybėj išlaikyti,’-^ 
išėjo viskas į viršų. Tad šian
dien J. N. reikia prieš visus 
pasiteisinti, kaipo kaltininkui, 
Manau, kad ateityje J. N. bus 
atsargesnis, — jau nedarys ko 
alicijos su nežinomais asmeni
mis, - kaip ankščiau buvo pa
daręs. Gyvenimas tai mokyk
la, kuris dumia pamoiktvt ne 
teoretiškas, bet praktiškas.

Butų veikmę plačiau tie da
lykai paliesti, bet neapsimoka 
polemtatmU ir bereikalingai 
laikraštyj vielų užimti. Gal 
ateityj daugiau jau tokių ne
susipratimų nepasikartos, nes 
gyvenimas duoda pamokas 
kiekvienų dienų, lik jos reikia 
pasilaikyti galvoj, — reikalui 
ištikus, kad butų galima pa
sinaudoti. prie progos dar no
rėčiau paliesti R. Beniulį, kai
po žymų asmenį vvinnipegie- 
čių tarno, Dašnai pastebiu 
“Kelcivyj” figūruojant K- Bc- 
niušį kaipo karštų socialistų ir 
nenuilstamų darbuotojų dėl 
socialistines idėjos. Bet tas jo 
socialistinis nusistatymas taip 
nepastovus, kaip rudens lapas 
—blaškosi iš vienos vietos į 
kilų. Tap ir K. B. niekur ne
gauna ramiai pastovėti ilges
nį laikų, Nepamenu kokiam 
tai “Keleivio” nunicryj tilpo 
K. B. atsišaukimas kaslink be
darbių. , liet tas jo atsišauki
mas redakcijos- buvo ištaisytas 
sulig nuožiūra įr patalpintas. 
Kada K- B- pųniatė, kųd jo tas 
atsišaukimas ištaisytas, tai, 
matomai, buvo< kaip karštu 
vandeniu perpiltas ir tuojaus 

UŽSITRAUKĖ?

LEISK miegantiems šunims gulėti!”
Taip sakė cigaretų verslas kada 

mes pirmu kart iškėlėme klausimą 
apie užsitraukimą dūmų. Tačiau 
vengimas svarbaus klausimo nėra 
Lucky Strike politika!

Ar užsitrauki dūmą? Tas plausi
mas labai svarbus . , • nes kiekvienas 
rūkytojas užsitraukia — žinodamas ar 
nežinodamas. Kiekvienas rūkytojas 
įkvepia kokią nors dalį dūmų, kuriuos 
jis ąr ji ištraukia iš cigareto! Ir 
jautrios gleivės jūsų gerklėje reika
lauja, kad jūsų dūmas būtų grynas, 
švarus - laisvas nuo tūlų nešvarumų!

Nenuostabu, kad Lucky Strike

. • a K. AMfR/KA •ATSUK ĮAJCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 vtojtruM* 
įeriatniah loldų orkestrais Ir Lvcky Strike Httionih, kiekvieną AntreJieesi^l

ir ŠeUadiettio per N.B.C. Radio tinklu.______

Pagaliau, atviras 
apkalbėjimas dalyko, 

ilgai buvo uždraustas
drįsta iškeįti šį ąvaębų klausima. Nes 
Luckies atneša jums tą apsaugą, purios 
jūs pageidaujate • • • džl to, kad 
Luckies įžymus valymo procesas 
pašalina tūlus nesvarumus pasislėpu
sius kiekviename tabako lape. Luckies 
tą procesą išrado. Tik Luclde® jį ir 
turi!

Todėl, nežiūrint »■* jūs užsitraukiate 
žinodami ar nežinodami* apsaugokite 
tas jautrias gleives!

MIt’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga 

prlei knltiilmuš -. prie! kosulį

išsižadėjo socialistines idėjos 
fr bėgo maldauti pas Bimbos 

gviekų atleidimo dėl 
parašymo '‘Keleiviui” kores
pondencijos. Žinoma, Bimbai 
tokių ir reikalinga ir tuojaus 
jum duoda vietos “Vilnies” 
Skiltyse apjuodinti “Keleivį” ir 
jo skaitytojus kaipo fašistus ir 
kapitalistų tarnus.

Atlikęs tų negarbingų darbų 
ir vėl šliejasi prie “Keleivio”, 
kad patalpintų jo korespon-| 
dėncijų-atsakymų kokiam tai 
winnipegiečiui. Bet jam varg
šui “Keleivio” redakcija atsa
kymų skyriui padaro pastabų, 
kad^vien tik užpuldinėjimai 
ir šmeižtai prieš kilus jokios 
naudos neatneša nei vienam. 
Toj pačioj korespondencijoj 
K, B. jau kryžiavojas, kad jis 
ne komunistus ir su jais nieko 
bendro neturi

Bet, drmtguši, kur jūsų logi
ka taip sakyti? Taip daryda
mas nustosi visai pasitikėjimo 
lietuvių tarpe ir busi jau neiš
tikimas draugams, SU kuriais 
nori dirbti politinėj ar kultū
rinėj dirvoj. Geriau butų, kad 
su visu savo mokslu nuvažiuo
tum pas Bimbos ir Angariečio 
sekėjui, tai tada juu tikrai at
rasi savo amatų. Dabar nie
kas nežino kas per vienas esi 
ir kokiai partijai tarnauji.

— Aitvaras.

Pirmas “Naujienų
PIKNIKAS

RACINE, WIS.

Riverview Resort’e 
(S. MOCKAUS PARKAS)

FOUR MILE ROAD AT ROOT RIVER 
Purė mylios į vakarus nuo Highwav 15 

NEDĖLIOJ,

Gegužės-May 29d., 1932
įžanga lik 25c. Kviečia “Naujienų” Pikniko Rciuį,. Komitetas

REIKAUNGA TUOJAUS VYRŲ

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar įčirSkimų. Bo priverstino 
poilsio, šis paprastas gydymasis namie leid
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esato priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emorald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir paftalinti visus skausmus, kad jus 
j trumpą laiką galčsito atsikelti. Tiktai lai- 
Kykitčs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekiniukus nepusilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Turi turėti gerų reputacijų, su mažu kapitalu prisidėti 
prie COOPERATIVE ASSOCIATION, kurių kuria 
CARLISLE PARRY STERILIZER, Ine., ir apsigyventi 
arti Ne\v York miesto; Statybos darbininkai, niųlioriai, 
popieruotojai, ūkių darbininkai, paprasti darbininkai ir 
lt. PASTOVUS DARBAS, GEROS ALGOS ir ĮRENGTI 
NAMAI su nedideliais žemės plotais; gera proga ge
riems ir pastoviems žmonėms. — Atsišaukite ar kreip
kitės laišku, pridedami dviejų centų pašto,ženklelį dcl 
platesnių žinių į

Law Pirm F. Dudley Kohler,
30 Irving Place, Desk Nr. L-37, 

NEW YORK, N. Y.

Garsinkite “N-nose”
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GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose,

R GLOBĖJAI

‘Sovietai baigia 
planų”. Tame 

sekamai:

Si informacija apie rimtą ligų, klausimą yra teikiama Public Health 
Institute kaipo visuomenės sveikatos priemonė.

KĄ KIEKVIENAS ŽMOGUS 
TURI ŽINOTI

‘‘Naujoji GAdynė” prieš kiek 
laiko apie SLA. rašė sekamai: 
“Geriausias atsakymas į tas je- 
remijošių giesmes bus balsavi
mas už opozicijos kandidatus 
Gataveckų, Miliauską ir kitus”. 
Tuo pačiu laiku patųlpino ir 
rezoliuciją, kuria užginama 
J. V. K.' P. veikimas. Randa
me tame numeryj ir korespon
dencijų iš Detroito, kurioj sa
koma: “Jis pasakė tų, ką gali 
pasakyti tik paprastas provo- 
katorius-šnipas. Taigi buvo pri
verstas prisipažinti, kad jis, 
Abekas, pabėgo iš sovietų są
jungos, kaipo kontr-revoliucio
nierius.”

Pruseikos-Butkaus vadovau
jami dešinieji komunistai, iš 
tiesų, turėtų giedoti jeremijo- 
šių giesmes. Jie pataria Susi
vienijimo nariams balsuoti už 
bimbinius, kurie pruseikinius 
vadina provokatoriais ir Fišės 
agentais. Pruseikiniai užgiria 
komunistų partijos veikimų, 
nežiūrint į tai, kad ta partija 
juos vadina kontr-revoliucionie- 
riais. Iš tikrųjų, Maskvos da
vatkoms susimalė poteriai.

—o—
Lietuvos K. P. C. K. organe 

Z. Angarietis rašo: “1931 m. 
kaip lygiai nepasisekė nusausi
nimo darbininkų streikas apie 
Kupiškį. Pareikalavo pakelti 
darbo užmokestį, streikui nie- 

. kas nevadovavo, ir po 1 dienos 
’ streiko streikas nutruko?’

Angarietis didelį pralaimėji
mą mato ten, kur tas streikas 

• beveik jokios reikšmės neturi. 
Visas tas nusausinimo darbas 
galėjo tęstis apie pora-trejetą 
savaičių. _

Tame pat numeryj, 17-tame 
puslapyj, rašoma: “Taip buvo 
Folkovskio fabriko streiko me
tu, kada provokatoriai ir šni
pai socialfašistų nurodymu šau
dė streikuojančius ^darbininkus, 
o paskui dar nuteisti buvo dar
bininkai. Tie pats socialfašistai 
irgi uždarė odinikų sąjungų, to
dėl kad ji liko masinė kairi są
junga. Socialfašistų palaiminta 
fašistų vyriausybė stengiasi pa
versti ligos kasas kažkokia po
licine ištaiga. Bendrai reikia 
žinoti, kad intervencija prieš 
besikuriančio socializmo šalį 
yra pamatinė dalis programos 
II Internacionalo, kurio sekcijų 
sudaro Lietuvos socialdemokra
tija. Kad pagreitinti interven
cijų, socialfašistai skubina Lie
tuvą greičiau sutaikyt su Len
kija.”

Aišku, kad čia yra nenorma
laus žmogaus kliedėjimas, ir 
daugiau nieko.

“Laisvė” su dideliu džiaugs
mu praneša, kad Amerikos ar
chitektas Hector O. Hamilton 
gavo $6,000 dovanų nuo sovie
tų valdžios.

Reiškia, Amerikos architek
tai gauna dovanas, o Rusijos 
darbininkai bizūną.

kurstęs žydų pogromus. Na, 
o kitoj vietoj tiesiog inkrimi
nuoja St. Kairį; girdi, “social
fašistų vadas Kairys apvagia 
darbininkus”.

Didesnių šmeižikų, kaip An- 
gariečio gaujos žmones, sunku 
ir besurasti. Su sąžine ir gėda 
jie jau senai atsisveikino.

■—o—
Vienas Bostono laikraščių 

rašo apie Amerikos kontribu
cijų Romos popiežiui. Esu 
kažkoks William Quinn iš 
Xew Yorko įteikęs popiežiui 
čekį ant $1,100,000. Tie pini
gai busiu sunaudoti mišių už
pirkimui. Laikraštis dar pri
duria, jog Amerikos katalikų 
aukos pernai buvusios 20 nuo
šimčių mažesnės, negu metai 
prieš tai. Reiškia, Amerikos 
ekonominis krizis pakenkė ir 
popiežiaus bizniui.

Komunistams rupi lik savo 
biznis, o ne darbininkų gero
vė. Amerikoj jie nuolat kau
lija aukų, kad galėtų jų viso
kie komisarėliai be darbo gy
venti. Panašiai jie elgiasi ir 
kitur. Jie virto tikrais profe
sionaliais ubagais. “Laisve” 
No. 85 rašo: “Ir kaip tik šiuo 
momentu socialfašistiniai bur
žuazijos lekajai, Lenkijos So
cialistų Partija (P. P. S.) iš
stojo su naujais manievrais. 
Socialistų Partija paskelbė dėl 
kovo 16 d. generalį
dienos streiką prieš naujus fa
šistinės valdžios įstatymus, tai
komus panaikinti dar esamus 
socialius laimėjimus”. O kiek 
toliau sakoma: “Lenkijos Ko
munistų Partija pamatė tuos 
manievrus ir atsišaukė į dar
bininkų mases juos sutruk
dyti”.

