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Belgradas, Jugoslavija, bir. 5. 
—Griaustinis trenkė į futboli
ninkų grupę ir vieną užmušė. 
Kitas buvo sužeistas. •

ir laik- 
Klaipė- 
Klaipė-

Davila, sukilimo vadas ir 
buvęs ambasadorius Jungti
nėse valstijose steigs “socia
listinę respubliką”

, sumažinti valdžios išlai
das $750,000,000.

Į 4 vslaiftirts nužudė žmoną ir 
buvo įkalintas visam amžiui

jį be radikal-socialistą, įeina 
vien liberališkos kairiosios 
partijos. Socialistai valdžioj 
nedalyvauja

Von Papen kabinetas kaltina parlamentarinę demokratiją 
nusilpninus tautos morales jėgas

sulaukęs 85 metų, pasi- 
iš prezidentūros. Bet 
buvo oficialiai atšauk-
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Vokietijos Socialde
mokratai Paskelbė 
Kovą Prieš Valdžią

Social-demokratų organas “Vorwaerts” 
paskelbė, kad kova su dvarponiais, ba

ronais bus vedama iki galo

Berlynas bir. 5. —Naujame 
Vokietijos Von Papen’o kabi
netui paskelbus savo programą, 
kuriame smarkiai atakuojama 
parlamentarinė demokratija ir 
kaltinama respublikos valdžia 
nusilpninus tautos moralę jėgą, 
soči al-demokratai per savo or
ganą “Vorwaerts” paskelbė ko
vą prieš valdžią— junkerius, 
dvarponius, baronus ir milita- 
ristus, kurie ją sudaro.

Kabineto kaltinimus, “Vor- 
waerts” sutiko sekančiai: “Ka
bineto proklamacija yra paskel
bimas karo. Kova tarp papras
tų žmonių ir baronų turi būti 
vedama iki galo. Tik kuomet 
išdidus dvarponiai bus galuti
nai nugalėti,x tegalės visuomenė 
stipriai, tikrai susivienyti.”

“Vokietijoje viskas gali įvykti”
Politiniai observatoriai tvir

tina, kad dabar Vokietijoje vis
kas gali įvykti. Jie tvirtina, 
kad klausimas eis* dėl Vokieti
jos respublikos likpnp^ J£ai ku
rie netgi numato, kad netrukus 
ateityje gali grįžti Hohenzoller- 
nai—jeigu ne buvęs kaizeris, 
tai karalaitis Friedrich-VVilhel- 
mas.

Ankščiau buvo pasklidę gan
dai, kad spalio mėnesi, Hinden- 
burgąs 
trauks 
gandai 
ti.

“Rekonstruktuos Vokietiją ant 
krikščioniškos filozofijos 

pamatų”
“Valdžią suprasdama savo at

sakomybę prieš Dievą” —turin
ti “kovoti su ateistiniu marks
istiniu elementu, kuris užplūdo 
kulturinius krašto centrus. Rei
kia rekonstruktuoti Vokietiją 
ant krikščioniškos filozofijos 
pamatų”.

Apie užsienio reikalus pro
klamacijoje pareiškiama, kad 
“Musų tikslas yra iškovoti Vo
kietijai lygias teises, politinę 
laisvę ir galimybę atsigriebti 
finansiniai, taikiai kooperuo
jant su kitomis šalimis”.

Tuo tarpu II i n de n Burgąs kal
bėdamas su politiniais vadais 
pareiškė, kad “Aš 
žinksnių, kurie butų 
terpretuoti, kaipo 
mai prieš valstybės 
ja”.

V

f [Acme-P. 8 A. Photo] T ,
Taip vadinama “bonų armija” trokais vyksta į Washingtoną, D. C. ‘

Edouard Herriot 
sudarė Francuos 
kairįjį kabinetą

Norėjo nušauti Itali 
jos diktatorių 

Mussolini

Lietuvos Naujienos
Nusibodę gyventi
Ukmergės aps. Deltuvos vai. 

Atkočių kaim. geg. 10 d. anks
ti rytą savo namuose nusišovė 
25 met. amžiaus Stasys Ka 
minskas. , Savižudys paliko 
laišką, kuriame rašo, kad nusi
bodo gyventi šioje ašarų pa-

Negali sudaryti Ru 
munijos kabinetą

Prekybininkų, pra 
monininkų ir amat 
ninku s-gos suvažia 

vimas

Reichstage rinkimai der nepa
skelbti

Von Papen kabinetas ikišiol 
nepaskyrė dienos naujiems 
reichstago rinkimams. Konsti
tucija reikalauja, kad rinkimai 
įvyktų šešiasdešimts dienų po 
pirmesnio reichstago paleidimo. 
Del to spėjama, kad naujoji 
junkerių valdžia mėgins apsi
lenkti su konstitucija ir .neno
rės apie rinkimus ir kalbėti.

Proklamacijoje sakoma, kati 
kabinetas perima Vokietijos 
valdžią tamsiausioje Vokieti
jos istorijos vaalndoje. O prie 
to privedė Versailles sutartis, 
pasaulinis ekonominis krizis ir 
parlamentarinė demokratija”.

Toliau kalba apie administra
cinių ir finansinių reformų rei
kalingumą ir kad, “po kariniuo
se kabinetuose buvo įsigalėjęs 
įsitikinimas, jog valstybinis so
cializmas galėjo atsakyti ir už 
darbdavį ir už darbininką. Jie 
pavertė valstybę į labdarybės į- 
staigą ir tuo susilpnino tautos 
moralę jėgą.

Clevelande “bony armi
ja” susimušė su policija

—- ——'

Clcevland, Ohio, bir. 5. —Iš 
visų kraštų į Washingtoną 
traukia didžiojo karo veteranų 
“bonų armijos”, kurios ten vy
ksta reikalauti, kad butų išmo
kėti bonai. Clevelande apie 
1,00 veteranų “užėmė” Penn- 
sylvania traukinių linijos pre
kinę stotį ir sulaikė traukinių 
komunikaciją, reikalaudami, kad 
juos nugabentų į Pittsburghą. 
Veteranams pradėjus perdaug 
triukšmauti, įvyko mušis su 
policija, kuri juos išvaikė. Keli 
veteranai buvo sunkiai sužeisti.

Paryžius, bir. 5, — Radikal- 
socialistų partijos vadas Ed
ouard Herriot sudarė ministe
rių kabinetą, į kurį, be jo par
tijos narių, įeina ir liberališkes- 
nės kairiosios partijos. Jis bu
vo sudarytas po nenusisekusių 
mėginimų susitarti su socia
listais, antra stipriausią Frau 
ei jos partija.

E. Herriot, premjera/ bus ir 

 

užsienių reikalų minjsteriu ir 

 

vadovaus Francijosz delegacijai 
Lausanne’os reparacijų konfe
rencijoje.

Karo ministerių (yra Paul 
Boncour.

Teisingumo ‘ ir vice-premjeru 
—Rene Renoult.

Ryma's, bir. 5. •— Policija su
ėmė bombomis ir revolveriais 
apsiginklavusį - 25 metų italą 
Angelo Sbardellotto, kuris bu
vo pasikėsinęs nušauti Italijos 
fašistų vadą diktatorių Benito 
Mussolinį, laike Garibaldi, Ita
lijos laisvės kovotojo, sukaktu
vių. Jis pasirinkęs tą dieną, 
nes “Garibaldi esąs laisvės sim
bolis’’. Priklausęs prie slaptos 
draugijos “Teisybė ir Laisvė”, 

v

I. ■ , v-

Reikalauja valdžios 
sumažinti išlaidas 

$750,000,000

Revoliucinė “Junta” 
nuvertė Čili prez.

Montero valdžia

Bukareštas, Rumunija, bir. 
5.— Prieš kelias dienas Rumu
nijos karalius Karolis prašali
no diktatorišką prof. N. JorgOs 
kabinetą. Naujo kabineto su 
darymas buvo pavestas N. Titu- 
lescu. Bet paskutiniu laiku jis 
paskelbė, kad kabineto negali 
sudaryti. Vietoj Titulescu mi
nisterijos sudarymas bus grei
čiausiai perduotas valstiečių va
dui Julius Maniu.

Pražuvo lenkas lakūnas 
Hausner

Meksikoje 400 žuvo lai
ke žemės drebėjimo

Meksikos Miestas, bir. 5. — 
Laike žemes drebėjimo, kuris 
penktadienyje smarkiai sukrėtė 
visą Meksiką, žuvo 400 gyven
tojų. Tūkstančiai paliko be pa
stogių. Kaip praneša, -į griu
vėsius paversta' 24 miestai. Tas 
žemės drebėjimas buvo jaučia
mas Chicagoje ir Buffalo, N. Y.

Senatas nukapojo valdi
ninkų algas 10%

te

Chicagai ir apylinkei federar 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:
. Giedra; mažai zpermainos 
temperatūroje; lengvas pietų 
vSjas. ;

Vakar temperatūra buvo 70- 
85 laip.
\ Saulė teka 5:15; leidžiasi 8:-

Washington, D. C., bir. 5.— 
Senatas priėmė pasiūlymą nu 
mažinti visų valdininkų algas 
10%. Tuo budu manoma su
taupyti $117,000,000 | metus. 
Valdininkams, kurie gauna ne
daugiau $1,000 j metus, pada
ryta’ išimtis.

Havana, Kuba, bir. 8.—/Ku
bos valdžia paskelbė, kad ji 
negali išpildyti obligacijų, ku
rias ji turėjo sumokėti jau tris 
mėnesius atgal. Deficitas. šiais 
fiskaliais > metais siekia $10,- 
000,000. Sušaukta specialia ka
bineto posėdis svarstyti išlaidų 
mažinimo budus. Netrukus iš
leis paskolos sertifikatus, ku
riais apmokės vidaus skolas ir 
algas.

Gegužės 
Šės salėje 
kybininkų, 
amatninkų 
tinis visumos suvažiavimas, ku
riame, be įvairių s-gos reikalų 
svarstymo, buvo net 5 paskai
tos. Inž. B. Stanaitis skaitė 
apie lietuvių prekybininkų luo
mą ir jo reikšmę, V. Brazdys 
iš Alytaus apie amatų, Pr. Sut
kus apie lietuvių prekybininkų 
mokyklos reikalingumą ir Lie
tuvos prekybą su Anglija, M. 
šlepavičius apie pirklius 
raŠčius ir M. Reišys iš 
dos apie susisiekimą ir 
dos uostą.

Sunki ūkininką pa 
dėtis Rytprūsiuose

Chicago, III., bir. 5. - 
sierių, pirklių ir bankierių kon
ferencija, įvykusi Chicagoje 
nusiuntė kongresui rezoliuciją, 
kurioje reikalauja sekančiais 
fiskaliais metais, pradedant bir.

Finansų — Louis Germain-130 d. 
Martin.

Laivyno—Giėorges Leygues*
Oro—Paul Painlęve.
Darbo—Albert Dalaimiere.
Vidaus —Camille Chautemps.
Be to, yra dar viešųjų dar

bų, agrikultūros, pensijų, biud
žeto, apšvietos, kolionijų, ko
mercijos, sveikatos, prekinio 
laivyno ir pašto-telegrafo mi
nisterijos. .

Į kabinetą įeina keturi buvę 
premjerai: Herriot, Paul Pain- 
leve — republikonų - socialistų 
partijos* vadas, George Leygues 
—kairysis y^epublikonas ir Ca- 
mille Chautemps—radikal-socia- 
listas.

Herriot paskelbė, kad Paul 
Painleve pirmininkaus tarybai, 
kuri koordinuos visas karines 
grupes valstybės apsaugai. <

Persija ir Turkija įves 
bibliją vietoje korano
London, Anglija, bir. 5. — 

Tarp turkų ir persų kabinetų 
ėjo slaptos derybos, kuriose bu 
vo diskusuojąma ,kaip galuti
nai diskredituoti mahometizmą 
tose šalyse. Tų derybų rezulta
tas tas, kad bir. 25 d. Turkijos 
pasienyje Tabrize įvyks abiejų 
šalių apšvietos minįsterijų kon
ferencija, aptarti budus kaip i 
vesti į mokyklų kunkulus bib
lijos (naujojo ‘ testamento) 
skaitymą, vietoje mahometonų 
šventraščio-korano.

Santiago, čili, bir. 5. —šeš
tadienyje vakąre revoliucinė 
“junta”, kuriai vadovavo buvęs 
Čili ambasadorius J. Valstijose 
Carlos Davila nuvertė preziden
to Juan Esteban Montęro val
džią* ■ Sukilimas* nusitęsė tjk, 
vieną dieną. Keturi asmenys’ 
buvo užmušti ir 60 sužeista.

Carlos Davila, kuris greičiau
siai liks prezidentu, paskelbė, 
kad ruošiasi įsteigti “socialisti
nę respubliką, bet tai nebus so
vietinė valdžia, kokia dabar yra 
Rusijoje”.

Be Davila sukilimui vadova
vo pulk. M. Grove, Etigenio 
Matte, masonas ir ^en. Pūga. 
Į sukilėlių pusę buvo perėjusi 
ir visa kariuomenė.

Prezidentas 'Monte.ro apleido 
prezidentinius rumus ir išvyko 
į savo privatišką rezidenciją. 
Jis nerezignavo ii’ atsisakys tai 
padaryti.

Naujoji valdžia tuojau išlei
do manifestą, kuriame pareiš
kė, kad “nuvertė oligarchinę, 
reakcinę vyriausybę, kuri prive
dė šalį prie ekonominio ir mo
ralia bankroto ir tarnavo už
sienio kapitalizmui, nekreipda
ma domės į skubotus šalies rei
kalus. Mes ieškome ekonomi
nės laisvės ir socialio teisingu
mo”.

London, Anglija, bir. 5. — 
Lenkų lakumas S. Hausner, ku
ris išskrido iš Newark į Var
šuvą, pražuvo. Po trisdešimts 
valandų po jo išskridimo, ne
buvo gauta apie jo likimą jo
kios žinios. Hausner tikėjosi 
per 44 vaalndas be sustojimo 
nuskristi į Varšuvą. „

Oshkosh, Wis., bir. 5. — 
8:40 rytą Leonard Trift nužu
dė savo žmoną. Už 20 minučių 
pateko į policijos rankas. De
šimtą valandą prisipažino kal
tu. Dvyliktą valandą jau bu
vo kalėjime, kur jam teks už
baigti dienas.

Rymas, bir. 5
sh‘a‘, Turkijos ministerių pirmi- 
niknas gavo $15,000,000 pasko
lą nuo Italijos. Paskola bus 
sunaudota apmokėti užsiliku
sias Turkijos skolas Italijai ir 
prekių importui iš Italijos.

Karaliaučius.
Rytprūsių Raifeiseno koopera
tyvas savo metinėj apyskaitoj 
rašo, kad pasaulinė krizė ypa
tingai aštriai buvo pajausta ag
rarinėj Rytprūsių provincijoj. 
Iš apyskaitos matyti, kąd per
eitais metais Rytų Prūsijoj į- 
vyko 653 konkursai, 178 susi- 
tarimai su skolininkais ir 710 
ūkių buvo parduota' iš priversti
nų varžytinių. Ūkių kainos 
taip krito, kad buvo atsitikimų, 
jog gauta per varžytines kaina 
nepadengė nė vienos hipotekos. 
Del tokios blogos ūkininkų pa
dėties kenčia prekyba ir ama
tai. Padėčiai pagerinti buvo 
ieškoma galimumų ūkininkams 
padėti. Buvo smarkiai pava
ryta propaganda gerinti ūkio 
produkciją (sviestą, sūrį) ir 
plėsti kooperaciją, kas davė ge
rų rezultatų. Kooperatyvų skai
čius padidėjo. Atsiskaitymo 
metais kooperatyvų pieninės 
perdirbo 272 mil. kilogr. pieno, 
kas sudaro 19% viso gauto 
Rytprūsių provincijoj pieno. 
Kol kas nematyti, kad šiais me
tais padėtis ūkininkų 
Prūsijoj pagerėtų.

Lenkijos bankas nepar
duoda dolerių

LenkijosVaršuva, bir. 5. — Lenkijos 
bankas paskelbė, *lcad daugiau 
nebus parduodama doleriai. Tuo 
budu norima sumažinti skaičių 
dolerių esančių apyvartoje ir 
paversti banko dolerių rezervus 
į auksą. ’ \

Sovietai prašalino gene
rolų Bleucher

- ■* * • i

Harbin, Mandžurija, bir. 5.— 
Sovietai prašalino gen. Va’silie- 
vą Bleucherį iš aukščiausio Ry
tinės Rusijos'armijos vado vie
tos. Paskutiniu laiku Rusijoje 
pasireiškė agitacija pripažinti 
naująją Mandžurijos valstybę.

Riaušės prie šelpimo įs
taigos Los Angeles

Los Angeles, Cal., bir. 5. — 
Komunistų agitatoriai siiagita- 
vo bedarbių minią, kuri įsiver
žė į Los Angeles apskrities šel
pimo įstaigą. 5 bedarbiai ir du 
policininkai buvo sužeisti. 10 
agitatorių areštuota.

New York, bir. 5. —• Čia bu
vo pasklidę gandai, kad lakū
nas Charles Lindbergh su žmo
na išplaukė į Franci ją. Gandai 
pasirodė melagingi. Kaip žino
ma', kovo 1 d. kidnaperiai pa
grobė jų 22 menesių sūnų, ku
ris vėliau buvo rastas nužudy
tas.

Kaunas.—Gegužės 17 
pasikeitė—50,2 mil. litų. Sve
timos valiutos fondas sumažė
jo nuo 20,65 mil. litų iki 19,87 
mil, muitų. Banknotų apyvar
toje sumažėjo nuo 100,98 mil. 
iki 95,76 mil. litų. Tokiu budu 
banknotų padengimas auksu pa
didėjo nuo 50% iki 52,5%, o 
aukso ir vailutos nuo 70% iki 
72,7%.

Danija skirs $4,000,000 
bedarbiams šelpti

Rezignavo naujasis 
Graikijos kabinetas

Prieš de-

Per klaidą užmušė
22 žmones

Shanghai, bir. 5. — Kinų 
bombinis orlaivis per klaidą nu
metė bombą į Perigu miesto 
centrą' ir užmušė 22 kiniečius j 
41 buvo sužeista. ■ Lakūnas su
imtas ir atiduotas karo teismui.

pimą įstaigą. 5 bedarbiai, ir du 
Danijos parlamentas svarsto į- 
nešimą naujai paskirti bedar
bių šelpimui $4,000,000. Laike 
-diskusijų buvo areštuota šeši 
demonstrąntai,- kurie nukėlė 
trtiukšmą, šaukdami, kad be
darbiai badu išmirs, pirm negu 
projektas bus praleistas-. /projektas bus praleistas-.

Atėnai, bir. 5 
šimtį dienų sudaręs ministerių 
kabinetą premjeras Papanasta- 
s|ou įteikė prezidentui Zaimiut 
savo reziganciją. Naujo kabine
to sudarymas teks arba’ buvu
siam premjerui Venizelos arba 
Vehizelos šalininkui, buvusiam 
užsienių Reikalų ministeriui 
Aųdreas Maichalakopoūlos. Re- 
zignaVimo priežastis Venizelos; 
pasipriešinimas ‘ Papanastasiou 
socialių istatyThų projektui

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 lietuvių laivas 
Liepos-July 2 dieną.

Daugelis ChicagieČių rengiasi keliauti su . šiomis 
ekskursijomis. Būryj linksmiau bus važiuoti. Už
eikite 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 V AL

Monte.ro


BIRUTES BIRŽELIO
June12

AKROBATŲ GRUPĖ, KURIĄ PAMATYSITE "NAUJIENŲ” PIKNIKE

35 CentaiĮžanga TiKtai J. BANCEVICIUS

MA:

“Drapiežnas dzūkas” Bancevičius ri-
■ ■ 4 . v r ’ '' •

sis su turku Yusem Mahanof. Bus ir kitų 
pramogų.

Pirmadienis, Birž. 6, 1932

Programas bus nepaprastas: grupė jau
nų atletų išpildys kelią akrobatiškus nu
merius. Iš aštuonių akrobatų penki yra 
lietuviai. Būtent: JAMES ROZANAS, 
ERNEST B L 0 ŽI S, PETE MAN L, 
JAMES WAITE ir FRANK WAITE. Tai r
akrobatų grupei vadovauja JAMES Rb- 
ZANAS, kuris yra atletikos instrukto
rius vokiečių Grand Crossing Turn Ve- 
rein kliube.

ŠOKIAMS GROS 
GEORGE STEPONAVIČIAUS 

ORKESTRAS

i1.: x.'i' srrTffttflffBT
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DARŽE
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IR 79 TH STREET
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Pirmadienis, Birž, 6, 1932 NAUJIENOS, Chicago, III.
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Kenosha, Wis
'Naujienų” piknikas ir iš toli

mesnių kolonijų svečiai.

ir, kiek galima spręsti iš pasi
kalbėjimo, jis Grand Rapids’e 
daug dirba tarp , lietuvių ir 
kartu tarp amerikonų darbi
ninkiškame judėjime.