Matote, kokie vilkai slepiasi 
avių kailiuose. Socialistai pa
skelbė generalį vienos dienos 
streikų prieš leidžiamus žiau
rius įstatymus darbininkams, o 
komunistų lyderiai šoko fašis
tiniai valdžiai į pagalbų, 
kie talkininkai fašistams 
rai yra pageidaujami.

! ne bendras visos senosios Ru
sijos Steigiamasis Seimas. Tik 
antrų karta pakliuvęs į kalėji
mą ir nuodugniau susipažinęs 
su pamatiniais Markso, Engel
so, Kautskio, Plcchanovo vei
kalais ir t. t.”

Kapsukas giriasi, kad kalė
jime jis nuodugniau susipaži
nęs su Kautskio, Plcchanovo ir 
kitų marksistų veikalais. Bet 
kur šiandien Kapsukas nudar
dėjo? Jis nudardėjo pas 
ristus ii*'visai paneigė 
mokytojus.

Puslapyj 36 rašoma,
Kapsukas su kitais kaliniais 
lydėjo į kapus mirusį žmogų. 
Pamokslų pasakęs kun. Ži
linskas. Kalbėjęs labai atsar
giai. Toks pamokslas, žinoma, 
patiko ir Kapsukui. x

Puslapyj 41 skaitome:^“Jur
gis šaulys, Šliogeris ir kiti, ku
rie dabar ir socialisto vardo 
bijosi!” O kaip atsiliko su pa
čiu Kapsuku? Jis ne tik socia
listo vardo bijosi, bet virto 
didžiausiu socialistu niekinto
ju.

Puslapyj 57 skaitome: “C. 
K. pavedė man lankyt Kauno 
gub. organizacijas. Per rinki
mus j II caro durną iš Kauno 
gub. buvo išrinkti 5, kad ir 
šiaudiniai, Lietuvos socialde
mokratai.” Jeigu Kapsukas lai
ke rinkimų agitavo už šiaudi
nius socialdemokratus, tai lo
giškai protaujant išeina, jog ir 
jis pats buvo tik šiaudinis so
cialdemokratas. Apie Kairį 
Kapsukas sako, jog jis pradėjo 
aktyviai dirbti tik karo metu, 
bet ir tai bendru ’ frontu su 
lietuvių tautine buržuazija, 
dargi pačia reakcingiausią.

Žinoma, Maskvos burdingie- 
riui nieko nereiškia šmeižti 
vienų žymiausių Lietuvos so
cialdemokratų.

Puslapyj 236 Kapsukas sa-

NAUJIENOS, Chicago, III
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ko: “Parašiau apie pirmųjų 
krikščionių komunizmų (pa
gal Kautskįh apie reformačių 
jos laikų'komunistinį judėjimų 
(pagal Kauthkį).” Pirma Kap
sukas mokėsi iš Khutskio raš
tų ir naudojosi jo raštais savo 
brošiūras rašydamas. Mini jis 
taip pat ir žymiausių Rusijos 
marksistų Plcchanovo. Girdi, 
tai paskatino mus, esdėkus, 
parašyti kolektyvų laiškų Plc- 
chanovui, kuris daug nuodug* 
nių straipsnių buvo parašęs iš 
Rusijos visuomenes 
istorijos, kad jis 
marksistinę Rusijos 
nes minties plėtojimosi istori
jų.

Bet kų padarė bolševikai su 
tuo žymiausiu Rusijos mark
sistu? Bolševikiškų chuliganų 
gaujos su ginklais rankose 
nuolat krėtė jo butų, kada jis 
gulėjo ant mirties patalo. Jei
gu Plcchanovas nebūtų miręs, 
tai jam gal butų tekę ir Solo- 
vccko salas pamatyti.

• •
Puslapyj 259-tamc Kapsukas 

išddžiai rašo: “Aš parašiau 
Bortkevičienei laišką, kuriame 
pareikalavau iš jos ‘Kankinių 
Kasos’ apyskaitos. Nurodžiau, 
kad Amerikos aukautojai jos 
reikalauja.” .

Kapsukas net knygoj rašo

apie (ai, kad jis pareikalavęs 
iš p-ios Bortkevičienes apy
skaitos. Bet kodėl Amerikos 
komunistai neišduoda apy
skaitų iš savo fondų? Tų fon
dų aukotojams irgi butų labai 
pravartu žinoti, kaip jų aukos 
yra sudorojamos. Kapsukas iš 
savo tavorščių jokių apyskaitų 
nereikalauja.

Tos knygos puslapyj 158-me 
rašoma: “Už boikotų taip pat 
buvo ir d. Angarietis, dirbusis 
tuomet Panevežyj, ir visa Pa
nevėžio organizacija. Rusijos 
bolševikų didžiuma buvo taip 
pat už III durnos boikotavimų. 
Bet d. Leninas stojo už daly
vavimų ir galų gale įtikino bol
ševikų didžiumų.”

Pagal Kapsukų išeina taip, 
kad jeigu ne Leninas, tai dau
guma Rusijos bolševikų butų 
klaidžioję nesurasdami tikro
jo kelio. Butų kartu paklydęs 
ir lietuviškas fanatikėlis An- 
garietis, kuris nugalėjo patį 
Kapsukų ir tapo Amerikos 
bimbinių komunistų vadu.

— Marksistas.

Lyties Ligos

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU* 
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimas ‘ laikrodėlių visokių 
išdirbyščių už nužemintas, kainas. 
kitę ir patirkite musų kainas pirm 

pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847Lietuvis laikrodininkas

“Lyties ligos”, sifilis ir gonorrliea, yra žymiausi sveikatos prie
šai — jos pagimdo daugiau kentėjimų ir nelaimių, negu kuri 
kita pavojinga užkrečiamoji liga.
Žalingos šių ligų pasekmes butų geriau suprantamos, jeigu ne
būtų to, kad pačioje pradžioje jų simptomai paprastai nebūna 
labai rimto pobūdžio.
Gonorrhea daugelio nesuprantančių žmonių skaitoma nė kiek 
nesunkesne liga už paprastų šaltį. Bet taip kaip užleistas šaltis 
tankiai išsivysto į plaučių uždegimų ar į džiovų — taip ir go
norrhea tankiai išvysto į pavojingas komplikacijas, nuo kurių 
pasidaro skausmingas chroniškas stovis pas vyrus ir būna rei
kalingos rimtos operacijos pas moteris,

I

Laimei, ne kiekvienas gonorrhea susirgimas iššaukia tokias 
žalingas pasekmes. Didžiausias pavojus gludi užleidime arba 
netinkamame gydyme. Sifilis tankiai pradiniuose laipsniuose 
būna mažiau skausmingas, negu gonorrhea; faktinai, jis gali 
būti pas žmogų nesukeldamas jokių surūpinančių simptomų. 
Osler, garsus autoritetas; skaito sifilį kaipo didžiausių žudan
čių Igių; Jis gali imituoti beveik kiekvienų ligų, kadangi jis 
gali pulti kiekvienų kaulų, kiekvienų kūno dadelę. Del tos pre- 
žasties tikslus diagnozes reikalauja patyrusios medikales ati
dos ir sugabumo, taipjau ir moderninių laboratorijos įrengimų.

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63fd St
Lietuvos Komunistų Partijos 

kardinolas Kapsukas rodo sa
vo kalegoms tinkamiausį pa
vyzdį, kaip reikia šmeižti ir 
nenuosakiai kalbėti. Savo kny
goj “Caro kalėjimuose,” pus
lapy] 6, jis rašo: “Gindamas 
Vilniaus Steigiamųjų Seimų, aš 
įrodinėjau, kad jis daugiau 
duosiąs Lietuvos darbininkams 
ir mažažemiams, užtat Lietu
vai reikia šis obalsis statyt, c

Bimbos opozicijos organas 
“Naujoji Gadyne” įdėjo straip
snį vardu 
penkmetinį 
straipsnyj rašoma
“Metalo industrija yra atsili
kusi 50% nustatyto kiekio; iš 
107,000 traktorių, reikalingų 
taisymo, iki viduriui kovo pa
taisyta tik 60%, palygiuus su 
79% pataisytų pereitais me
tais tuo pačiu laiku”.

Vadinasi, komisarų paga
mintas penkių metų planas 
žengia čerepoko žingsniais. 
Net patys Stalino garbintojai 
priversti yra pripažinti, kad 
plieno industrija net ant 50 
nuošimčių atsilikusi. Su trak
torių taisymu reikalai irgi ga
na prasti. O nuo to, žinoma, 
kenčia žemės ūkis.

Tilžės komunistų “Balsas”; 
bešmeiždamas Lietuvos social
demokratus* nesidrovi rašytį 
net tokias šlykštybes, kad “So
cialdemokratas” laike rinkimų

Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, balta 
ar spalvuota

Climax sienų popierų 4 Qp 
valytojas, 3 už ................ I V V
Varnish Rėmo-
yer (............ .................... VOV gal.
darbą atlieka greitai, tikrai ir saugiai 
Screen malė- 
va ....................    . kv.

tikrai juoda, ir džiūsta greitai
H. R. H. paiiderk, 19ė
Mes taipgi parduodami didelį pasirin- 
kimą taipgi popieros, visokios rų- 

šies hardware ir malevų.
Palaukite mus telefonu ir mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297 
h ........ .

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS,

DR. S. LINET 
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą 
odos, sustabdome plaukų slinkimą 
gelbstint plaukų augimui.

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

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

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

Room 204

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

TEL. VAN BUREN 1200
Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak.

Nedaliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną. 
Kitą laika pasai susitarimą.

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS

I WISSIG,
. Specialistas iš 

Rusijos

PER 27 METUS 
GYDOMOS JOS YRA

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

PIRMI MORGIČIAL PARSIDUODA^ PAS
JUSTIN MACKIEWICH

$2000 mergišius ant naujo 6 kambarių mu- 
riniQkbungalow ir 2 karų mūrinis gara
žas, llarųuette Parke, Vertės $9000.

$3000 mergišius ant naujo mutinio namo, 2 
flatai po 6 kambarius, mūrinis garažas, 
Brighton Parke, vertės $12,000.

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.
♦ f

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St ? Tel. Ganai 1678

GALIMA GAUTI TINKAMĄ MEDIKALI PATARNAVIMĄ

Šiame mieste tinkamas medikalis patarnavimas yra prieina
mas visiems. Tie, kurie neišsigali patarnavimo privačio gydy
tojo, gali rasti gerų medikalę priežiūrų žymiausiose medikalėse 
mokyklose, Ihiblic Health Institute, Illinois Sočiai Hygiene 
Leaguc ir kitose pripažintose sveikatos įstaigose. Nemokamas 
gydymas yra prieinamas tiems, kurie neturi pinigų.

, , PUBLIC HEALTH INSTITUTE.
> • t ■ ' " !»< I ■ .

yra inkorporuotas visuomenės patarnavimui, o ne dėl pelno, 
sulig Illinoiš valstijos įstatymais. Tai yra įstaiga, kurios tikslas 
yra kovoti su lyties ligomis šiame mieste — organizuotomis 
pajėgomis visų tuo klausimu besirūpinančių socialių agentijų. 
Vidurmiesčio Skyrius dėl Vyrų, 159 North Dearborn Street, 
tarp Randolph ir Lake gatvių.
Skyrius dėl Moterų, 169 North Dearborn Street, tarp Randolph 
ir Lake gatvių, įėjimas vien tiktai dėl moterų.
South Side Skyrius dėl Vyrų ir Moterų, 129 East 31st Street, 
arti Indiana Avenue.
.Valandos—visuose skyriuose—nuo 10 v. ryto iki 8 v. vakare 
kasdien, išėmus sekmadienius. Telefonas Central 9383.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIpS ir NEIŠC.__ ___ ____
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 galį 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. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Giawford 5573

Puiki
Lietuvių 
Krautuve

Vyriškų, Moteriš
kų, Vaikų ir Mer
gaičių Apredalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti <»' visokių 
reikalingų apredalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų, 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS P1KIBLIS, Savininku į

3344 So. Halsted Street
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. Joseph H. King' 
National Regulafbr Co. 

President, Public Health Institute 

Robert A. Gardner 
MitchelL Hutchins & Co. 