Nedėlioję, gegužės 29 d., 
saulutė skaisčiai švietė nuo 
pat ryto. Po pietų su Dailės 
Ratelio buriu patraukėme link 
Racine į “Naujienų” pikniką. 
Kai 2 vai. po pietų atvykome į 
Mockaus daržą, tai publikos 
jau radome gerokai. Užtikome 
p. Bagdoną besiritant su Ban- 
ceviČium. Turiu pasakyti, kad 
Bagdonas gana pasižymėjo 
muštynėmis. Tur būt, jis rito
si franeuziškai ar kaip kitaip, 
žodžiu, jis daugiau mušėsi, 
negu ritosi. Bancevičius vis- 
vien jį nugalėjo.

Vėliau prisirinko dar dau
giau žmonių. Teko matyti daug 
pažįstamų ir iš kitų kolonijų. 
Laikas gana greitai bėgo. Apie 
5 vai. po pietų prasidėjo pro
gramas iš dainų ir prakalbų. 
Pirmiausiai naujienietis p. Žy
mantas pakvietė Dailės Rate
lio Chorą, kuriam per paskuti
nius dvejetą metų vadovauja 
p. K. Steponavičius. Choras su
dainavo trejetą dainelių gana 
vykusiai. Paskui tapo pakvies
tas p. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, pasakyti keletą 
žodžių. Grigaitis pasakė trum
pą, bet turiningą kalbą. Jis 
pasveikina NVisconsino “Nau
jienų” rėmėjus ir bendradar
bius bei šiaip visus susirinku
sius. Sakė, kad naujieniečiams 
yra tikrai linksma turėti pro
gos susitiktu su NVisconsino 
“Naujienų” rėmėjais bei prita
rėjais. Žinoma, mes nesigailė
jome jam aplodismentų.

Vėliau tapd pakviesta Wis- 
consino mylima dainininkė, 
p-nia M. Balčaitis. Ji sudainavo 
net tris daineles. Jos dainavi
mas publikai labai patiko ir ji 
nesigailėjo dainininkei aplo
dismentų. Iš eiles pasirodė ir 
musų jaunutė šokėja, p-le Al
dona Scblageris. Ji pašoko du 
gražius šokius. Programą sve
tainėj užbaigė Dailės Ratelis^ 
kuris sudainavo dvi dainas. 
Dainavo tikrai žavėj ančiai. 
Reikia pasakyti, kad p. K. Ste
ponavičius Dailės Ratelį tiek 
gerai sutvarkė, jog jis jau gali 
lygintis ir su Chięagos chorais. 
Mažesnėse kolonijose tokio 
choro vargu bau butų galima 
surasti.

Kai programas svetainėj už
sibaigė, p. Žymantas pakvietė 
publiką susirinkti į aikštę, kur 
įvyko kitos ristynės. Pirmiau
siai drutuolis Aukštaitis kilno
jo sunkias vogas. Po to jis ri
tosi su bajoru Malianausku. Re- 
feree buvo p. Augustas, šios 
ristynės buvo gana gražios. 
Nors ir labai spyrėsi bajoras, 
tačiau Aukštaitis jį nugalėjo.

Ristynėms pasibaigus, buvo 
virvės traukimas ir kitokios 
žaismės. Priegtam laikrodinin
kas p. Norkaitis turėjo . “auc- 
tion sale”: pardavinėjo laikro
dėlius ir kitokius dalykus. Ro
dosi, jam tai gana gerai sekė
si. Žodžiu, pikniko programas 

-buvo gana įvairus ir mes visi 
gana linksmai praleidome lai
ką. Šokiams grojo taip pat 
chicagiečių orkestras.- Būtent, 
p. G. Steponavičiaus vedamas. 
Grojo gana šauniai, taip kad 
ir aš savo senus kaulus išju
dinau, — šokau net pasišokė
damas kartu su jaunuoliais. 

’AŠ ir visi kiti, su kuriais man 
teko kalbėtis, esame patenkin
ti pirmu “Naujienų’ 
Wisconsino valstijoj.

Gegužės 22 d. man teko su
sitikti su senu pažįstamu ir 
profesionalu Dr.' K. Paukščiu. 
Jis baigė daktaro mokslų ir 
dabar praktikuoja Mercy ligo
ninėj Janesvillc, Wis. Daktaro 
tėvai yra labai gerai pažįsta
mi kenoshiečiams. Jie čia gana 
ilgai išgyveno ir turi daug 
draugų bei pažįstamų. Jauna
sis daktaras kartu su savo le
vais apleido Kenoshų ir išvy
ko i Grand Rapids. Tąsyk jis 
buvo tik 13 metų amžiaus. Mo
kslas jam labai gerai sekėsi ir 
jis peniai baigė mediciną. Ne
užilgo jis rengtasi atidaryti 
vo ofisą.

Dr. K. Paukštis yra vos 
25 metų amžiaus. Visas jo
venimas, kaip yra sakoma, te
bėra priešakyje. Tuo pačiu lai
ku turėjau progos ir vėl susi
tikti su daktaro motina, kuri 
viešėjo pas savo sesutę Guda-' 
hy, Wis. Kenoshoj jie buvo at
vykę j svečius pas ponus Mar
tinus ir Valvikius.

Kiek teko patirti iš paties 
Dr. K. Paukščio, tai jį jau 
esanti pagavusi kažkokia mė
lynake. Tad galimas daiktas, 
jog neužilgo jis turės ir padė
jėją. Kaip ten nebūtų, bet aš 
linkiu jaunam daktarui kuo 
geriausio pasisekimo savo pro
fesijoj ir laimės su mėlynake.

* — Kenoshietis.
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Toronto, Ont
Bimbinū ditaturą.

Toronto bimbininkai, pasižy
mėję šmeižimo amate ir užvaldę 
S. D. pašalpinę dr-ją, įvedė sa
votiškų savavaliavimo diktatū
ra. *! *

Gegužės 15 d. įvyko minimos 
dr-jos pirmos kuopos visuoti
nas narių susirinkimas, kurio 
eigos negalima praleisti neiškė
lus viešumon. Susirinkimas bu
vo neskaitlingas, bet suprova- 
kuoti bimbininkai, kurie siekia 
savo tikslo, kad S. D. dr-ją pa
vesti Bimbai, “Laisvės” ir 
“Vilnies” diktatoriui, nepralei
džia nei vieno susirinkimo. To
dėl susirinkimuose jie visuomet 
sudaro daugumą,— o turėdami 
daugumą, jie, dirba ne sulig 
dr-jos konstitucija, bet pagal 
Bimbos paliepimą. Kas priešta
rauja komunistų kromeliui, tą 
stengiasi suspenduoti arba paša
linti iš dr-jos.

Sekant dienotvarkes punktus, 
išduodama raportas iš buvusio 
dr-jos 20 metų jubilėjaus paren
gimo. Pirmininkas Morkys klau
sia, kas nori kalbėti dėl išduo
to raporto. Narys A. Frenzelis, 
gavęs balsą, pradeda nagrinėti 
įspūdžius iš to jubiliejaus, ir 
prieina išvados, kad programas 
visai neatatiko S. D. dr-jos dva
siai. Nurodo faktais, kad Jasai
tis, kuriam buvo pavesta apibu
dinti dr-jos istoriją,, išėjęs kal
bėti keliais nevykusiais saki
niais ^pibėgo dr-jos pradžią! ir

staiga apistojo ant ALDLD. 
Išreklamavęs, kviečia visus na
rius stoti į ją.

Reikia pastebėti, kad pirm. 
Morkys, matydamas, kad kalti
nimas yra rimtais faktais pa- 
i emtas, pareiškia, kad jis ne
įeisiąs ilgiau kalbėti, kaip pen
kias minutes, nes konstitucija 
tik tiek numato. Tuo tarpu 
konstitucija visai nieko nekalba 
apie minučių skaičių, o tik apie 
tai, kelis kartus galima kalbėti 
tuo pačiu reikalu, štai kaip jis 
mulkina visus narius, pats neži
nodamas tvarkos.. Nors A. F. 
pareiškė, kad laikas nėra numa
tytas, bet Morkys nekreipė vi
sai domės ir ragina baigti kal
bą. Mat, jis mate, kad A. F. 
turi daug faktų. Toliaus A. F. 
paliečia ir veikalą “Bedarbiai’^, 
kuris neturi jokios prasmės. Tai 
vien’ tik nevykusi komunistiš
ka propaganda. Išgirdę tuos žo
džius, bimbiųinkės sušuko “me
lagis! šmeižikas!” IPirmininkas 
vienok nerado reikalo jas su
drausti. Baigiantis penkioms 
minutėms A. F. pareiškė, kad 
panašios jubiliejų programos la
bai neigiamai atsiliepia į drau
gijų reikalus ir ragina imtis so- 
lidaringesnių priemonių organi
zacijos plėtimui.

Laike tų penkių minučių 
bimbininkai tiek įkaito, kad ir 
kedese negalėjo ramiai sėdėti. 
Jie laukė, ką jų vyriausybė pa
sakys. Diktatorių galvos ilgai 
nesnaudžia, bet imasi priemo
nių, kad atsikračius nuo tų ne
paklusnių narių. Na, o turint 
daugumą, tai nesvarbu įstatai 
ir teisėtumas. Sekretorius Ke- 
veža atsistoja ir pasiūlo sus
penduoti dviem mėnesiam balsą 
A. F. Po ilgokų derybų pienas, 
siūlo dar palikti, nes mano, kad 
A. F. nusigąs ir daugiau nepro
testuos prieš varomą komuniz
mo kromeli. Morkys pareiškia, 
kad girdi, jei tylėsi, tai dova
nosime; o jei ne tai visai sus- 
penduosim. Frenzelis atsako: 
“Jei liausitės politikavę, tai aš 
jūsų nekliudysiu. Bet dėl poli- 
tiniųi o ne dr-jos reikalų svars
tymo, -aš protestuosiu visu 
griežtumu”. Nežiūrint j tai, Ke- 
v.eža atsiima savo absurdišką 
pasiūlymą.

Eina laiškų skaitymas. Per
skaitoma laiškas iš Darbininkų 
Apsigynimo (tikrumoj e-komu- 
nistų) Lygos. Prašoma leisti 
pasipinigauti ir dar\užleisti vie
nam agitatoriui susirinkime, pa
agituoti už pasipriešinimą prieš 
vyriausybę, kam. pastaroji de
portuoja bimbininkus, kurie vi
są nepriklauso S. D. dr-jai. A. 
F. pasiūlo atmesti tą laišką 
kaipo ne S. D. dr-jos reikalą. 
Del! to Morkys drožia komščiu į 
stalą ir paleidžia savo kakarine 
su nauju’pasiulymu suspenduo
ti trims mėnesiams. A. F. pra
šo balso, kad pasiaiškinti na
riams. Bet vietoj davus balsą, 
pirmininkas įsako maršalkai, 
kad tas Frenzelį išmestų iš sa
lės. Tuoj balsuojama o maršal
ka mėgina vykdyti įsakymą, bet 
metamas, visai nekreipia į mar
šalkos mėginimą domės. Nežiū
rint, kad nemažai balsuotojų 
buvo ir prieš suspendavimą, bet 
bimbininai balsų, skaitytojai 
jiems priešingų balsų nematė. 
A. F., matydamas tokį pasiel
gimą,' pareiškė, kad jis savo tei-

sės ieškos teismo keliu. Reikia 
manyt, kad jis savo neapleis, o 
atsidūrus bylai teisme, turės 
būt t įrodytos visos smulkmenos. 
Taigi reikia tikėtis, kad Bimbos 
prakalbos ir pinigų kaulinimas 
gali atsiliepti neigiamai visai 
dr-jai. ' .