Vice-Pres. tJ Treas., Public Health 
Institute:

A. A. Carpenter 
Ayer « Lord Tie Co. 

Marshall Field 
Field, Glore & Cč.

, J^athan Wip. MacChesney
• MacChesney, Whiteford and Wells 

John T. Pirie ' 
Carson Pirie Scott 3 Co.

Albert A.
Sprague, Warner and Co.

Thos. R. Gowenlock 
Vice-Pres., Public Health Institute

A. B. Diek, Jr.
A. B. Diek Company 

' Secretary, Public Health Institute

David A. Crawford
PtCs., Pullman Company

Charles F. Glore 
Field, Glore B Co.

Harold F. McCormick
Chairman of Finance Committee 

of International Harvester Co.

George A. Ranney 
Vice-President, 

International Harvester Co.
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demokratines valdžios, fa tautininku perversmo ją by
la buvo ilgai atidėliojama. Jeigu tautininkai butų su
sitaikę su klerikalais, tai byla butų buvusi palaidota 
kokiam nors kanceliarijos užkampy. Bet susitaikymas 
neįvyko, kadangi abi puses turi daug ambicijos ir už
sispyrimo. Todėl krikščionių ministeriui tenka eiti į 
“čysčių”.

Juozas Pronskus.

Rinkimams j Ketvirtą Seimeli Praėjus

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
•ekmadieniua. Leidiia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Hahrted SU. Cbicago, 
Ui Telefoną* Rooaevelt 8500.

Uiaiaakymo kalnai .
Chicagoje — paltu:

Metams----- ---------- -----
Pusei metq______________
Trims mėnesiams_______

} Dviem mėnesiam_________
Vienam mėnesiui 

Chtcagoj per ilneiiotojua:
Viena z kopija____________
Savaitei__________________

, Minėsiu!___ ,
Suvienytose Valstijose, na Chlcacoj, 

paltu:
Metams -------------- 37.00
Pusei metu ... ........... ............  8.60
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams_______ 1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —..... ..... j. ___ $8.00
Pusei metų ....... 4.00
Trims mėnesiams _______  2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.

.............—Į—

Apžvalga
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.'VISUOTINAS BALSAVIMAS 
IR SEIMAS

PASITIKĖTINI DARBININKŲ VADAI

Konvencija Milwaukee’je nominavo Thomas’ą ir 
Maurer’į, kaipo socialistų kandidatus į Jungtinių Val
stijų prezidentus ir vice-prezidentus. Juodu yra pasiti
kimi ir išbandyti darbininkų judėjimo vadai. Norman 
Thomas yra rašytojas ir lektorius. Savo karjerą jisai 
pradėjo, kaipo liberališkos protestonų bažnyčios kuni
gas, bet susipažinęs arčiau su New Yorko miesto bied- 
nuomenės gyvenimu, jisai įsitikino, kad meilė artimo ir 
teisingumas bus tušti žodžiai, kol patys darbo žmonės 
nestos kovon už savo teises ir būvio pagerinimą.

Prieš kokius 15 metų Thomas metė savo, kaipo pa
mokslininko, profesiją ir visas savo jėgas pašventė dar
bininkų švietimui ir organizavimui. Jisai daug kartų 
veikė darbininkų streikuose* kaipo kalbėtojas ir agita
toriuj ir kelis sykius buvo už tai suareštuotas. Dėka 
savo didelių oratoriškų ir literatiškų gabumų, jisai įgi
jo įtaką socialistų partijoje ir buvo nominuotas į įvai
rias valdiškas vietas. Prieš ketverius metus jisai jau 
buvo socialistų kandidatas į prezidentus.

James Maurer yra senesnis už Thomasą žmogus. 
Iš paprasto darbininko jisai iškilo į stambų organiza
cijos vadą. Per daugelį metų jisai buvo Pennsylvanijos 
Darbo Federacijos prezidentas, iki jisai iš tos vietos 
nerezignavo, kuomet Readingo (Pa.) balsuotojai buvo 
išrinkę jį savo miesto meru.

Thomaso ir Maurerio nominavimu socialistų parti
joje paėmė viršų nuosaikus, konstruktyvis elementas. 
Todėl galima tikėtis, kad socialistų rinkimų kampanija
bus rimta ir nemažai prisidės prie darbininkų apšvie-1 
timo. Tiesą pasakius, jos svarbiausias tikslas ir bus 
apšviesti ir paskatinti prie galvojimo darbininkų mases. 
Išrinkti socialistą Jungtinių Valstijų prezidentu kolkas 
dar nėra vilties. Tam reikėtų galingos organizacijoj 
kurios socialistai tuo tarpu dar neturi, ir vargiai jie ją 
turės, iki nenutars veikti nepriklausomai nuo kapitalis
tiškų partijų darbininkų unijos.

Antra vertus tačiau, socialistai yra įsitikinę, kad 
butų bergždžias dalykas slėpti politišką Amerikos dar
bininkų silpnumą po “revoliucinio triukšmo” maska, 
kaip kad bando daryti komunistai. Tos neva darbinin
kų masių vardu rengiamos demonstracijos, kuriomis 
giriasi komunistų spauda, ir tie, kartais tyčia išprovo
kuoti, komunistų susirėmimai su policiją, apie kuriuos 
kartkartėmis praneša ir didieji kapitalistų laikraščiai, 
darbininkų masių nesuorganizuoja ir nepamokina, kaip 
reikia kovoti už savo reikalus. Neretai šita taktika kaip 
tik atstumia rimtesniuosius darbininkus nuo politiškos 
kovos, įneša sumišimą ir dezorganizaciją > jų eiles.

Nors Amerikoje dar tik mažuma darbininkų yra 
suorganizuota, bet be tų organizacijų pagelios darbi
ninkų klasė negali žengti priekyn. Taigi bus nieku ne
paremtas tas judėjimas, kuris, užuot stengęsis organi
zuotuosius darbininkus įtraukti į politišką kovą prieš 
išnaudotojus, tuos darbininkus niekins ir pravardžiuos 
“kapitalistų bernais”. Jeigu Amerikos darbininkai bu
tų pasiekė politikoje bent tiek, kiek jau jie yra iškovo
ję ekonominėje dirvoje, tai jie šiandie jau butų stiprus^ 
Taigi svarbiausias socialistų uždavinys šiandie yra jtk 
kinti darbininkus, kad jie privalo ginti savo reikalus 
ne tik dirbtuvėse, bet ir valstybėje.

Išaiškinimui, kodėl yra reikalinga darbininkams 
politiška kova, daugiausia ir turės būt pašvęstas socia
listų darbas šių metų rinkimų kampanijoje. Ir mes ma- 
nome, kad vadovauti šitam darbui Thomas su Maurerm 
yra kaip, tik tinkami,

'.7-rr,*ri"» i" u y tt

SUPUVĘS KLERIKALIZMO ŠULAS

Vakar ^Naujienose” buvo įdėtas buvusio Lietuvos 
ministerio Vytauto Petrulio bylos pradžios aprašymas. 
Šiandie jau radome žinią — tiesa, 
apie teismo sprendimą.

Buvęs krikščionių demokratų ministeris pirminiu^ 
kas ir finansų ministeris Petrulis yra pripažintas kaltu 
ir nuteistas i kalėjimą.

Jisai buvo kaltinamas ėmęs milžiniškus kyšius iv 
vogęs pinigus iš valstybės iždo.

Taigi negarbingai sugriuvo dąr view Lietuvos 
klerikalizmo šulas. Petrulis buvo patrauktas tieson dar

ne visai aiškią

; Ir tarp dešinio krypsnio na- 
'rių Susivienijime neretai pasi
reiškia. gana sveikų ir pažan
gių idėjų. Pa v. Philadelphijos 
10 kp. paskelbė viename tauti
ninkų laikraštyje šitokį įneši
mą seimui:

MPanaikinti Seimo teisę 
rinkti Pildomąją Tarybą, Už
tenka narių balsavimo, ku
ris turi, būti svarbiausias. Jei 
tas bus palikta konstitucijoj* 
kaip buvo, tai taip įvyktų, 
kaip su kunigais pereitais 
laikais. Visi advokatai atsi- 

1 ves į Seimą savo ‘klerkus’ ir 
kitokius ‘frentus’ ir pasikar
tos ta sena istorija, kaip su 
kunigų gaspadinėmis ir zą7 
kristijonais, kada jie, užka
riaudavo seimus.” 
ši nuomonė yra griežtai prie

šinga tautininkų, ir dešiniųjų 
[sandariečių nusistatymui, kad 
^rinkimai visuotinu balsavimu 
turį būt paneigti ir kad tik 
vien seimas rinktų Pildomąją 
Tarybą. Toks tautininkų nusi
statymas kaip tik ii* pareina 
nuo to, kad tautininkai nori, 

įtaip,. kaip kunigai, kontroliuoti 
‘organizaciją, neatsižvelgiant j 
daugumos narių valią, štai tau
tininkai Waterburyje išrinkot 10 

‘delegatų su Tareila. ir žeman- 
itaušku priešakyje iš 11 kuopos, 
‘nors kuopa galėjo paskirti tik 
100 dolerių visų delegatų ke
lionės išlaidoms. Vadinami, kiek
vienas delegatas gaus iš kuo
pos iždo tik po $10.00, — tuo. 
gi tarpu vien tiktai “rourids 
trip” tikietas iš Waterburio į. 
jPittsburghą kaštuoja. $36! 
Kiekvienas delegatas turės pri
dėti iš savo kišenės $20 tikietui 

;nusipirkti^ o kur dar kitos iš
laidos kelionėje? Kur pragyve- 
Įnimo išlaidos seime,/ kuris tę
sis gal ištisą savaitę laiko? 

į Aiškus dalykas, kad tokiu 
įbudu važinėti į seimu*, paprasti 
darbo žmonės negali, jeigu 
jiems nėra apmokamos išlaidos 
iš kokio norą pašalinio šaltinio. 
Toki pasivažinėjimai yra pri
einami tiktai pasiturintiems 
biznieriams ir profesionalams.

Arba imkim kitą pavyzdį. 
Tautininkų kontroliuojama kup- 
pa Clevelande (14-ji‘> išrinko & 
delegatus, nors kuopos finan
sai yra blogam stovyje, nes se
nasis finansų sekretorius, prar 
švilpė daugiau kaip pusantro 
tūkstančio dolerių organizacir 
jos pinigų. Kuopa tiems dele
gatams, rodos, visai negalėjo 
paskirti pinigų. Jie. rengiasi var 
žiuoti į Pittsburghą “sąvo leu 
šomis”.