Nariai, kurie nepritaria bim- 
bininkų taktikai, turėtų dau
giau kreipti domės ir dažniau 
lankyti susirinkimus. Iš 260 na
rių bimbininkai ir dubeltavai 
skaitydami savo balsuotojus vos 
tik 52 priskaitė. Jei visi susi
rinktų, tai jie daugumos tik- 
raT^TTesudarytiį.

Kas iš to išeis 
eitis parodys.

—S. I). d r-jos narys

I

Garsinkitės “N-nose”

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA S 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kran- B 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. . OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai it nuo 5-8 valandai vakte. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. I 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

artimoji at-

LISTERINE
relieves

SORE THROAT

pikniku

Gegužės 19 dienų 
progos susitikti su p. 
kevičium — Morris iš Grand 
Rapids, Mieli. Mat, jis vyko j 
nacionalę socialistų konvenci
jų, kuri buvo laikoma Milwau- 
kee. Kartu su juo atvyko ir 
p-ia Paukštienė. Trumpam lai
kui jie buvo sustoję pas ponus 
Martinus. P-as Marcinkevičius 
yra gana linksmo budo.žmogus

turėjau 
Marcin-

Windsor, Ont
Nedarbas

šiuo laiku šiame, Kanados au
tomobilių gamybos centre visai 
liūdnas vaizdas: visame mieste 
matyti daug tuščių namų, gat
vėse judėjimas apmiręs, dau
gybė krautuvių subankrutavo; 
namų renda nupuolė net iki 
10-15 dolerių'per, menesį, Vind- 
sor’o lietuviai vieni dirba, o 
kiti yra be darbo ir be vilties 
gauti darbų. K. Masiulis, jam 
pačiam prašant, Kanados vy
riausybės lėšomis išvyko į Lie
tuvą. Aplinkui Windsor’ą yra 
daug, farmų, bet farmeriai la
bai suvargę ir samdo darbinin
kus labai trumpam laikui. At
lyginimas farmos darbininkui 
šiais metais vos 15-20 dolerių 
mėnesiui su valgiu ir guoliu. 
Labai liūdna įspūdį daro nuoląt 
matant daug ateivių bedarbių, 
vaikščiojančių nuo farmos prie 
farmos ir ieškant neesamo dar
bo. —G. J. Yurk.

Naujas Trinerio To
nikas

Joseph Triner Co., kuri gamina gar
sųjį Trinerio Kartųjį Vyną, nesenai pra
dėjo gaminti ...arisai naują prpduktą — 
Kala-Fornla' Aylhe Tonic. šis naujas 
Tonikas yra gaminamas iš seno Muscatei 
vyno, pridedant dar tam tikras gyduoles, 
kurios stiprih'a ir gaivina kūną. Toni
kas yra skiriamas sutvirtinimui pakriku
sių nervų, atgaivinimui nusidirbusios si
stemos ir grąžu, imu i ąbelnos sveikatos. 
Jis yra labai getas imti pašalinimui nuo
vargio ir atgahftnimui energijos. Svar
bu tai, kad jis neliuosuoja vidurių, bet 
vien tik valo kraują ir veikia į visą kū
ną, teikdamas jam daugiau stiprumo ir 
atsparumo. Ir svarbiausia tai, kad jis 
tikrai yra veiksmingas ir pagelbingas.

Nauda iš švaraus 
tabako;

Rūkytojai, kurie į dieną suruko vidu
tiniškai 20 cigaretų gauna apie 1,000 ku- 
biškų colių durnų ir smagumo. Ban
dymai su rukoriiomis mašinomis parodo, 
kad su kiekvienu patraukimu gaunasi 
apie pustrečio kubinio colio durnų. Vidu- 
tjniškas gi rūkytojas iš cigareto gauna 
apie 20 patraukimų. \

Kadangi apie septyni iš dešimties rū
kytojų Užsitraukia sužiniai, o likusieji 
trys užsitraukia nesužiniai, 1,000 kubi
nių colių durnų 20 cigaretų pakelyje pa
rodo kaip svarbų yra būti tikram/, kad 
jūsų cigaretas yra tyras, švarus, kad nie- 
kurie nevalumai yra pašalinti.

Klausimą užsitraukinip iškėlė Lucky 
Strike- cigafetai, Lucky Strike išdryso tą 
klausimą iškelti, kadangi jie yra viena
tiniai pasaulyje cigaretai, kurie pagelba 
spraginimo proceso su ultra-violetiniais 
spinduliais teikia rūkytojui gerklės ap
saugą. '

Gaminant Lucky Strike cigaretus šis 
garsus procesas" yra naudojama^ pašalini
mui niekurių nevalumų, kurie randasi 
kiekviename tabake, nežiūrint kokios rū
šies ir kaip brangus jis yra. Tų neva
lumų nesiranda jūsų Lucky Strike ciga- 
retuose. Nestebėtina, kad daugiau kaip 
20,000 gydytojų pripažino, kad yra T 1 • V* .. "* • .■ / ■ \
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Listerine beveik mome.-taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2!fj žiemos mėnesių pa
rode, kad tie, kurie plauna 
gerklę! su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Phąrmacal Co.» St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 
2747 W. 63rd St. jg;. Jį?:'” ...M n- • •

DRIBRITE > WAX. 
Tiktai uždėkite ir pa
likite 
džiūti

CALSOMINE visokių 
gražių spalvų, 25 sv. 
maišeliuose 7 A 
6c. .......... ■ **

I H VI N ES

sv.

RUBERINĖS KEM
PINĖS dėl valymo 

■sienų popie- 4 Q* 
ros, etc. ....

SNO-FLAKE POLISH. Geriausias 
iš visų, palieka sausą, kietą, 7 K f* 
blizgantį paviršių W U

Pašaukite mus telefonu ir mes prista
tysime. Tel. PROSPECT 1297

Puiki
Lietuvių
Krautuvė Bfj|Ji

Vyriškų, Moteriš-
kų, Vaikų ir Mer- 
gaičių Aprėdalų. ■fOgljB
Čia galėsite gauti pasirinkti , visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s . Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS. Savininku

3344 So. Halsted Street

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

“Auto Road

Mylintiems automobiliais pasivažinėti Amerikos ir Ka- 
nados vieškeliais Šis Kelrodis bus didelė pagelba lengvai 
susirasti kelią. Sutaupysite laiko ir keblumų. Jame nu
rodomi visų Amerikos Valstijų ir Kanados distriktų ke
liai. Piešiniai aiškus ir gražus.
Gaukite sau tokią knygą. Jos

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ - •
i

NAUJIENOS
1739 South Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą

PLATINA IR
REMIA

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
* * '

Kaina metams 2 dol., pusei metų 1 dol. 
Adresas laiškams ir pinigamą:

Germany, Berlin, SW 68, Schliėssfach 80

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

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

2 doleriai

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

15. 5HE- /X
VIOVUER 

—i "m-r-------
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NAUJIENOS
The Utimanian Daily Naws 

Pub _ ____ by
km Nęw» Pub. Co.» Ine. 
uth Halrted Street

ihed Daily Ezcept Sunday 
Lithuani 
L739 Soi ___________
Telephona Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

•7.00 per yeer outside of C&icago
•8.00 per pear in Chicago

Entsrad m Sacond ClaM Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chieago, Ilk under the art of 
March 8x3 1879.

Naujienos rtna kasdien. Usldriant 
sekmadienius. Lridiią Naujienų Ben
drovė, 1789 8. Halsted St^ Chica«o, 
III. TrtrtoM* BofiMvelt 8500.

W

VirtukyMo kalasi
Chicagoje — paltus

Metams —-------------
Pusei metų 
Trims m 
Dviem m ____
Vienam mihėsiui

Chicagoj per i otojua:
Viena kopija — ----------
Savaitei ■ r 
Mėnesiui....... ..... —...........

Suvienytose Valstijose, m CUcag^j, 
paltų) <

Metama ■ -------- ,L , ■ 17.00
Pusei metų —------- --------- 8.50
Trims mėnesiams t - 1.75
Dviem minėdama ------ - 1.25
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur uisianiuoM 
•Atpiginta)

Metanui ................................ , 88.00
Pusei metų — , 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartų au ‘ųisakymu.

ai am

S8.00 
4.00 
B.QO 
1.60 

.75

..................................  ............. ................................ . .................... •' I‘ 'i-'r11 ■r*! ve p .i ..‘jsuj jitnj’M ...»«- 

dėti pasaulio gėrybių ir Jaukti “laimės” po. mirties.
Šitoje. dvasioje dabar mėginamą bus auklėti Turki

jos ir Persijos proletarus . Ar iš to auklėjimo kas išeis, 
nežinia, bet Biblijos leidėjams tuo tarpu bus šienapjūtė.

Valstybės Departamentas atsisa-

BIBLIJA VIETOJE KORANO.

Pranešama, kad Turkijos ir Persijos valdžios 
rengiasi uždrausti skaityti mokyklose mohametonų Ko
raną ir jo .vietoje įvesti krikščionių Bibliją. Tuo tikslu ilgą 
laiką ėjusios slaptos derybos tarpe paminėtųjų dviejų 
valdžių ir šio mėnesio 25 dieną įvyksianti jų švietimo 
ministerijų ajtštovų konferencija Tabrizo mieste, Tur
kijos pasįčhyje.

Nors rikos gyventojui tokia žinia skamba ga
na keistai, bet ji gali būti teisinga. Turkų ir persų val
džios yra despotiškos, ir jos savo valdiniams įsako ne 
tik, kokius mokesčius jie turi mokėti, bet ir kaip rėdy
tis ir kaip tikėti.

Koranas, kurį ketina panaikinti turkų preziden
tas Kernai Pąša ir persų šachas (karalius) Riza Chan, 
yra jnohgmetonų “šventraštis”. Tikėjimas, kuris yra 
jame išdėstytus, yra keliais šimtmečiais naujesnis, negu 
krikščionybė, bet jisai yra labiaus atsilikęs nuo pasaulio 
progreso, negu krikščionių mokslas, ir tai dėl tos priežas
ties, kad šalys, kuriose praplito Mohameto idėjos, sto
vėjo ir tebestovi ant žemesnio ekonominio laipsnio, ne
gu Europa.