Jeigu į seimą suvažiuoją daug 
tokių delegatų, kuriems, dėl; po^ 
litikos ar kitokiais sumetimais 
apsimoka išleisti po keletą de,- 
ĮŠimčių dolerių arba kurių iriais 
<daa padengia koki nors pašali
niai šaltiniai, tai seimą gali už- 

’ valdyti tam tikra klika, netu
rinti nieko bendrą su organiza
cijos tikslais. Davu$ seimui vi- 
sąĮ.galją ir paniekinus visuoti
no balsavimo idėjąR Susiviei^jd^. 
mas netrukus patę>ti| į rankąs* 

gaivalą, kuriįe, $ pąvers* 
tų savo politikos arbą i$naado« 
jimo įnagiu*

; “Pirmas — visuotinos no
minacijos ir balsavimai pil
domos Tarybos narių turėtų 
būti pakeisti; vietoje to kad 
SLA. Seimas rinktų visus 
valdininkus į įvairias vietas.

t Ta tvarka jau yra įvesta pa- 
’• našiose kitų tautų organiza- 
! ei jose ir Lietuvių R.-K. Su

sivienijime. Kad tas butų 
sveikas ir naudingas dalykas

; organizacijai) (?—“N.” Red.), 
( tai abejonės nėra. Prie to 

susitaupytų daug išfcaščių, 
nes visuotinas nominacijas

i ir rinkimus darant nemažai 
i kaštuoja.
> “Kitas daa? svarbesniu ir 

rimtesnis dalykas butų tai 
kad musų pašalinei spaudąi 
butų burnos uždarytos (o, 
pats autorius šitą rašinį pa
skelbė pašalinėje spaudoje!— 

, “N.” Red.), nes nebūnant 
viešų nominacijų nebūtų apie 
ką rašyti. Dabar gi- pašalinė 

; spauda užversta raštais apie
SLA. valdybos rinkimus, lyg 

; j’i butų SLA. organais.” 
Į
» Reikia pastebėti, kad asmuo, 
kuris nusiskundžia “pašalinės 
spaudos” kišimusi į SLA. rei
kalus, ne tik pats dažnai toje 
spaudoje (jam artimo kryps
nio) vėda agitaciją Susivieni
jimo reikalais, bet dia ir, buvo 
Įkartu su savo, vienminčiais įs
iteigęs speciali lapeli, kuris bu
vo pašvęstas kuone išimtinai 

‘šmeižimui ir niekinimui tam 
!tikrų SLA. veikėjų ir kandida
tų į SLA. viršininkus. Ne ga
ilia to. Kada p, Semaška “ru- 
nijo” į sekretorius, tai jisai pa
vartojo savo agitacijai; net ii? 

-radio. O šiandie jau jisai rėk 
skalauja, kad butų “uždarytos 
burnos” laikrą^įaips!

• ■!

[ Tai, beje, yrą gana papras-? 
tas reiškinys. Pralaimėję rinki
mus kandidatai labai dažnai pa
sidaro rinkimų priešai. Sukirsti 
viešuose ginčuose smarkuoliai 
virsta “burnos uždarymo’ apaš
talais; ir juo nešvaresni jie 
buvo savo polemiškuose išsišo
kimuose, juo biauriaus jie jau
čiasi po pralaimėjimo ir juo 
.piktesnį jie pasidaro žodžio 
'laisvės priešai. Juk ir Lietuvos 
smetoniniai tautininkai išvirto 
į fašistus, seimo ii? spaudos 
laisvės priešu#, PO toy kąi jie 
atkartotinaj buvo sumušti vir 
suktinuose rinkimuose!

To rašytojo nelogiškumas, 
ypač puola į akį, skaitant j(Q 
straipsnio, užbaigoje šitokį nur 
siskundimą SLA. seimų ”vien
pusiškumu”:

I

t
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‘inn badavimus.,
išreiškė saw,o nuomoti® 
Haiatininkųt' l#jkraįš*yj® bwy

i

turėtų nutarti” jisai rašo:

i 

kių milijonų bedarbių šmėkla 
viduje. Visiems tiems momen
tams būtinai reikalinga rasti 
kas nors, kas nukreiptų 60,- 

1000,000 nepatenkintų vokiškų 
akių į kurį tolimesnį objektą 
ir kas šiokiais tarptautiniais 
politikos laikais sukeltų dau
giau simpatijos “kankina
mam, nuginkluotam vokišku- 
mui.” Tam visam kaip tik į 
laiką pasitaikė Klaipėdos kom
plikacijos.

Nieko stebėtino, kad toks 
nervuotumas iš vokiečių pusės 

užkrėtė ir mūsiškių.
Prisėjo^

Vis tik musų viršus, kad ir 
po apačia! — prisimena kaž
kokios juokdarės pasakymas.

Be abejo, visi jau gavo skai
čius ir davinius. Buvo ruoštasi 
tuojau rinkimų daviniams pa
aiškėjus pasiųsti telegramą į 
užjūrius, musų viengenčiams 
pranešti apie musų “laimėji- 

’nius”, tačiau daviniams beaiš- 
kejant taip pat paaiškėjo, kad 
ir telegrafuos siųsti ncheapsi- 
nioka. Geriau lai dar dieną ki
tą nesužinos!

Vadinas, nubabavom ir— 
ihabemus papam! Klaipėdos
!kraštas vėj turės seimelį, visai savaime 
tokį pat,, koks buvo paleistas, karštesnes galvas, 
įtik su mažais pasikeitimais, ikiek dar nepraktiškos pajėgos 

L. ĮEsmėji vargui kas pakitęs, bet 
i pamoką visi turės milžinišką, 
kad tik turėtų nors kiek gabu- 
imų visą tą piunoką j galvas 
i įsikalti.

Kad. mes turėtume tokį pro- 
pagandost aparatą, kaįp vokie
čiai, mes galėtume daug dau- 
įgiau pasigirti šiais rinkimais, 
.negu vokiečiai kad giriasi. Ne- 
labcjiojtU, kad ia? Amerikos spau
da yra pilte užpilta įvairiau
siomis perversijomis iš vokiš
kų šaltinių. Tai ir yra vienin- 
įtėtė vokiečių , persvara, .kad 
\jie moka kur kas sutartiniau 
I rėkti. 
į Musų persvara yra tame, 
>kadv stebėtinu, budu, šiais rin- 
• k linais Klaipėdos krašte visa 
l Vokietija buvo ligi isterikus 
:davaryta. Jų badmė buvo tiek 
;didelė, kad visa spauda, tele
gramų agentūros^ radio, orga- 
jiizacijos, fondai, diplomatija 
ir oficialčs valdžios vietos bu- 

’yo pastatytos į kojas Klaipė
dos vokiečiams padėti kiek 
galima atsilaikyti. šiandien 
čia nebe paslaptis, kad pačioj 
Vokietijoj buvo įsitikinta,, kąd 
šį kartą yokiškumas Klaipėdos 
krašte gaus lemiantį smūgį1. 
Vokietijos radio propagandi- štangos buvo dedamos šiuos 
niai adresai; Klaipėdos rinkimų 

]išvakarėse buvo atviras app- 
liavimas j šio kraštelio* vokieti
ninkus, ■ laikyti poziciją Ifei 
paskutinės “vąrdaų, vokiškujao 

‘išgelbėjimo” Rytuose, įvairios 
nototb atsišaukimai į sigfiaki’* 
irines valstybes, įj Tautų Sąjun
gą, į visų palankesniųjų vajs- 
tybm kabinetus,, kad kiek ga- 

‘Mųt trukdytų “didtžKetuvių eks- 
pajisiją.;” Vokietijos atstovo 
Kaime nervuotumas, Vokieti
jos general-konsulo Toepfce 
Klaipėdoj judrumas; laikiiųis 
leidimas galvijus iš Klaipėdos 
krašto “be muito” Vokietijon 
įvežti piritą slaptai apmokė
jo tam tikri Vokietijos fon
dai) ;; yijMfc ligi šiol dai* vis von 
kiško ąnųtonomįnių orgaųų 
aparato pačiame Klaipėdjps 
krašte, užsukimas lauki# in-“žiuriibt arčiau į dalyką 

kuopos neturi progos atsir 
griebti finansiškai, kad gale-
tų delegatams keliones lėšas 
(norėta pasakyti: išlaidas. —• 
“N/’1 Reįk) k už sugaištamą 
laiką apippketk Tąt į* seimus 
ne visos kuopos siunčią sayų 
delegatus ir ne visi nori sa
vo lęšomis važiuoti. Jeigu va?- 
ži-uojia savo lašomia tai tik

; politikieriai ar bizuieriai Jr 
' seimai būna vienpusiški.”

O betgi jisai reikalauja, kad 
‘butų panaikintas visuotinas bajln 
sayimas ir butą pavesta visa 
gąli& seinąa*w4 -

“Žiūrini arčiau į dalyką?’;, 
anp^ p. SemąškQS>, aišku yra 
kiąkvienam,, kad seimai tokios 
išsimėčiusios po plačią Ameri^ 
ką organizacijos, kaip SLA., 
šiandįp. negąli tiksliai atvaikr 

ųnganizacijos narių nusk 
’sIHynaąv Seimuose nepalygini 
d^nįj ųpošįmtįį negu kuopoj 

popieriai ir biznieriąij.

kąil jį®, išvedą,, kąd seimų gsą- 
reikia o visuoW

riM. baltuma reikšmę, sustipo 
rinti. Tuo gi tarpti p. Semaška,

leidžia, ir atsiremti ir vieto- 
iinis ofenzyvos imtis. Kadangi 
'Klaipėdos krašte yra gerokai 
“irafiMruota” įvairaus plauko 
subjektų, labai gerų idealistų, 
įgatavų dėl lietuviškumo pri- 
ikėlimo viską atiduoti, buvusių 
1923* metų sukilėlių, gerokas 
|prieauges, jaunesniosios kar
tos lietuviukų gana drąsių ir 

i veiklių vietinių ir keliolika 
galvų įvairių ‘Niljthikų,’* — 
suprantama, kad toks etemen- 
<tas nebegalėjo ilgiau prisileis
ti, kad ^hitlerininkai” susirin
kimuose “uber alies” giedotų, 

' lazdomis sukdami lietuviškus 
I susirinkimus piketuotų ir ncsi- 
;ovientuo jaučius laukininkus 
(grasinimais ir pažadais demo- 
iraDhuotų. Įvyko eilė triukš
mingesnių susikirtimų, kuriuo- 
įse šįi kartų jau lygiomis daly 
įgavo ir vokiškų dvarininkų at- 
i s įgabenti ar atsiųsti “knech
tai’ ir lietuviški “šaulisai” 
(’grossli tauisehe sehaulisen, 

'kaip kad vokiečiai aktinges- 
Jniuosius lietuvius čia pravard- 
žiuoja>.

Juo atmosfera darėsi karš
tesnę, juo abiejose pusėse vil- 

ftys augo ir juo didesnės pa-

tiįų *ląąd|wŲ?tacbafts partijos” 
Į iv ^volksipartijos” farvatery,;— 
‘visa tai tik rodov kaip daug 
■Vokietijai- ąpčjų. šie riiikimąi.

Teisybė, Vokietija ypatingai 
npK’ėjp ši ūpą rinkikus laimėti 
savo politikos naudai. Čiįa 
Klaipėdos reikalai pavyko iš
kelti keliuose tarptautiniuose 
forumuose; čia nusiginklavi- 
•mo, čia karo skolų, reparacijų 
^liaitsimai; čią vos: vos besulai- 
komaą Hitlerio, slibinas, ir peu-

'priešingadi lo^iltaa*. siūlo visai 
atbulą sumanymą,

į Lyg ąnt jajokoi jisai, dar pa
taria S« L. A imti pavyzdį 
iš Romps-Kątalilup Susiyienrįij 
mo. Bet juk tai butų ue p#o-. 
gresas, o grįžimas prie to, kas 
buvo prieš 30 metų su viršum. 
Prieš atsiskirsiant nuo kuųigų, 
SLA.' tvarkėsi taip, kaip fašis
tai kad. jj nori šiandie tvarkytų 
Tačiau milžiniška SLA. narių 
daugurųa yra jau pakankamai

tų saMty oi^’ąnigacijų valdyti be 
•dvasiškų, arba Idtolrią* diktato
rių !

f*

, au suvokietinti žemaičiai, 
tad dėl jų Krausui ir Toepkei 
galvos nebesopa. Bet laūkinin- 
<ai, elementas labai sunkus; 

. iems persiversli kitu šonu tu
ri generacijas laiko imti.