Koranas garbina karą ir prekybą, t. y. tuos užsi
ėmimus, kurje buvo svarbiausi pralobinĮo šaltiniai 
prieškapitalistinėje gadynėje. Daugelis jame išreikštų 
idėjų yra panašios “Senojo Testamento” idėjoms. Taip 
pat, kaip ir šiame žydų istorijos ir religijos padavimų 
rinkinyje, mohametonų Korane pasakojama apie karo 
“didvyrius”, apie pergales mūšių laukuose “su Dievo 
pagelba”; piešiama, kaipo idealas, tokia šeimos tvarka, 
kurioje tėvas turi neribotą galią ant savo žmonos ir vai
kų; vyrui pripažįstama teisė turėti daug pačių, o mo
teris yra laikoma vergės padėtyje.

Aišku, kad šios gadynės sąlygoms tos idėjos nebe
tinka. Jau Romos imperijos didmiesčių gyventojai beveik 
prieš du tūkstančių metų turėjo žydų religijos mokslą pa
keisti ir papildyti. Jie priėmė žydų tikėjimą i vieną Dievą 
(monoteizmą), bet prie “Senojo Testamento” pasako
jimų apie karo žygius ir “patriarchus” bei karalius, ku
rie laikė pulkus pačių ir “dėl Dievo garbės” žudydąvo 
bei apgaudinėdavo kits kitą,— romėnai pridėjo “Naują 
Testamentą” su e vangeli jomis apie beturčių palaimini
mą, su artimo meilės prisakymais ir “dvasios turtų” iš- 
augštinimu ant materialių turtų. “Naujo Testamento” 
krikščionybėje atsispindėjo gyvenimo sąlygos, susida
riusios senosios Romos kapitalizmo sistemoje: milžiniški 
lobįąi neskaitlingos piniguočių klasės rankose, didelės 
minios beturčių-proletarų, susitelkusios didmiesčiuose, 
tų beturčių nesugebėjimas kovoti dėl savo būvio pageri
nimo, nusivylimas gyvenimu ir tikėjimas i viršgamtišką 

-^fšganytoją” kuris ateisiąs visus vargstančius išgelbėti, 
o galinguosius pasmerkti ąmžinoms kančioms.

Turkų Kernai Paša mano, kad šis krikščionybės raš
tas bus daug tinkamesnis įrankis naujosios Turkijos 
jaunuomenei auklėti, negu Koranas. Mohameto moky
mas pokarinėje Turkijoje baigia pražudyti įtaką masė
se. Turkijoje (taip pat, kaip ir Persijoje) šiandie vys
tosi naujosios gadynės kapitalizmas ir kartu su juo da
rosi panašios “buržuazinės” gyvenimo sąlygos, kaip bet 
kurioje Europos arba Amerikos šalyje. Turtingieji šių 
dienų Turkijos žmonės galvoja ne apie karo žygius, bet 
apie fabrikus ir bankus; patriachališka šeima su daug
patyste ir moteries beteisėtumu yra dabar atgyvenęs 
savo laiką dalykas, kuomet vyrai ir moters nuo jaunų 
diępų turi ieškoti uždarbio valdžios kanceliarijose ir 
pramopės bei prekybos įstaigose, čia, žinoma, mes kal
bame daugiausia apie miesto, ne apie sodžiaus, gyven
tojus,

Taigi tiems žmonėms naujosios Turkijos diktato
rius ir rengiasi paduoti į ranką kikščionišką Bibliją, 
vietoje 'Korano, į kurį beveik jau niekas nebetiki. Ke- 
mal’įs bijo, kad liaudis, pametusi Mohametą, gali pasi
likti visai be tikėjimo, o tuomet, jam atrodo, butų sun
koka ją valdyti. Bet iš’ Evuropęs kapitalistinių ąąlią įs* 
toruos jisai žino, kad krikščionybę viešpataujančioji 
kląsž febai lengvai gali panaudoti žmonių pavergimui, 
•^nežiūrint į tai, kad krikščionybė atsirado, kaipo zbe^ 
turčių ir vargšų tikyba, kurį prakeikė lobius bei lobinįn? 
kus. Jos patogumas valdovams yra tafe, kad ji liepia 
žmogui ne kovoti dėl savo būvio pagerinimo, bet.atsiža-

SLA. Reikalai
Palyginamos Skaitlines 1931-1932

SLA. NOMINACIJŲ IR RINKIMŲ.

Įdomu yra pažiūrėti arčiau 
į SLA. noniinacijų ir rinkimų 
davinius, ir todėl aš sugrupa
vau balsų skaitlių pagal vals
tijas, kad skaitytojai galėtų ai
škiai matyti kaip musų SLA. 
kandidatams kur sekės. Ka
dangi už prezidento vietą buvo 
didžiausios varžytinės, todėl 
davinius paduodu tiktai tai

Valstija: Kuopų BAGOČIUS
N R N R P

vielai. Firmoj eilėj yra paduo
ta kiek kurioj valstijoj kuopų 
balsavo, o paskui kandidatų 
balsų skaitlius ir 
skaitlius. Raide “N” 
“Nominacija”, raide 
“Rinkimai,” ir raide 

f

“Priaugo.” Kur padėtas ženkle
lis “—”, reiškia “Mažiau.”

abelnas 
reiškia

BĄČIUNAS 
) N R p

GEGUŽIS 
N . R p

Pennsylvania 77. 90. 326. 783. 457. 90. 483. 393. 86 1. 104 9. 188.
Illinois 56. 61. 771. 918. 147. 144. 485. 341. 193. 233. 40.
Massjchusctts 22. 22. 126. 229. 103. 35. 123. 88. 134. 198. 64.
New York 22, 23. 1 10. 187. 77. 241. 292. 51. 37. 50. 13.
Connccticut 20. 23. 117. 238. 121. 114. 218. 104. 144. 162. 18.
Q|iiQ

Michigan

12. 14. 53. 99. 46. 152 158/ 6. 91. 64. -27.
12.

9. ’U 212.
40.

19Q'
109.

-22.
69.

11.
29.

27.
102.

16. (
73.

3
23. 36.

—3.
13.

Ncw Jersey 6. 11. 12. 90. 78. 28. 48. 20. 4. 23. 19.
Wisconsin 8. 8. 26. 103. 77. - 5. Si. 26. 45. 19.
Maryland 1. 1. 7. 27. 20. 21. 22. 1. 7. 15. 8.
W. Virginia 2. 3. 26. 18. -8. 4. 14» 10. «,,w 15. 15.
California 2. 3. 10. 12. •2. ■■ ■ ■ 33. 33. -...
Iowa 1. 2. 22. 29. 7. 13. 13. 2. 2.
Washirigton 3. 4. 8. 15. 7. ■ 17. 17. 1. 6. 5.
Oregon 1. 3. 8. 26. 16. — 5. 5. — 3. 3.
Ncbraska 1. 1. 1 3. 26. 13. 9. 7. —2. 3. 3.
Maine 3. 2. 7. 8. 1. 3. 10. 7. 5. — —5.
Missouri L 1. 7. 9. 2. 2. 7. 5. —■■■ — 2. 2.
N. Hampshirc 1. 2. 9. 16. 7. *—■ —- 2. 2. 5. ' -4. — |
Rhodc Island 1. 2. 4. 1 1. 7. 13. 3.--10.
Oklahojna - 2. 1 1. 1. —— 3. 3. — 8. 8.
Canąda 1. 2. 9. 5. — 1. 1. — 2. 2.
Nežinomi | 16. 21. 5. 18. 45. 27. 59. 61. 2.
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sus, kuriuos jis nominacijose 
buvo gavęs. New Yorko valsti-|ko išduoti naujus pasportus na- 
joj tas pats: “Vienybė” spiau- ' ,f 
dė ant BagoČiaus purvais, 
skleidė žemiausios, šlykščiau-
sios rųŠies insinuacijas, šmeižė| jas nėra skaitomas kaip per- 
jį niekšiškiausiu hudu, o yie- traukimas svetimos rezidenci- 
noj< rinkimuose Bagočius ten jos. Pailginimas, kuomet yra 
uždirbo 77 balsus, Bačiunas svarbi priežastis, gali būti iš
tiktai 51, o Gegužis 13, taip gautas be sugrįžimo į Suy. 
kad Bagočius gavo “Vienybės” Valstijas.
“jurisdikcijoj” daugiau nauju 4
balsų, kaip abudu kitu kandi- Ar apsivedimas sulaiko išdepop- 
dųlu į krūvą sudėjus. Tas pats tavjmą.
atsitiko ir “Dirvos” “jurisdik- Klausimas— Ateivė nelegą- 
cijoj Ohio valstijoj. liškai atvyko į Suv. Valstijas 

Bendrai imant, šiuose rinki-Hq27 m. Dabar įsakyta ją išde- 
muose demokratiniai nusista- pQ^uot|. Darbo Departamentas 
tęs Susivienijimo elementas, pąliuosąvo ją bpnu ir dav5 
vadovaujant Bagųčiui, sumušė tik trią savąites lillQsnoriai 
vlsu frontu fašistų “armiją Lažiuotį. Ji ketina ištekėti už 
su Bačiūnų priešaky. Ir čionai Ąr .. al|
reikia pabrėžti kad pergale . .Q čiqnais__ ’r ar

sulaikys jos išdeportavimą.
Atsakymas— Jeigu tas ište

kėjimas įvyktų prieš išdavimą 
išdeportavįmo varanto, ateivė 
galėtų išvažiuoti iš Suv. Valsti
jų ir jos vyras— pilietis, ga
lėtų ją vėl parsitraukti kaipo 
nekvotinj imigrantą. Bet kadan
gi šiame atsitikime tas išdepor- 
tavimo įsakymas jau išleistas, 
jos ištekėjimas dabar nepermai
nys dalykų padėties. Liuosnoris 
išvažiavimas po išdeportavįmo 
varantu yra panašus | išdepor- 
itavimą, ir sulig dabartiniu įs
tatymu ateivis, syk j išdeportuų- 
tąs, negalį prašyti įleidimo. 
Vieitfntėlis^ išėmimas šiame at
sitikime yra, jeigu šita ateivė 
ištekėtų ųž piliečio čionais ir 
Kongresas Vėliaus permainytų 
imigracijos įstatymą, duodant

turalizuotiems piliečiams, kurie 
turi nuolatinę rezidenciją už
sieny. Sugrįžimas į Su v. Valsti-

Darbo Sekretoriui teisę įleisti 
nekurtuos išdeportuotus atei
vius. Nieks dabartinių laiku ne
gali pasakyti, ar. Kongresas taip 
nutars ir jeigu nutars, kada.

Blukimuose, kaip ir npmi- 
nącijose, daugely kuopų vie
nas ųr kitas kuųdidatąs gavp 
visus halsus, arba ah^oJiutę di
dumą (daugiau kaip abu kitų 
kandidatu į krūvą sudėjus)

arba paprastą daugumą balsy 
(daugiau kaip kitas kuris kan
didatas). Analizuojayt balsus, 
randame sekančius davinius 
(skaitlinės parodo kuopų skait
lių) :

Visus balsus: .................. ..............
Absoliutę didu m.}: ......................

Daugumą: ........................................
Visai negavo: ........ .......................

Mažumą balsų: ......................... ...

Stebėtina, kad iš^dOO kuopų, 
kurios balsavimuose dalyvavo, 
Bačiunas 93 kuopose negavo 
ne vieno balso, o (jp^užis net 
117 kuopų. Už tai ftagočiųs to
kių kuopų turėjo tiktai 44. Vie
nok Bagočius 51 kuopoj gavo 
visus balsus, o Bačiūnus tiktai

BSgočius. Bačiunas Gegužis
51. 2|). 15.
85. 5*3. 39.
15. 12. 7.
44. 93. 117.

105. 122. |22.

halsų sekančiose valstijose: 1) 
Indiana, 2) Galifornia, 3) Neb- 
rąska ir 4) New Bampsliire. 
Tose valstijose viso balsų pą: 
duotą 313, iš kurių Bagočius 
gavo 244, o Bačiunas 61).

Gegužis išlošė^ tiktai .Peng- 
sylvanijųjr kur net dviejų ap
skričių (1 ir 7) oficialės komi
sijos išleido atsišaukimus ągi- 
tuodainos už Gegužio kandida
tūrą ir niekindamos Bagočių^ 
Bet ir tai Pennsylvanijoj tikrų 
pergalėtoju išėjo Bagočius, nes 
rinkimuose jo balsų • skaičius 
priaugo nuo 326, kurtuos jis 
buvo gavęs nominacijose, net 
457 balsai, kada Bačiunas, pa
siimdamas 332 bolševikų bal
sus (nominacijose ųz Gą|avec- 
ką paduotus) gavo tiktai 393 
daugiau, o pats Gegužis uždir
bo Ūkta* balsus,

Interesinga kova buvo Mas- 
sachusetts ir Gongępticųt val
stijose. Mąssachųsętts visada 
buvo Gegužių tyirtpvč, kur ak
tyviai už jį dirbo 2-ro Apskri
čio vąidyba ir buvusio “Sanda
ros” sekretoriaus taip vadina- 
iųą ^SLA. 67 Narių Grupė” ir 
visas kuopas apipylė agitaty- 
višką literatūra. Paulauskui, 
kąipp Apskričių sękrętoriųi, 
tas bUvo labai lengva ir paran
ku. Counacticut gi buYP Bačiu- 
no pilis, su Tareila ir žeman- 
tausku, MakaveckU ir Mika
lausku priešaky. Bet Bagočius 
išėjo sų didžiuma balsų abie
jose valstijose, ir jo balsų pri- 
augis Mass. ir ępng. buvo di
desnis, kaip Bačiugo arba Ge
gužio.

Didžiausią smūgį BačiUnas 
gavo pats savo valstijoj, bų- 
tępt, Mjchigan. Bagočius teg 
Sayų 4$), 0 Bačiunas tiktąi 

02. Oįio taipgi buvo Bačių- 
l _ ._ 1 j

paskutinių rinkimų daugius 
neanalizuoti, visada Ui^kg, kad 
Bagočiaus populiariškumas Su
sivienijimo kuopose, nežiūrint 
į sutartinus-šmeižtus ”Vieny
bes”, “Dirvos” ir “Sandaros”, 
yra milžiniškas, neužginčija
mas ir net jo artimiausiems 
draugams netikėtinas. Einam 
su musų analizu toliau:

^omigąęijosc į prezidento 
vietą paduota viso 6834 balsai 
(UŽ Bagočjų, Bąčjuną ir Gegu
žį sykių 4231, p ųž kitus, rin
kimuose nedalyvavusius, 2603). 
Binkigiuose dalyvavo 7276 na
riai. Iš to matyt, kad nomina
cijose dalyvavo mažiau, o rin
kimuose tiktai apie pusė viąų 
Susivienijimo narių- Tas ne
gerai, nes parodo stoką narių 
užsiinteresavimo savo organi
zacijoj reikalais. A& tiesiog 
bučiau šalininkų bausįi neda
lyvavusius, sąkykigh PO kokį 
25c našlaičių ąrbą będąi’Mų 
reikalams.

Imant valstijas atskirai, ab
soliučią daugumą balsų kandi
datai gavo sekančiai: Bagočius 
1) ĮUigoij, 2) Indiana, 3) New 
Jersey, 4) Wiącogsin, 5) Iowa, 
6) Oregog, 7) Nekraska» 
New Hampshire* 9) Rhpde 
Island ir 10) Cagada. Bąčiu- 
nas: 1) New YorR, 2) Olgp įr 
3) California. Gegužis: 1) Ok- 
ląhoma.

Paprastą balsų daugumą ga
vo sekančiuose vąlstįjoęę; Bą- 
gpčiųs: 1) CohneętįęuK Ają-?
sspęhusęttp, > 4)
Mąrylsnd, 5) We«t VlrglBfo U 
6) Miesourį. lotynas; 1) W#- 
shingtoĮi jr >IaIne. OpguiJs > 
Penn^ylvania. - . '< ■ ,

Stebėtinas dalykas ir tame, 46 balsus, Bačiunas gi tiktai 6, 
kad Gegužis negavo nS vieno o Gegužis prarado net 27 bal-

yra ne tik socialistų, bet ir de-i 
mokratiniems principams išti
kimų sandariečių ir į jokius 
partijas nepriklausančių Susi
vienijimo narių. Gaila tik Gę- 
gužio, kurs rado reikalingu 
po visų fiasco ir po to, kai jjs 
jau pats galėjo matyti, koks 
silpnas jis yra didesniuose rei
kaluose, ir galėjo suprasti, kad 
Susiyienjjimas tai ne mainie- 
rių lokalas, o vienok kandida
tavo. Jis suskaldė demokrati
jos šalininkų balsus, nes dau
gelis Susivienijimo narių bal
savo už jį, . nenorėdami su
teikti jam smųgio, nes nežiū
rint į visas jo k|ąidas ir silp
numus, jis vistiek yra daug įr 
gero padarę^. Jei jis nebotų I 
kandidatavęs, ir jeį bolševikai 
savp aklume nebūtų Už fašis
tų kapdįdątą balsavę, Bago
čius bytų gavęs suvirs 5000 
balsų. Ateityje, be abejo, de= 
mpkrytijos šalįninkai panašius 
klaidos nepadarys, ir kaip rin
kimuose, taip ir seimuose pa
rodys tiems musų kulturiyių 
dirvonų knisikams ir nepraus
taburniams iš bolševikų ir fa
šistų abyzų, kad Amerikos 
rimtoji visuomenė, susispietu
si didžiausioj lietuvių savišal
pos ir ku|turos organizacijoj, 
netoleruos nei jų, nei jų ne
švarumų, nei jų begėdiško aky- 
plėšiškumo, nei jų nepateisina
mo naęhališkumo. •

Demokratijos šalininkams 
pergalėjus, dabar nėra abejn- 
nės, kad visos Amerikos kul
tūriškos ir intelektualės pajė
gos susispies prie Susivieniji
mo, ir seniai jau užmirštas, 
bet Susivienijimo konstitucijoj 
aiškiai užrašytas kaipo vienas 
iš organizacijos tikslų, darbas 
bus rimtai pradėtas dirbti. To
dėl šie rinkimai ir jų pasekmę 
yra is|priškPS svarbos, nes po 
ilgų pietų vaidų, kįvirčįų ir ip- 
trigelių, prasidės atbudimo ir 
veikimo periodas.

Stątįstį^aa.
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Ohio valstijoj uždirbo

Imigrantą proble
mos

Klausimai fr atsakymai.

Ątnąujinimaa Amerikos 
paimto.

Ka^a pilietystės prašymas veda 
prie nesupratimų

Klausimas— Atvykau 1923 
m. kaipo svečias ir pasilikau 
šioje šalyje net iki šiai dienai. 
Mano du vaikai užbaigė mokyk
las čionais ir abudu yra vaikų 
skautais. Turiu mažą biznelį ir 
galiu gauti kuo-puiklausias re
komendacijas nuo vietinių gy
ventoją ir kompanijų. Ar aš ga
lių prašyti pilietytės?

Atsakymas—Jeigu Tamsta 
paduotam pilietystės aplikaciją 
dabar, tas tik vestų prie pilno 
ištyrinėjimo Tamstos teises pa
silikti šioje šalyje. Jeigu pasi
rodytų, kad išvykai iš šios ša
lies nors ant trumpiausios kelio
nes sugrįžtant po liepos 1 d. 
1924 m., tai tave gali išdepor- 
tuoti. Jeigu čionais išgyvenai vi
są laiką nuo atvažiavimo 1923 
m., tave .negali išdeportuoti dėl 
nelegališko įleidimo, bet vistiek 
negali prašyti Amerikos pilie
tystės dabartiniu laiku. Dabar
tinis įstatymas teikia privilegi
ją legalizuoti apsigyvenimą tik 
tiems, kurie atvyko nelegališkai 
prieš birželio 8 d. 1921 m. Pas
tangos dedama Kongrese duoti 
tą teisę tiems, kurie atvyko i 
šią šalį prieš liepos 1 d. 1921 
m. Jei Kongresas priimtų tokį 
bilių, tad ir Tamsta galėsi lega
lizuoti apsigyvenimą jr prašyti

Verti A. Vaivada
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?:rmiMion Doupleday, Doras B Co.

(Tąsa)
Renfieldo balsas vėl ėmė sil

pnėti, o kvėpavimas pasidarė 
kriokiantis. Instinktyviškąi 
Van Helsingaš atsistojo.