Nuo pat 1925 metų, tai yra 
nuo pirmųjų rinkimų, krašto 
seimelį, lietuvių balsuotojų 
skaičius progresyviai augo ir 
vokiečių tuo pačiu nuošimčiu 
mažėjo. Vokiečiai tai gerai 
matė. Tas lietuvėjimo proce
sas ėjo, eina ir, be abejo, eis, 
bet normaliai ims dar eile 
metų, kol jis atsvers tą inerlin- 
gą masę, kuri galutinoj išva
doj visuomet nueina paskui 
vokiškųjų vadovų. Ypatingai 
s u gabią ir be klaidų politiką 
.vedant iš Centro vyriausybės 
pusės, tas lictuvėjimo procesas 
gali kiek pagreitėti ir nuošim
tis padidėti. Tačiau taip pat 
atmintina, kad kiekviena klai
da ar netaktas bematant tą 
procesą sulaiko. Klaipėdos 
'kraštas yra patapęs Lietuvos 
tvarkos ir politikos savotiškas 

' barometras.
—o—

Lietuviai šiuose rinkimuose 
'aklinai gavo 6 atstovus, tai 
yra vieną uždirbo su pilnu 
kaupti; deja, tik teisiškai 5 at
stovus tegavo ir tai dėl tech
niškos klaidos, dėl to kad są
rašai buvo susiblokavę ir nebe
galėjo dalyvauti pavieniai li- 
k učių pasidalin i m e.

■ Tai, normaliai, yra visiškai 
natūralūs procesas: viena, lie
tuviškieji balsuotojai šį kartą 
:visa mase persimetė iš bespal
vių “lietuviškų laukininkų” 
.grupių į grynai lietuviškas Vi- 
•suomenės Sąjungos ir Darbi
ninkų grupes; kita, lietuviškų 
balsuotojų skaičius užaugo 27 
nuošimčiais, tik negalėjo at
stovų skaičiaus padauginti, 
kadangi šį kartą renkamasis 
balsų skaičius (koeficientas) 
buvo žymiai didesnis negu ki
tais metais; trečia, f aklinai 
lietuviai, kaip sakėme, turėjo 
gauti nemažiau 6 atstovų, jei 
nebūtų klaidingai susiblokavę, 
kuomet kili sąrašai visai nc- 
siblokavo.

Tačiau, atsižvelgiant į padė
tą energiją ir pastangas, tokie 
lietuviams rezultatai nėra lai
mėjimas, bent nėra toks, kokio 
buvo laukta. Skeptikai ir ge
riau pažįstai)tieji padėtį bei 
netolimą praeitį, tiesą paša - 
krus, ir nelaukė, tik laukė jau
nesnieji žmonės, karštesnieji 

’elementai, laikraštininkai ir 
kauniškiai.

• Kodėl buvo laimėta 8-0 ligi 
!EJ ir 13 lietuviškų atstovų, 
;kaip kai kam tikrai norėjosi 
J ir tikėjosi? — Tam buvo, be 
šimtų mažesnių lietuviams 
'šiuo laiku nepalankių psicho
loginių. aplinkybių, šios svar
biausios :

1) Vokiečiai nuo 
nai yra įskiepiję 
kiams labai blogą 
apie lietuvius “von 

:■ (iš anos pusės, 
ypatingai iš gretimos Klaipė- 
idos kraštui Žemaitijos); visa 
įkas čia padaryta bloga, siste- 
matingai buvo išpučiama, kaip 
padaras žmonių “iš anos pu
sės”; ir kabiau nuplyšęs bedar- 
Įjbią, ir su dviesena kumelka at
ivažiavęs Tauragės ar Kretin- 
jg«ri žemaildti ar žydelis, ir ru- 
įsiškai sugargaliavęs gatvėj ar 
paisilakęs karčiamoj vaJklinhi- 

;kas> — vifla buvo išnaudoja- 
>ma piJpštais parodyti, kaip “že- 
tmaitiškaij — rusiškos kultūros” 
ipąvyzdįs kurio, žinoma, “aukš
lius, senos kultūros memellen- 
deriai” turi vengti kaip sma-

i

tainfcimuo padaryti.lemiančiais. 
I Vokiečiai, užuodę tikrąją 
padėtį ir iš senų laikų prusus 

!lietuvius pažindami kaip su- 
iakmenėjusiu» konservatorius, 
i pradėjo numanyti, kad atėjus, 
valandai, kada reiks, kortele- 
irnis pasisakyt^ tie konservaty- 
ivųs. lietuvininkai rizikuoti 
nedrįs — griebėsi dvejopos 
taktikos: tiems lietuvininkams 
pradėjo visaip pataikauti, 
“vienybes” ir “savų senos kul
tūros, tikybos bei papročių iš- 
laikymo” Reikalų įkalbinėti; 
visokią* iš lietuvių pusės pasi
reiškusias naujenybes ir “ame- 
(ijikoniškus.” propagandos bu
dus kuo, juodžiausiai nupiešti 

^kaip, “atėjuųų žemaičių” de
moralizuojanti padarų, — ir iš 
kitos pusės skelbti, kad'šie rin
kiniai reiškią tą patį, ką ir 

’“plebiscitas.”
LUtuvįų. akiųąjs žiūrint, 

sveikiausia buvo, šių rinkimų 
’višai neturėti, arba, jei turėti, 
tai iš kalno, geriau pažinti 
krašto masių būdų ir jų nuo 
amžių susisiovejiusią inerciją, 
ir pagal to atatinkamai elgtis* 
Buvo persiskaičiuota, o prieš- 
ii?ii>kimiafiis įkaitinimas visai 
atėmė galėjimą šaltai svarsty
ti. Buvo leistasi lygiomis> 
smūgis prieš smūgį, žodis prieš 
.žodį- su vokiškąją' mašina kon
kuruoti. Teisybe, lietuvių veik- 
hunas šiais rinkimais jau toli 
pralenkė vokiečius. Turint rei
kalą su kitokio tipo gyvento- 

rinkamai butų turėję iš
eiti visai kiloki.

Dabar išėjo taip, kaip to; 
pasakėčioj: ką nekalbėjo, kas 
,kor nežądėjo, kas kuo negrasi- 
^U0j ir ątkalbinėjo, “a Vaska 
slųšajeU Ja jest” (o laukinin
kai sąų klausosi ir tyli). Ka
dangi; šjaųie kraštely laukinin
kai skaičium visus kitus luo
mus nusveria, tai į juos abi 
•stdys ią. tįaike savo agitaciją. 
Miesteliai* dėl jų vokiečiam* 
'gaivą neskauda; miesteliuose 
visur arba vokiečiai arba tiek

senai, sc- 
klaipėdiš- 
nuomonę 
drueben”

iš Lietuvos,

: (Bus daugiau>
........ . - . , . -------------- ---

i NAUJAS Kultūros No. 4 
(atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 e.

Naujas No-. 22 “Kovos* 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

• BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andehnan, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.
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CHICAGOS 
ŽINIOS
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Padėjo kampinį akme
nį Chicagos paštui

Iškilmingomis ceermonijomis* 
vakar tapo padėtas kampinis 
akmuo busimam Chicagos paš
tui, kaip “puikiausiam, didžiau
siam ir pilniausia įrengtam 
pašto plentui pasauly“. Tokiais 
žodžiais karąkterUavo tą tro
besį šalies postmaster-gcneral, 
Walter F. Brown.

Kaip žinoma, paštas pastaty
ti ir įrengti kaštuos apie $22,- 
OOOJMH). Ceremonijose tarp ki
tų dalyvavo Chicago pašto, vir
šininkas Lueder, meras Cerma- 
kąs% senatorius Otįs Glenn ir 
kiti.

NAUJIENOS, dMcag®, UI. ■’
e................................................   II I II   ,.|.J jninĮir'.IJill.|HĮm<.'iyrW

20,000 automobilistų 
prmntai

Ąpskaiėiuoj-ama, kad 2(ktt00 
automobilistu laikiusių automo
bilius gatvėse per naktį, sura
do vakar ryte raščiukus su į- 
spėjimu, kad jeigu kitą kartą 
tie automobiliai taps užtikti 
gątvese tuo pačiu laiku, tai jų 
savininkai busią areštuoti.

O

■
f

[Acme-P. K A. Photo]

New York. — Frank Pajzych (viduryj), kuris policijai 
“prisipažino“, kad jis dalyvavęs Lindbėrghų vaiko pavogime. 
Tačiau jo pasakojimui mažai reikšmės tepriduodama, kadangi 
jis yra narkotikas.

jaučiasi, kad jų abelna sveikata Skęlbinui Nuvdtencj 
yra daug sustiprėjusi ir paai- duod.a nauda aelto,
naudojusi. P-nia, Grišienė sako: 
“ši vieta yra labai pagirtina 
kaip sveikatos rezbrtas (Health 
Resort) ir pasilsio centras“.

-Iš Hot Springs jie važiavo 
ąutomobįliu į Chattanonga, 
Tennessee, ir ten aplankė gai> 
sius istorinius karo laukus, kaip 
Looko,ut Mo.untain, Missjonąyy 
Ridge ir Chickamauga Parj^ 
Pp. Grišiaį buvo išvažiavę 
dviems savaitėms ir suvažinėjo 
apie dvidešimt-tris šimtus 
(2300) unylių savo automobiliu.

Dabar, kaip paprastai, advo
katas Grisius veda savo teiMų 
darbą raštinėje 4631 South 
Ashland Avenue.

žinovė.

Ienose 
duoda naudą aeųo, 
kad pačios Naujiem 
yra naudingos.

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai

T——r 1 '."."H!. 11
<yiT \T’sr.g.'sga.i,»csg'!iuaj,ry. .uaastmssseasncssra:

NAUJIEM V
Pinigų Siuntimo Skyyius ą|. 
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

—ITIP— 'O

Peter Conrad 
fotografuoju jūsų na

muose ąrba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 73Q W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utacninkais, Ketvcrgais ir Subaronu 
2420 IV. Marquette Rd. arti Western A» 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -k 

1821 So. Halsted Street
........... 'O'' ■' "

Dr. Vincent C. Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

{vairus Gydytojai

TT* —r

Graborlai

S. M, SKUBĄS
jLietuvif

GRABORIUS IR BAVSAMUOTOJAS 
Didele U graži koplyčią dykm

718 W. 18 St, Tel, RopmvcI' 7533

Phone Onai 6122 x

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

201 West 22nd Street 
Valandos: '1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

D R. HERZMAN

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

Moteris nusižudė
Mrs. Murinu Carlsberg, 5130 

Kįmbark avenue, iššoko per lan
gą iŠ Kenwood National Bank 
trobesio šešto aukšto (1525 
East 53 si.) ir užsimušė. Se
niau ji čia turėjo biznį.

Aukštesnių mokyklų 
mokiniai ir automo

biliai

Nusižudė studentė
Nusižudė Elbei SaU. silici:, 21 

metu* k<unereinės dailės moki
nė. Ji iššoko iš 25 aukšto Ste- 
vens viešbučio ir užsimušė. Mei
lės dalykai, kaip praneša didla- 
piai.

Tai bent kostumeris
Nepažįstamas vyras nusisam

dę Blair viešbuty kambarį, Po
rai dienų praėjus, jisai ir dar 
kitas vyras padarė holdapą ir 
pasišovė viešbučio $600.

Surado vietą nusižudyti
- 1 !■■■■ » f ■■

Ernest Eengeyl, 17 metų, 
sekmadienį atsilankė į munici- 
pąlę euiaiviąms • stotį ir pasi
samdė už tris dolerius aeropla
ną pasivažinėti. Kai orlaivis iš- 
kdu pukšthų Lengeyl nusišovė 
O nusišovė todėl, kad jo tėvas 
nesutikęs leisti jį mokintis avia
cijos.

Morgan Park aukštesnėses 
mokyklos (bįgh school) moky 
tojų-tėvų asociacija priėmė pas
kutiniame savo susirinkime re
zoliuciją, kurioj nurodo, kad 
uždraudimas tų mokyklų moki- 
niams-ėms važiuoti į mokyklų 
automobiliais butų saugesnis 
dalykas pačiai mokyklai, t. y. 
mokiniams, ir visai apielinkei. 
Teisėjas (moteris) Bartleme pil
nai sutinka su tokia nuomone. 
Bet Chicagos automobilistų kliu- 
bo viršilos išreiškia priešingą 
nuomonę. Pasak teisėjo, mo
kyklų vaikams nereikalinga au 
tomobilių, o ir pavojinga yra 
leisti jiems vieniems opeiuoti 
automobilius.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------,w...