“Nieko blogesnio mes negu
lėjome patirti,” tarė. “Jis yra 
čia ir mes žinome, kuriuo tik
slu. Dar gali būti nepervėlų. 
Apsiginkluokime taip kaip aną 
vakarą ir negaišinkime laikų, 
kiekviena minutė • mums yrą 
labai brangi.” Mums nebūvu 
reikalo pasakoti savo baimę, 
nujautimus — nes visi tai la
bai gerai jautėme. Suskubo
me ir pasiėmėme visus įna
gius, kuriuos turėjome prie sa
vęs, kuomet nuėjome į Grafo 
pilį. Profesorius Van teising
as irgi buvo prisirųošęs. Susi
tikus koridoriuje, jis dąug pa
sukančiu gestų j juos parodę 
ir pastebėjo?

f‘Aš nuo jų niekuomet neat- 
siskirsiu; ir jų iš rankų nepa
leisiu, iki tas nelemtas dalykas 
nebus užbaigtas. Bukite protin
gi, mano draugai. Mums reikia 
susidurti ne su paprastu prie
šu. Vargas, vargas, kad ir mu
sų brangi Mina turėjo nukentė
ti.” Sustojo, nes neteko balso 
ištarti likusius žodžius; ųeži- 

į nau, ar tai pasipiktinimas ar 
i baimė apėmė jo širdį.

Sustojome * prie Hat-kerių 
kambario durų. Arturas ię 
Kvintas pasiliko užpakalyje. 
Pastarasis tarė:

“Ar apsimoka ją išbudinti?”
“Mes turime tai būtinai pa

daryti,” |iudnu balsu tarė pro-, 
fesorius. “Jeigu durys užrakin
tos, mes turėsime jas išlaužti.”

“Bet ar tik tas ją neišgąs
dins? Tąi nelabai priprastas 
dalykas jsibriauti į moteriškės 
kambarį,” profesorius Van 
HeĮsiųgaą tęsė toliau:

“Bet Čia gyvybės ir mirties 
kląpsimąs. Visi kambariai yra 
lygus daktarui; jeigu jie ir bu

lių skirtipgi, šią naktį aš galiu 
taįąvai kiti į kiekvieną kam- 
>ąęį. Jonai, kuomet aš pasuk-

čiais ir stumk; prisidėkite ir 
jus, draugai. Dabar!”

Baigdamas, paskutinį žodį 
pasykp rankeną, bet durys ųė- 
sujudėjo. Visi ėmėme stumti; 
brąškėdamos jos atsidarė su 
tokių smyrkuniu, kad visi vos 
yeišsitiesėme ąųt grindų. Pro
fesorius ištikro perpyolė. At
sirėmęs rankomis į grindis 
mėgino atsistoti, todėl jo aukš
ta figūra nepastojo kelią mano 
žvilgsniui, atkreiptam i kamba
rių vidų. Tai ką aš pamačiau, 
nutirpdė mane iki pat pąmatų. 
Lyg šprįai mano plaukui atši
ptojo ant galvos, o širdis nu- 
stpjo vįsai plukusi.

Mėnulio šviesa buvo tiek ry- 
šti, kad prasiskverbusi per 
tamsią langinę, ji nušvietė 
kambarį, užtektinai, kad viską 
butų galima laisvai pamatyti.

Lpvpję, krašte į langą gulė
jo Jonuty n ąs, vįsąs paraudona
vęs ir sunkiaf kvėpuojąs, lyg 
apimtas letargo. Prie kily lovys 
kraštų klūpojo baltai apsitai
siusi jo žmona* Prie jos stovė
jo aukštas, ląibns vyras Juo
duose rylmose. Tuo laiku jo 
veidas buvo atkreiptas ųuo 
musų, bet vos Spėjome jį pa
matyti, tuojau pažinome, kad 
tųi bųyp Grafas. Jo kaktoje 
netgi buyo galima pastebėti 
Joyatanp padarytas randas. 
Kairiąją rąpkg laikė 1 suėmęs 
ąįi IJąrkęrięmk rankas, o de
šiniąją laikė sugriebęs už jos 
kaklbt o ypįdą prispaudęs prie 
savo krutinės. Jos balti rūbai 
buvo suteršti kraujo, 0 plonas 
raudonas §įųlelįą tekėjo per 
ąpnyogiptą vyriškio krutinę, 

(Bus daugiau)

Kausimas Magų draugas, ga- 
turalizųųtas Sųy. Valstijų pilipr 

sųgrjčo Ęurąpop ąpįę dd 
pietai Išvykotu Amen? 
bes paspertų. Kadangi jis ker 
tiną agt i|gQ laike P^pikti Ęgr 
repoje, ką jįs ta$ darytį? Ąr 
jis turi sugrįžti Amerikon kas 
du metai, išgauti naują Ameri
kos pasportą, nes nenori pa- 
mesti Amerika pilletygtę? Ar 
gali ątnayjintj ĄiųeriHos pas- 
port^ būdamas užsieny?

Atsakymas Draugas ga|i gau
ti pasporto pailginimą nųp ar
čiausio Amerikos konąųlo, jeigu 
tiR jis konsului galės parodyti, 
kad šiuo kyku negali sugrįžti 
Amerikon. Naturalizuotas pilie
tis gali, paprastai, pgailįkti ša
lyje, kur gimė dvejųą metus ir 
kitoje syątimoję genkįą 
ipetus ir nepąmęą pijiųtystį. Bef 
tąį nereiškia, kad jįigų natura- 
iizuotas pilįetis sugrįž į Suv.

Ris plltįįs, kad jįs gali gyVėnti|siu durų rankeną ir jos neatsi- vaizdžiai ąp^šoma’ angliakasių 
užsieny kaipo Amerikos pilietis. I darys, tu atsiremk į jas pe- gyvenimas.

“Žmogienos Mesi
• r, -.T' 1 ■ ►

Vž Relių d^ųų “Naujienose” 
bus pradėtą, spąųsdinti Algirdo 
Margerių apysaka vąrdu “žmo- 
gięhps męsiuyčįą”. Apysakoj
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Garsinkite^ Naujienose Įvairus Gydytojai
Smarki moteris

Mirė lajkraštininkas

Paskutiniai kostumeriai
Graborlai

Graboriai

Lachavich ir Sūnustai

al-

Lietuvės Akušerės

mokytojas

0036

junior high school moki-

i

2 iki 
10

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46tb St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

DR. M. T. STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
OfiNo vniuniloH nuo 2 iki 4 Ir nuo O iki

8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.: Boulevacd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

CHICAGOS 
ŽINIOS

Birželio 3 dienų mirė italų 
laikrašio “LTtalia” biznio ve
dėjas Hector Durante. Jisai 
buvo plačiai žinomas svetimša
lių spaudoj asmuo. Laidotuves 
įvyks šiandie, pirmadienį, iš 
namų, kuriuose gvveno, 7722 
Kingston avenue, 9:30 vai. ry
to.

apdraudų, kadangi neturėjau iš 
ko mokėti. Buvau užsipirkęs 
namclj, bet jau astuoni mėne
siai kaip nemokėta reikalauja
mi už j j mokesniai. Esu įsisko
linęs pinigais $740. 
čiau algų, skolų 
Ėmiau paskolos iš 
tenka mokėti po 3 
menesiui (arba 36 
metams).

Jei gau- 
padengčiau. 
verteivų ir 
nuošimčius 
nuošimčius

Miesto syleris kovoja 
prieš suktas svaras
Miesto syleris Jde Grein tu- 

’ ri surinkęs plačių kolekcijų suk
tų svarų. Tos svaros buvo kon
fiskuotos iš įvairių biznierių ir 
bizniaviečių. Dabar jos yra ro
domos įvairiose kolonijose pub
likai. Jų tarpe matytis suk
tos vogos, kurias naudoja kai 
kurie ledo pardavėjai, pedlio- 
riai, pintinės dvigubu dugnu, 
duonos bakanukai sveria ma
žiau. nei reikia, eic.

Miesto syleris (vogų inspek
torius) kviečia' publika, ypatin
gai moteris pirkėjas pranešt; 
jo ofisui, jei nužiuręs, kad kokio 
se krautuvėse, ar kitokiose biz 
nio vietose arba anglies ir ki
tokių prekių voga sukama 
(klastuojama).

Sol’s skrybėlių krautuvė šeš
tadienį darė gerų biznį; . Krau
tuvė randasi adresu^. 1447 Mil- 
vvaukee avė. Kadangi biznis 
ėjo gerai ir daug publikos pir
ko šiaudines skrybėles,
krautuvė laikyta gan volai. Jau 
prieš pat uždarysiant vidun įėjo 
du kostumeriai. Paliepė iškelti 
rankas, pasišlavė $100. ir din
go. Tai buvo paskutiniai “kos
tumeriai” tų dieną.

vienam senior high school mo
kiniui statyba kaštuoja $855, 
o New Yorke tik $620.

Jeigu New Yorke apšildymo 
mokykloms gaunama už pilnų 
dolerį, tai Chicagoj už dolerį 
tegaunama apšildymo tik 71 
centų vertės. Jeigu New Yorke 
už 1 dolerį gaunama pilna do
lerio vertė elektros tarnybos, 
tai Chicagoj už tų patį dolerį 
tegaunama tik’ 57 centų vertės 
tarnyba.

Chicaga moka už kiekvienų 
mokinį daugiau inžinieriams, 
džianitoriams ir darbininkams 
prie užlaikymo trobesių tinka
mam stovy, nei New Yorkas.

Nors Chicagos' mokyklose 
stoka vietos 601 kambarių mo
kiniams, vienok tose 
mokyklose esama 200 
r i ų, kurie nevartojami 
reikalui.

pačiose 
kamba- 
mokslo

Chicagos mokytojų 
bėdos

ieškodama 
draugams

Chicagos mokytojų delegacija 
lankėsi VVashingtone 
pagelbos profesijos 
Chicagoj.

Tarp kitko vienas
papasakojo senatoriams: Ka
dangi aš neturiu net pinigų kar- 
fortui užsimokėti, kad važiuoti 
į darbą ir iš darbo namo, tai 
miegu naktimis ant suolo žais- 
mavietės pavilionc. Aš turiu 
žmoną ir kūdikį. Atvykau čia 
svetimomis lėšomis. Bilą už le
dų nemokėtu ir šiemet neturė
sime ledo kūdikiui muistą švie- 
žią palaikyti. Netekau dviejų

Brangiai kaštuoja Chi 
cagos mokyklos

Pusę metų tyrinėjo Chicagos 
mokyklų padėtį Columbia uni
versiteto ekspertas* Dr. Strayer. 
Trečiadienį jis davė viešų pra
nešimą apie tai, ką surado, 
štai kai kurie jo pranešimo iš
vadai :

Mokytojams algas reikia mo
kėti. Jie garbingai atliko savo 
darbą neprielankiausiose apy- 
stovose. Jų algos yra 
žos. Jų algų negalima

Valstija, kaip tokia, 
sidėti prie Chicagos 
palaikymo $18,000,000 
tus. Dabar gi valstija teprisi- 
deda'tik $3,000,000 metams.