šį sykį daugiau paleis raštinių 
darbininkus ir keletą, žymesnių 
bosų.

Atleisdami darbininką apmo
ka ir už dvi savaites laiko ato
stogoms.

Darbininkai, kurie yra ištar
navę Wėstern Electric Co. 10 
metų, gauna dirbti keturioliką 
dienų per mėnesį. O kurie" yra 
ištarnavę mažiau, tai dirba tik 
septynias, dienas per mėnesį.

Kurie didžiumoj atlieka darbą 
prie remontavimo departmento, 
taisimo ir stątymo naujų ma
šinų, iš tų 'visų gerinimų gali
ma spręsti, kad jie rengiasi 
prie didelių darbų. Tečiąųs tiki
masi, kad tik ateinantį rudenį 
pradės imti darbininkus ątgal 
prie dąrbo.

Gramdai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GĘĄBORĮUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o tuusq 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 251$ arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS t

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

1646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct 

Telefoną* 

Cicero 3724

Lietuves Akušerės

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Adv. J. J. Grish su 
šeimyna sugrįžo 

į Chicago

Cicero
Western Electric Co. atleisianti

4,600 darbininkų

Telefooąs Yard* 113 8

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Ualzamuotojas

Modernišką Koplyčia Dovanai 
Tūrių automobilius yiąokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Ąvenue
CHICAGO, JLL,

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFB

6109 South 
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

, DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniai* pagal sutartį

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrfs gydytojas, chirurgai 
ir skuteris.

Gydo staigias ir cbroniikas liga* vy- 
Į rų, moterų ir vaikų pagal oiujauiiui 
į metodus X-Ray ir kitokius elcktro* 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 IV. 18tb St., netoli Morgan St 

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

Tel Caual 3I|Q 
Rezidenciiot telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo »avo ofise patinusias, iisiputmiaa 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vąl. 1Q iki 12 ryto: 4 iki 6 pa pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė.. 2 lobo* 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone Midvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 1? dieną, 2 iki 3 PO p»ei

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Tekphont Plaza 3?00

Rengiamasi šlapiujų 
paradui

Pulkininkas Fred G. Gurk, iš 
Clevelando, organizacijos kovai 
su prohibicija viršininkas, pra
neša, kad birželio 13 dieną Chi- 
oagod rengiama didžiulis para
das 18į ameudmentul Mnakinti”. 
Paradas ruošiama prieš įvyk, 
signt Chicagoj republikonų kon
vencijai.

Radio išdirbėjų kunvėn- 
cija

Yra dirbančių apie 16,000 
darbininkų Western Electric 
kompanyjoį, iš kurių, sakoma, 
atleis 4,00? iki liepos mėnesio.

Uarbininkai bus atleidžiami 
pirmiau tie, kurie mažiau lai
ko yra ištarnavę kompanijoj'.

Advokatas ir ponia Joseph J. 
Grish (Grisius), gyveną.Mar- 
ųuette Parke, kartu sp dukpeje 
Ęita, penkių metų amžiaus, lai
mingai sugrįžo iš Hot Springs, 
A^kapsas. (Pp. Grišįaį maudėsi 
karštam šaltinio vandenyje įr 
po dešimties maudynių,. sako,

' irm'RF.n’.aų .uju"" nuuvimi——

Chicago j vakar prasidėjo 
konvencija rądio išdirbėjų. Ji 
tęsis keturias dienas. Mano
ma, kad jon suvąžiuos apiex15,- 
<X)O radio išdirbėjų, šapų per- 
deUuių, biznio viršilų, ir t.p, 
Konvencija laikoma Stevens 
viešbuty,

Išsiuntinės asmeninių 
taksų bitas

Asęaoriua Jacobs prislruoŠęs 
išsiuntinėti CK>0,000 asmeninių 
taksų UUų Už 1031 metus. Pir
mosios 30,000 tokių bilų jau 
tapo i^uuatjnčta praėjusią sa
vaitę— Ui bankams i? bizni? 
firmoms.

VINCENTAS ZAPOLSK1
Persiskyrė su šiuo pasauliu g e4 

gūžės 23 diena. 8 valandą ryte 
1932 m., sulaukęs 75 metų am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Krekenavos parap., Židelių kaime,

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo* 

terį Donatą. po tėvais Prolonaitf, 
su sūnus — Antaną įr Vincentą, 
marčią Michaliną, dų anukus —1 
Doratą ir Tarną, dvi sėskis — Ve
roniką Zopolis ir Konstanciją M*4 
rozienę, pusbrolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4421 
So. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks pėrnycioj. ge
gužės 27 dieną. 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio,, sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapinei.

Visi ą. a .Vincento Zapol^kio 
giminės.'draugai’ ir pažystami esat,! 
nuoiirdziai J kviečiami dąlyVaųti 
laidotuvėse ir suteikti jąm pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mu.

Nuliud? liekame.
Moteris, Sunai, Marti,
Anūkai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis, tek Yards 1741.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patąrnąvjmąs lai
dotuvėse i|r kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturimą iė- 
laidų užlaikymui *ky- 
Wb. ‘

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

------------— ?   —r- - -—rr-r r--  

J, F. KADŽIUS 
PIGIAUSIAS tlETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiąu 
negu kiti todėl, kąd 
priklausau prie gra

bų išdirbystės 
O.FISASį

668 W. 18th Street 
. Tik Ganą! 6174 

b SKYRIŲ?: 
r: 323,8 S. pahtęd St, 

Tel. Victpry 408$

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZĄ
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netnli 46(h St. Chicago. IU.

Ofiso Tel. Viccoty 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

310? So. Halsted St,
arti ?lst Street, Chicaga, IU.

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

šyentadienUU 10-12 d«04

TTT

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIU

GRABORIR ĮSTAIGA
BUDRIKIS i» vėl nustebino publiką su sąvo nupiginto- 
m|s ksįnomia už aukštos rųšie, palaidojiRlą, Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą nuirusio žmogaus kūno | musų 
įstaigą biW kokius nįiestp įaliep.

Reikalui esant, musų antam^įliųs ajvažiųos J jūsų 
namus ir atveš j mųsų ištąsą, Rųr galteite pamatyti d|- 
džtausi pasirinkimų ir kitų reikmenų ir uį tų pa
tarnavimą jums viąąi nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ąr jus ką pirksita, ar ne.

EUDEHjią yra vienatims liętHYlų pabirius, kuris 
teikia ambulance pątaoavimft SU ękąpeyta lietuviu na- 
tarnaųtoju. Dykai Ke|urloą K»ty$losj D6|

BVD^ųų l’irm ne$ų kreipsitės kw 
kitur, ■ ■ ■ 

EUDESKIS
jūsų ęRABdRįvs į.

' , ' t -♦' a j •

t

4605-07 South Hermitage Avenue 
: : vw yards iwrtr i«2

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Re?, tel. Midway 5512 ir Wilrnette\95 

Ralph C, Cupler, M. D. 
CHIRURGAS 

Oakleg ir 24- gatvės 
TeL Cauąl 1713-0241 

VąUudM: Pancdėly 3 iki 8, Urązųipke 
1-4, Petnyčioj 1-7

2 iki 
10

0036

Advokatai

VIETVVIS AKIŲ SPECIALISTAS
■ .

Palengvins akių įtempimą, kuri* cati 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
ąfcių aptepiinĮAp, nervųotumo, skaudamą 
akių kątftį, ,H4WWkt|, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas ąu elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama. į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliom>s 10 iki 12 v. 
KREIVAS ARIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NĄUJU IŠRADIMU.

ajt^tikimtį ąkyą ąti^ąisamoi 
akintų. Kainos pigiau kaip kitur. 

4712 South Ashland Avę.
Phone Boulevard 7589

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal. 0257

DR. P, Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

2400 VV. Moditįon St.
Va|.: 1 ilp 3 po pietų, 6 ikį 8 vąk.

Tel. Wesc 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room JH3 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos; nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 

vakarą, išskyrus k*tvergą 
Nedėltoj nuo 9 iki 12 ryto

John Kųchinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 Węst 22nd Street

Pųękįte s>aVQ ąkW

Dr. A. R. BLUMENTHAL
------- OPTOMETRIST

’ '"'■hti Praktikuoja virį 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NŲRKAT
, ^<~*3įįn. (NURKĄĮTią)

Akiniai pritajkpmi 
mokslišku buju

2437 W, 69th St.
Tel. Grovcbill 2242

DR. M. T. STRIKOL‘18 
j U* ^ąiRURGAS 

4645 S. Ashland Avė.,
O|i«ų valandos nuo » Iki 4 k uw 6 Mtf 

š vai- vak. Nvdeiloiuls pagal tututi 
Ofiso Tel.: Boul«vątd 7820 
Namu Tel.. Prospect 1930 •

Telefonas Ganai 2552 
Vųlaųdoa 9 ryto iki 8 vafefOs 

ą^doj ir Pėcnyčiųj nuų 9 iJū 6

Tel. Yards 1839

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuo&e

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St,

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Cąlumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nWo 6 (lęi 9 valando, vakare

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

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

3421 So, Halsted St
Phpne Boulevard 8483

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

♦ Tel Kenvoęd 5107 
VALANDOS:

ųųo 9 iki U vąbndąl rytej 
nuo 6 ik| 8 vendai vaka<| 

apart Iveptadlenio it keWitiaįli»Dio

A. K, Rutkauskas, M. D.
4442 fiputĄ Wetfęrę Avenue 

Tel. Lafayctce 4146 

VALANDOS:
ųuu 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 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 valandas: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutąftj

Vakarais: Utarn. ir 
4145 Archer Avė.

Ketv

A. A. SLAKiS
Advokatui

Miesto Ofisąs 77 IV. Washinįįlon St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto ik| 4 po pietų

iki 9 vai.
Lffųgetff ?J37

Namų Tęl- Hyde Park 3395 
„Į .uu,...... T1

JOHN B. B0RDEN 
(John. Bągdžiųnąa Borden) 
lietuvis Advokatas

W. Ad«w< St, RgpmJAfi 
Telephont Rųndolph 67? 7 

Vakarais 2151 W. 2ind St. nuo 4-9 
Tdcphouc Roo«evelt 9090

Namie 8-9 rytf Td, RtyPbŪf 96OP

DR, A. L. YUSKA 
2422 IV. Macąuette Rd, 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GrovehiU 1595 

Valandos nūn 9 iU U ryto, nuQ 2'^ 
ir 7-9 pa pietą, <e<«domą P9 pi«W ’< 

nedėlioms pagal susitarimą

JOSE1TI J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. AeMand Ane.
Tfį Bonhyaęd $00$

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vąhndpą: w 9 ryta ik* 9 yakątot 
pagaJ aptarti.

U847 W"t \4į» 
CICERO, ILL.

X-Rgy....Phonc Cicero 1260

Hemlocfc 8 m

*-.!?, »—I, Antr.di.nl ii 
K«vta><II<*i VO»WI P»«’! •“•I'.tiniV

' Phone Boulevard 7042

DR. G Z. VĖŽĖMS
Dentistas

<645 So. Ashland Avė. 
wti 4M

CHAS. A. PEPPER
W 909

Tetyhųną FfaąUin |74|
Namai: 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v. 

T||ephona Victprj 2?U

J. P. ivaitches
ADVOKATAS 

4600 Su, Wood st. 
Tel. lataOt' 6393 

Rezideųęįią 2 E, 103 PI. 
Ttl, Kllman 63H

1 ąy.

William G Mitchdl
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephoųc Hemlock 1323 

Valandas: 9 ryta iki 9 vakaro
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Roseland

Apgavo lietuvi

Tūlas laikas atgal pasirodė 
garsinimas, kad reikalinga 
darbininkų. Tame garsinime 
reikalauta džianitoriaus kokiai 
ten mokyklai Northsidėj.

žinoma, siaučiant šiai Hoo- 
verio Prosperity žmonės grie
bia darbą kokį tik galima kur 
sugauti.

A. Pipiras seniai jau nedir
ba, bet žmogus jis buvo tau
pus, turėjo keletą šimtų ban
ke ir pašte. Bankui užsida
rius, ten pinigai žuvo, o pašte 
paliko saugus. Tai ir džiau
gėsi žmogus, kad ne visi su- 

~ltaupyti pinigai žuvę: turėsiąs 
dar kuriam laikui ir gyventi.

Bet pamatęs garsinimą, kad 
reikalaujamas yra džianito- 
rius, žmogus skubinasi važiuo
ti to darbo žiūrėti.

Suradęs vietą, jisai teirauja
si apie sąlygas. Mokyklos 
menedžeris paaiškina, kad bus 
mokama 60 dolerių mėnesiui 
ir du kambariu gyvenimui 
duodama, o darbo visai mažai. 
Tik reikia užsistatyti užstatas 
$500, už kuriuos mokės 5 nuo
šimčius. Bet kolei dirbs, tai 
nuošimtis nebusiąs mokamas. 
Jisai tapsiąs atmokėtas tik ta
da, kada žmogus darbą aplei- 
sias. Reiškia, ir pinigai saugus 
ir sutaupii nuošimčius galima 
padaryti. Viskas gerai.

Kitą dieną žmogus išsiėmė 
iš pašto $500 ir važiuoja da
ryti kontraktą. Menamasis 
mokyklos menedžeris vežasi 
žmogų į vidurmiestį prie su
perintendento. šis parašo 
kontraktą, kad nuo birželio 1 
dienos galės užimti jam sky- 
riamą džianitoriaus darbą ir 
nuo tos pačios dienos jam 
skaitomas bus nuošimtis.

Viskas rodosi gerai. Kontrak
tas priimtinas, sąlygos geros, 
pinigai saugus ir su nuošim
čiais. Alga, nors truputį per 
maža, bet tipų apie $60 mėne
siui kaip ir užtikrinta. Reiš
kia, pragyvenimas galima pa
daryti.

Kada A. Pipiras rengiasi jau 
apleisti pono superintendeno 
raštinę, tai ponas mokyklos 
menedžeris pareikalauja $250 
komįšino. O Pipiras daugiau 
pinigų su savim neturi, gi me
nedžeris neleidžia jo iš rašti
nės iki negaus savo komišeno. 
čia prasideda keblumai. Mąs
to šiaip ir taip, bet nėra išei
ties, o dar grąsina žmogui 
šaukti policiją ir perstatyti jį 
kaip užpuoliką.

Žmogui pasirodo jau visai 
nekaip, nes policininkas po
nui superintendentui geriau 
patikės, nei Pipirui. Tada po
nas superintendentas parodo 
savo malonumą. Atiduoda 
menedžeriui $250 kaip komiše- 
ną, o kontrakte ištrina, $500 ir 
įrašo jin paišiuku $250. Dar 
pasako, kai, girdit atneši kitus 
$250, tai gausi darbą.

žmogus pasijunta visai ap
gautas ir ima teirautis per ki
tus žmones, ar nebūtų galima 
kaip atgauti nors likusius $250. 
Už kelių dienų jis nueina su

ČEVERYKAI1'ŠEIMYNAI
Mes užlaikome puikius čeveNupirkit visai Šeimynai 

rykus ir turime didelį 
m). Pas mus pirkdami, sutaupy 
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

13265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576
■P l- • ». 1^... T.___ y.,. ___________ __ ■ . - _________________

gnamimiiiimiiiinimminir

kitu žmogumi į pono superin
tendento raštinę. Jau tos raš
tinės visai nėra, nei to džiani- 
torio niekam nereikia. Taip 
Pipiras ir liko auka prosperity 
žulikų.

Patartina kitiems apsisau
goti panašių darbdavių.

Senas Antanas.

šešto Apskričio kon
ferencija

Sekmadienį, gegužės 22 d. p. 
Lukšienės svetainėje, Ciceroje, 
įvyko SLA. 6 Apskričio konfe
rencija.

Kaip ne per didžiausią svetai
nę, delegatai užpildė ją.

Svarstyta, taip sakyti, kas- 
lieniniai Apskričio reikalai* 
užsidėjimas kasieriaus bono, 
kelionės į Susivienijimo seimą 
palengvinimas, aukos reikalin
giems pagelbos nariams, važia
vimas į Pittsburghą, etc.

Tap kitko nutarta pasiųsti 
Seimui $25 kaipo dovaną ar pre- 
zentą. Paskirta komisija, kuri 
rūpintųsi surasti juo pigesnei 
kelionei į seimą priemones. Ko- 
misijon įėjo pp. Mačiukas, Stun
gis ir dar vienas, kurio pavar
dės nenugirdau.

Plačiai kalbėta apie reikalą 
surengti Apskričio išvažiavimą 
šią vasarą. Išreikšta tokio iš
važiavimo pageidavimas. Jei 
bus galimybės surengti, tai iš
važiavimas įvyks. Išrinkta šiam 
tikslui komisija darbuotis kar
tu su Apskričio valdyba.

Dar vienas kitas klausimas, 
o po to užkandis delegatams, ir 
viskas baigta'.—Buvęs.

v

Šiandie bus lietuvių 
radio programa

Pastangomis Peoples Furni- 
ture krautuvių, kaip kas antra
dienis, taip ir šiandie įvyks nuo
latinė lietuvių radio programa 
nuo 7 iki 8 vai. vakaro iš sto
ties WEGS, 1360 kilocycles.

Teko patirti, kad šiandie pro- 
grame dainų dalį stropiai ren
giasi išpildyti grupė pasižymė
jusių radio dainininkų ir dai
nininkių, kaip tai p-lė A. An- 
čiutė, p-nia L. Sabonienė, K. 
Sabonis, A. čiapas, A. Jankus ir 
kiti. Dainuos solose, duetuose 
ir kvartete.

Sveikatos srityje kalbės Dr. 
Zuzana šliakis; kalbės taipgi 
vienas iš redaktorių. Prie to, 
bus graži muzika ir kiti įvai
rumai. Todėl nepamirškime 
užsistatyti savo radio.

—Pranešėjas XXX.
- /

Laiškas iš keliones 
į Lietuvą

Gerbiama' “Naujienų” Red.,—
Buvau toli vakaruos nuo Jū

sų, kokias 2,000 mylių. Dabar 
jau daug toliau rytuose.

Kelionę geležinkeliu ir dabar 
laivu “Bremen” turiu gerą. 
Antradienį busime Cherbourge, 
o trečiadienį Bremene. .

Jura tyki. Niekas juros liga 
neserga, bet jeigu butų irM vil
nys, tai tą jurų milžiną ,daug 
nesuptų.

Penktadienio vakarą trečios 
klesos salėj buvo šokiai. Kai 
grojo lietuvišką drupvalsį, tai 
ir aš šokau. Kas vakaras bū
va įvairių programų.

Lietuvių šioj kelionėj yra 
apie 20. Daug susiėjome. Iš

NAUJIENOS, ChlcHgO, UI.
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Leit. Thomas II. Massie ir jo žmona, kurie sugrįžo iš Honolulu 
j Jungtines Valstijas.

pavardžių sąrašo tikro lietuvių 
skaičiaus negalima' sužinoti. At
rodo, kad pavardės klaidingai 
surašytos arba jos kitaip pa
duotos.

Esu dėkingas “Naujienų” 
Laivakorčių Skyriaus vedėjui 
T. Rypkevičiui už sutvarkymų 
ir M. Jurgelionis už gerų pa
tarnavimą ir malonų pasikal 
bėjimą. Taigi tariu ačiū Chi 
cagos lietuviams, mano seniems 
ir naujiems pažįstamiems, su 
kuriais buvo labai malonu pasi
kalbėti apie bėgančius gyveni
mo reikalus.—J. Kurtinis. (Laiš 
kas rašytas gegužės 9 d.)

Žodis-kitas apie Lin
dblom mokyklos 

lietuvius
Praėjusią savaitę 54 Lind- 

blom aukštesnės mokyklos mo
kiniai ir mokinės turėjo kon- 
testą Chicagos universiteto sti
pendijoms. Tarp kontestantų 
buvo ir vienas lietuvis, būtent 
Bruno Verbickas. Jisai daly
vavo konteste, kad gauti sti
pendiją kemijos skyriuje.

Lindblom mokykla išleidžią 
kas savaitė laikraštį. Neseniai 
šalies aukštesniųjų mokyklų 
(high school) laikraščių kon
teste Minnesota universitete 
Lindblom mokyklos savaitraš
čiui pripažinta pirmenybė už 
gerą redagavimą. Reikia pasa
kyti, kad viena, to laikraščio re
daktorių yra lietuvaite, p. Stel- 
la Chernauskas. Kito redakto
riaus pavardė irgi atrodo lietu
viška—tai Leonard Golbus.

Keturi buvusieji Lindblom 
mokyklos auklėtiniai-ės šiemet 
Illinois universitete yra garbes 
sąraše. Jų tarpe randasi var
das lietuvaites Bernice Bolickas.

—Jaunuomenės draugas^

Kur busime visi ly
gus?

Kur busime visi lygus? Ir 
dar kitas klausimas: Kuomet?

Lygus busime, kai išsikelsime 
iš šio pasaulio. Tai mes visi 
žinome, bet apie tai mažai gal
vojame.

Kur busime lygus? Atsaky
mas: Lietuvių Tautinėse kapi
nėse.

Mes turime Chicagoj Lietuvių 
Tautines kapįnep; visų laisvos 
minties Chicagos ir jos prie
miesčių tautiškas papines. Toš 
kapinės yra visų laisvai pro
taujančių lietuvių užgrabinis pa- 
locius, kur mes neturėsime ne 
ginčų dėl politikos, nė argumen
tų dėl kitokių įsitikinimų; ne
norėsime ne kitus įtikinti, kai 
musų draugai, mums mirus, 
nuveš mus į Lietuvių Tautines 
kapines—tą amžiną palocių, kur 
laisvai ir ramiai be senoviškų 
prietarų nors mirę musų kū
nai gaus progos pasilsėti.

Todėl, kol dar gyvi, turime 
rūpintis ta brangia’ vieta kapų 
papuošimo dieną, gegužės 30-tą.

Gęgužės 30 dieną Lietuvių 

Tautinės kapinės rengia labai 
gražų programą kapinėse, ku
riame dalyvauja- visi laisvos 
minties chorai ir kalbėtojai.

Turime suprasti ,kad visatai 
dykai neatseina, kad toms iš
laidoms padengti lotų savinin
kai rengia tą' pačią dieną pik
niką Justice Park darže, kur 
visi galėsime sueiti ir gražiai 
pasidalinti mintimis, o jaunimas 
pasišokti, iš ko jaunimas turi 
daug smagumo. Kartu ir su
augę turėsime smagumo.

Todėl visi skaitykime parei
ga dalyvauti piknike ir apyai- 
kščiojime.

—Kapinių rašė jas.

North Side .
Sužeidė. Joną Čepaitį

Kiek teko nugirsti, nelaimė 
ištiko northsidietį daininjnką, 
p. Joną Čepaitį.. Praėjusį sek
madienį apie 12 vai. dienos ji
sai kartu su prBush vyko į 
pikniką forduku.

Pravažiuojanti mašina užka
bino jų f ordą. Fordas tapo nu
muštas1 nuo kelio Įn gal .put bu
tų apvirtę, jei/ neatsirėmęs j 
tvorą.

Mašinos stiklai' perkirto p. 
Čepaičio ranką. Bush išliko ne
sužeistas. Gi mašina’, užkabi
nusi p. Bush fordą, nuvažiavo 
nė nesustojusi.

— Bridgeportietis.

Roseland
Smagus parengimas 

Gegužės 21 dieną buvo su
rengta balius ir šokiai. Su
rengė p-nia Dobrovalskienė. 
Teko jame būti ir man.

Apie aštuntą valandą vaka
ro nuėjau į Strumilos svetainę, 
kurią užlaiko p. Antanas Bal- 
čiunas. Muzika groja, daug 
porų šoka, o pusę svetainės 
užima stalai ir juos puošia gė
lės. Pamaniau, kad tur būt 
daug publikos tikisi sulaukti, 
jogei tiek daug stalų priruoš
ta. Viena iš šeimininkių pa
aiškino, kad tikimasi (Svečių 
turėti apie 300.,

Tiek, jei ne daugiau, ar bu-, 
yo. Apie 11:45 vai. vakaro, 
maršui grojant, svečiai ir vięš- 
nios ėmė sėstis prie1 stalų, Bei; 
apiė pusę žmogių nesutilpo. 
Vėliau jie buvo; pavalgidinti 
anirpj kaleinoj. ■ | \ ; J

Laike užkandžių buvo su
rengtas programas. Pirmiau
sia kalbėjo adv. Waitches. Po 
to maža mergaitė ir berniukas 
ant estrados atnešė dižiulį bu
kietą gyvų gelių. Mergaitė, 
pasakiusi tik tinkamas eiles, 
įteikė gėles p-nįai Dobrovals- 
kienei kaip dovaną jos gimimo 
dieną. toliau sekė kitokie 
pamarginimai.

Viskas buvo kuo geriausia. 
Vįsi patenkinti- prie geros mu
zikos šoko, linksminosi iki au
štant. Dar išeidamas palikau 
šokančius.

Gaspadinės ir, patarnautojos 
visos buvo laba| geFos, viską

skaniai priruošė. Tikrai sma
gu tokiam gražiam būry laiką 
praleisti.

Gegužės 28 dieną p-nia Ul- 
bikienė rengia panašų balių 
sušelpimui invalido savo sū
naus, kuris neteko sveikatos 
būdamas oro pašto tarnyboj. 
Patariu, kurie galite, paremti 
tą parengimą atsilankymu į 
balių. Senas Antanas. C

Smulkios žinios
Stanley Walkus, 23 metų. 

4330 So. Paulina Street, skau
džiai sumuštas prie 43 ir Pau
lina gatvių. Nugabentas į 
kauntės ligoninę. » * -

Anna Zoch, gyv. 2031 West 
43 street, užgauta automobiilo 
nelaimėje prie 51 gatvės ir 
Western avenue. Automobilio 
šoferis buvęs Anthony Muralis, 
937 West 33 place.

Užgautas Walter Samboski, 
13 metų, 4717 So. Lincoln St., 
ties namais 4721 So. Lincoln 
st. Jisai, užšokęs ant baisiklio, 
taikėsi važiuoti, bet pataikė į 
Stanley Sudonis automobilį. Su- 
donis gyvena adresu 5201 So. 
Winchestcr avė.

Sužeistas Walter Podizus, 29 
metų, 930 West 37 street. Ne
laimė ištiko jį prie 37 ir Gage 
gatvių. Nuvežtas į St. Paul 
ligoninę.

Rasta. Matas Mittski, 45 me
tų, 5144 So. Ashland avė., ap
degintomis kojomis. Užtiktas 
šalygatvy ties trobesiu 5104 S. 
Ashland avė. Negali paaiškin
ti kas atsitiko su juo.

—Chicagietis.

Klaidos pataisymas
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Korespondencijoj iš Lietuvių 
Piliečių Brolybės Kliubo Ame
rikoje susirinkimo, tilpusioj. 
“Naujienose,” 21 d. gegužės, į- 
siskverbė pora klaidų. Vienoj 
vietoj buvo pasakyta, kad po
mirtinės Kliubas išmoka iš savo 
iždo $150, o turėjo būti pasa
kyta—$50. Kitoj tos korespom 
dencijos vietoj pasakyta, kad 
sekantis kliubo susirinkimas 
bus priešmetinis, o turėjo būti 
pasakyta — priešpusmetinis.

Svarbi sveikatos 
Įstaiga

Niekas taip gerai neišreiškia Chicagos 
“I will” dvasios, kaip suorganizavimas 
ir augimas Public Health Institute. 
Nes čia susiburia žmonių užuojauta ir 
visuomeninė geradarybė, neturinti jokio 
asmeninės naudos tikslo, ir todėl pasi
dariusi žymiausia medikalė įstaiga visoje 
šalyje.

Jos nauda visuomenei buvo aiškiai 
įrodyta jos nepaprastu augimu.

Public Health Institute buvo įkurtas 
1920 m. visuomeniai nusistačiusių pi
liečių “ne dėl pelno“, bet kad apsaugoti 
visuomenę nuo baisumų lyties ligų, ku
rios ėmė nepaprastai plėstis laike karo 
ir tuoj po jo.

Pamatinis įstaigos tikslas yra teikti 
medikalį patarnavimą už žemas kainas— 
visiems vienokį ir visiems lygiai prieina
mą.

Nors įstaiga gydo tiktai lyties ligas 
(kas sudaro apie 5 nuoš. visų sirgimų), 
nuo įstaigos durų atsidarymo, atsikreipė 
dėl gydymo jau arti dviejų šimtų tūk
stančių žmonių ir buvo atsitikimų, kad 
į vieną dieną buvo suteikiami treat- 
mentai dviems tūkstančiams pacientų.

Jos medikalis patarnavimas yra prie
žiūroj tam tikros medikalės tarybos, pa
kviestos tam tikslui įstaigos Globėjų. 
Tą tarybą sudaro septyni, žymus Chi
cagos gydytojai. Veikiantį medikalį 
štabą .sudaro 30, registruotų gydytojų, 
pasižymėjusių savo gabumai ir patyrimu.

Įstaiga ne tik pati pasilaiko, bet yra 
daug aukojusi tyrimams, švietimui;! ne
mokamam {gydymui, ligoninių Jrengimuj 
ir kitiems tikslams. Savo medikalio 
štabo algoms ji yra išmokėjusi virš, vie
no miliono^dolerių. :
; Public Health Institute 'vidurmiesčio 
skyrius dėl vyrų yra 159 N. Dearborn 
St., dėl moterų 169 N. Dearborn St., 
South Sidės skyrius dėl vyrų 129 B. 
3 Ist St. "

Jstaigos viršininkai ir globėjai* yra: 
oseph H. King. President, Public 
Health Institute, National Regulator Co.; 

A. B. Diek, Jr., Secretary, Public Health 
Institute, A. B. Diek Co.: A. A. Car- 
penter, Ayer Lord Tie Co.; David 
A. Crawford, Pres./Pullman Co.; Thos. 
R. Gowenlock, Vice-Pres., Public Health 
Institute; Harold F. McCormick, Chair- 
man of Finance Committee of Interna
tional Harvester Co.; John T. Pirie 
Carson Pirie Scott 8 Co.; Robert L. 
Glore, Field, Grole « Co.; Robert L. 
Garder, Vįce-Pres. ® Treaušurer Public 
Health Institute, Mitchell, Hatshins b 
Co.; George A. Ranney, Vice-Pres, 
International Harvester Co.; Nathan 
Wm. MacChesney, MacChesney, White- 
ford $ Wells; Albert A, Sprague, 
Spragųel Warner & Co.; Marshall Field, 
Field Glore and Company.

B. Vaitekūnas pakei
tė savo užsiėmimo 

vietą

B. Vaitekūnas
Senas musų teatrų vaidinto

jas ir lietuvių veikėjas B. Vai
tekūnas, turi už garbę praneš
ti visuomenei, kad perkeitė sa 
vo užsiėmimo vietą, tai yra pra
dėjo darbuotis kaipo pardavėjas 
prie vienos didžiausių lietuvių 
prekybinių įstaigų — Peoples 
Furniture kompanijos.

Musų “dėde” Vaitekūnas, 
džiaugiasi su savo nauja gyve
nimo pelnimo vieta, kad čia dar
buodamasis turės progos patar
nauti savo draugams duodamas 
jiems pilną patenkinimą pirki
muose visokių namams reikme
nų, nes kaip visiems yra žino
ma, didelės Peoples Furniture 
Co. krautuvės užlaiko rakan
dus, šaldytuvus, radios ir visas 
kitas na’mams reikmenis ir ge
rai visiems patarnauja.

Todėl p-nas Vaitekūnas mel
džia visus savo draugus ir pa
žįstamus, kad reikalui esant ką 
nors pirkti, paremti jį ne auko
mis, bet duodami jam progos 
Tamstoms patarnauti ką nors 
perkant iš minėtų krautuvių. O 
“senelis” Vaitekūnas žada’ dė
ti visas savo pastangas, kad jo 
patarnavimas suteiktų pilną 
malonumą visiems. Tędel kreip
kitės prie jo į Peoples Furniture 
Co. 2536 W. 63rd Street. Tel. 
Hemlock 8400. B. Vaitekūnas iš 
anksto ačiuoja visiems.

pjrmyn!
SHARPS and FLATS

Due to adverse circum- 
stances, the column will not 
appear until Thursday.

The Singing Fool.

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

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

Tel. Haymarket 3313,
Darbas garantuotas. Egzartiinacija dykai

Perkam Lietuvos , 
Laisvės Bonus 

ii visų valstijų ir mokam tuojau cash 
Taipgi skolinam pinigus ant Lie

tuvos Bonų ir algų.
Parduodam Pirmus Morgičius nuo 

$500 iki $5,000.00 nešančius 6%.
Kiekvienas Morgičius yra vienoj 

vietoj; neatidalyti, . valdomi vienos 
ypatos. ’ ■

Turime Real Estate ir Apdraudos 
Departamentus. Parduodam, mainom 
namus, lotus, farmas ir visokius rų- 
šies biznius visose apielinkėse. Kreip
kitės arba rašykite.

J. NAMON
FINANCE CO.

6755 S. Western Avė. 
Tel., Grovehill 1038 

CHICAGO, ILL.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398
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Educational
Mokyklon

MOKYKIS BARBERYSTCS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Business Service
Biznio Patarnayiinag

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

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952*

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

Bušai parenduojami piknikams ir iš
važiavimams už žemas kainas. Ap
skaičiavimai mielai suteikiami.

Saukite Wortb 148
SOUTH WEST TOWNS BUS LINE. 

Ine.
109 St. ir Harlem Avenue, Worth, III.

Musų busai eina nuo 63 ir Halsted 
gatvių j Palos Park.

' Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

( Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

ELEKTRIKINIAI Refrigeratoriai.
Bargenas $35 iki $50. Finance Company 
2332 W. Madison St.

Help Wanted—Female
REIKALINGA mergina dirbti prie 

refresbment stand, minkštų gėrimų ir 
užkandžių. Valgis ir guolis. Paty
rimas nereikalingas.

6425 S. Western Avė.

For Ręnt
RENDON 4 kambarių flatas, antros 

lubos iš front, nebrangiai.
2010 Canalport Avė.

GERA prpga bedarbiui pasidaryti 
pragyvenimą — pasirenduoja standas 
prie didelio kelio. 410 Main St., Le- 
mont, III.

RENDON rooming house pilnai 
įrengtas. Nebrangiai, 3111 S. Halsted 
St., 2 lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 2 bučernės ir groser- 
nės. Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant bile ko. Tel. Yards 2527.

. -*—!*■ —«1 » — »WH H*i"i

KAMPINĖ grosemė, saldainių. $950. 
Turiu parduoti, geras bizniu, 

6358 So. Marshfield Avė.

GROSERNĖ ir sandwich shop, 3 
kambariai pagyvenimui, renda $30. vie
ta išdirbta per 30 metų. Kaina $650. 
Arti Round House. 212 E. 16 St.

Real Estate For Sale - 
Njsinąj-j|ęinė PardavimĮiį 
PAUL M. SMITH « CO.

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra Ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardvare 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

>. PARDAVIMUI dviejų flatų mūrinis, 
po 5 kambarius, karštu vandeniu Šildo
mas, moderniškas. 2 karų mūrinis ga
ražas. Randasi Brighton Parke. ' Kai
navo $14,000. Turi būti tuo jaus par
duotas. Kaina $7,900.

šešių kambarių moderniškas medinis 
bun^alow, > karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas, extra kampinis lotas. Arti 
gatvekarių linijos. Kainavo savininkui 
$8,500. Turi būti tuojaus parduotas. 
Kaina $4,900. Matykit savininką.

1751 W. 47 St.-