Chicagos taksų doleris,- ei
nantis mokyklų statybai, tesve
ria tik 66 centų, jei palyginti 

I su tuo, kiek kaštuoja ta staty- 
ba New Yorke. Kitaip sakant, 
Chicagoj statymas naujų mo
kyklų per pastaruosius keletą 
metų kaštavo visu trečdaliu 
brangiau, ne kad New Yorke.

Chicagoj pradinės mokyklos 
vienam mokiniui statyba kaš
tuoja $462, o New Yorke tik 
$381; Chicagoj vienam vadina
mos 
niui statyba kaštuoja $713, o 
New Yorke tik $398; Chicagoj

per ne
kapoti, 
turi pri
mokyki ų 
per nje-

Mokytojų paradas 
goms gauti

Chicagos mokytojų tarpe pra 
aidėjo judėjimas tikslu sureng
ti paradų, kai susirinks demo
kratų ir republikonų pąrtijų na- 
ciona'les konvencijos čia. Tuo 
paradu mokytojai nori atkreip
ti visuomenes dėmesį į vargiu- 

^gą savo padetj.
Mokytojai ketina prašyti iš 

miesto leidimo paroduoti. Bet, 
girdi, jei leidimo negautų, tai 
gal teks ruošti paradas ir bo 
leidimo. Ateinantį antradienį 
mokytojai turės susirinkimų, 
kad užbaigti prisiruošimo pa
radui planus. Meras Cermakas 
pareiškė, kad leidimo mokytojų 
paradui nebus duota.

kulkosvaidžio R. Brucc, 27 Skelbimai Naujienose 
metų, 7514 Perty avė. Jisai pa
sisakė, kad esąs bedarbis. Bet 
policija nužiūri jį užsiimant 
butlegeriavimu.

. ;v

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Jacob Matenko gavo skiry- 
bas. Jisai kaltino žmonų, kad 
ši privertusi jį, Jokūbų, nakvo
ti skiepe, kur laikoma jos šu
va. Teisėjas davė skirybas. 
Matenko gyvena adresu 2658 
Wesl Monroe S t.

Reikalauja sumažinti 
šalies biudžetą $750,- 

000,000
Vakar t:po patiekta rezoliu

cija biznierių suvažiavimui, ku
riame atstovaujama 26 valstijos, 
reikalaujanti, kad federale val
džia sumažintų $750,000,000 
kaštus, idant subalansuoti šalies 
biudžetų, o ne ieškotų naujų 
šaltinių pajamoms.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiame atsišaukti, o i_.usq 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., rČhicago
SKYRIUS: !

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams, Kaina prieinami

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Mašininės kanuolės vei
kia

Gaivioj vietoj, būtent prie 
? ir Wentworlh 
tapo pašautas iš

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Td. Roo«rd< 7533

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS i

Musų Patarnavimas lai*4 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti, sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

LietuviaiGydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio Js 

1821 So. Halsted Street 
---------- o ..........

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincenta C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Dr. P. M. ŽILVITIS] Dll- iPruK-N
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Getai lietuviams žinomas per 25 me- 

3243 So. Halsted Street jtus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 

Ofiso Tel. Victory 7188 Gydo staigias ir chroniškai ligae vy-
Rez. Tel. Hemlock 2615 | rų, moterų ir vaikų pagal naujausius

metodus X-Ray ir kitokius ęlekttoi 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18th St^ netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Pbone Onai 6122

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

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

Telefonas Repnblic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb & Halsted Su) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Pbone 
Hemlock 9252

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

J. F. KADŽIUS
> PIGIAUSIAS LIETUVIS/ 

GRABORIUS CHICAfibj

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kac 
priklausau į>rie gra

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
j Tel. Canal 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St, 

Tel. Victory 4088

DR. CHARLES SEGAL
/ Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Jieną. 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yardi 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligą

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tet. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dienų

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dienų.
Telephonai dienų ir naktį Virginia

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Pancdėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, Pelnyčio j 1-7

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

. MIESTO OFISAS 
127' N. Dearbom St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuria esti 
priežastimis gaivūs skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančių mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Phone Boulevard 7589

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

2400 V. Madison St. 
(VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. West 2860
Namų telefonas Brnnswick 0597

Lafayette 4146

ryto

t

4645

8 
t

W. 14 PI. 

antradieny,

9* iki 11 valandai 
6 iki 9 valandai vakaro

■

-•

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St. 
Td. Grovehill 2242 ‘

ANTANAS RAKŠTYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 3 d., 3 vai. po piet, 1932 
m., sulaukęs 63 metų amžiaus, 
gimęs Račių kaime. Tirkšlių pa r., 
Mažeikių apskrs Amerikoj išgyve
no 25 metus. Paliko dideliame 
nubudime moterį Domicėlę. 3 
dukteris — Domicėlę. Julijonų ir 
Stanislavų, brolį Jonų Lietuvoj, 
gimines ir pažįstamus. Kūnas pa
šarvotas randasi 663

Laidotuvės įvyks 
birželio 7 d., 8 vai. ryto iš na
mų į Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už yelionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtai į Šv. Kazi
miero kapines.

- Visi a. a. Antano Rakščio gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame

Moteris, Dukterys ir Giminės. •

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Radžius, tel. Canal 6174.

MYKOLAS GUŽAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 4 d.. 6:30 vai. po piet,
1 932 m., sulaukęs 49 metų am
žiaus: gimęs Žigaičių parap., Tau
ragės apskr., Žoliškių kaime. A- 
merikoj išgyveno 25 metus. Pa
liko dideliame nuliudime dukterį 
Onų ir Sūnų Antanų, pusseseres — 
Paulinų Butinicnę ir švogerį Bū
tinų, Josephine Krikščiūnas ir švo- 
gerį Krikščiūnų. Paulinų Brazaus
kienę ir švogerį Brazauskų ir gi
mines. Kūnas pašarvotas randasi 
1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks seredoj, zbirže- 
lio 8 d., 8 vai. ryte iš I. J. Zolp 
koplyčios į Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Gužausko 
giminės, draugai ir pažystami esat 

■ nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame ,

Duktė, Sūnūs, Pusseserės, 
• Švoyeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius L J. Zolp, tel. Blvd. 5203.

I ...Ulei-- irr mm.

POVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS 
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

. Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tėl. Boulevard 7314

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
CPTOMETRIST 

Praktikuoja .virš 20 m. 
fc-vJ 4649 S. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 6487

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 Wėst 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas C anai 2552 

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

A
, j V W jtf*. K. Rutkauskas, M. D<
.4442 South Westam Avenue

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimu Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | mtue| 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų ištaigą, kur. galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa-, 
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jt/s ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur

n a ag aar m 

:IICIS
JŪSŲ GRABORIUS f

Dldgsiė Ofisas

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

I
V*

'(V;.

Td. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ i SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

3421 So. Halsted St. 
Phons Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Šventadienio ir ketvirtadienioapart

DR. J. J.K0WARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedelioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namie 8-9 ryte Tek Republic 9600

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marguti. M. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėlioms pagal susitarimų

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos) nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Vest 14tb Street, 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

Valandos: 9—-J2, 7—-9, Antradieni i: 
Ketvirtadienį vakarais pagal luiitaritng.

■ i   ■■ "* lėai i ■! » iiiii ■■ ■ ■ ■-i

Phone Boulevard 7042 '

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47 th Street

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

463,1 So. Ashland Aos. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 651$ So. Rocktvell St. 
Td. RepuMic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Room 1206
Telephone Centrą! 6166

N amai t 3117 S. Union Aoe.» 7 iki 9 v. 
Telephone Victory 2213

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 So. Wood St.
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI.
Tel. Pullman 6377

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal šutinį
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TarpChicagos 
Lietuvių

“Naujienų” Piknikas
Piknike dalyvaus lietuviij

- akrobatai v

Nuo to laiko,* kai atvažiavo 
Karolis Požėla, ristikų Chica- 
goj tarpe lietuvių atsirado pu
sėtinai daug. Pasirodė ir keli 
lietuviai boksninkai. Tačiau 
mažai kas tegirdėjo apie lietu
vius akrobatus. O tuo tarpu 
ir jų yra. Ir ne tik mėgėjų, 
bet ir profesionalų. Sakysime, 
p. James Rozanas jau septyni 
metai užima instrutoriaus vie
tą didžiuliame vokiečių atletikos 
kliube.

“Naujienų” piknike jis su 
savo mokiniais išpildys keletą 
akrobatiškų numerių. Jo grupė 
susidės iš astuonių akrobatų,— 
penkių kurių yra lietuviai. Iš 
jų tenka pažymėti Ernest Blo- 
žj, kuris jau treti metai lavi
nasi akrobatikoj. Ernesto bro
lis yra profesionalis ristikas.

Pats p. James Rozanas yra 
laimėjęs keletą čempionatų ir 
visokiausių medalių, tad apie 
jo gerumą nėra reikalo nei kal
bėti.

žodžiu, “Naujienų” piknikas, 
įvyks birželio 12 d. “Birutės” 
darže, bus labai įdomus ir į- 
vairus. Juo yra susidomėję ir 
kitų kolonijų lietuviai, štai iš 
Milwaųkee, Wis., p. Raukus pra- 
neša, jog( jis, su visa savo šei
ma būtinai atvyks į pikniką.

—N. '

Cicero mokykla
John Giavinaitis, Richard Ka

las, N. Kokenes, Pauline Koke- 
nes, Meta Lembesis, John Le- 
wandowski, Raymond Mykovs- 
ky, Edmund Maukus, Josephine 
Petraitis, Stella Šautis.

Columbus mokykla
Joseph Hadrys, Keistutis 

seph Narbutas.'

Roosevelt mokykla
Kazimir Bunewic, Peter Ccr- 

nis, Stella Goodis, Alex Jono- 
uis, Matilda Mockus, Frances 
Kaposki, Joseph Kociunas, 
ward Krischokas, Bernice 
baltis, Olga Weris, Milą n 
kus.—Rep.

Jo-

Ur-
Zic-

Ar reikia atimti 
kunigų metrikaci 

jos vedimą

1S

turėtų jie demokratiškai ir elg
tis.

Toliau padaryta įvairių ko
misijų pranešimai, štai viena 
komisija, tai politinė. Rinkimai 
jau seniai praėjo, o tas vei
kiantysis . lietuvių komitetas, 
susidėjęs iš 22 organizacijų, ne
duoda' galutino raporto. Komi
tetas vertas papeikimo.

Be to, galima ve kas pažymė
ti. Po rinkimų jau trečias su
sirinkimas, bet kai kurių karš
tuolių karštis dar neatvėsęs, 
nors jau pastebiama skirtumas 
tarp pirmo susirinkimo ūpo 
tuoj po to, kai demokratai lai
mėjo. Tuomet lengvatikiai ma
nė, kad rojus užviešpataus, vi
si politikos džiabų gaus, o kai 
kas net tikėjosi, kad nereikės 
nė mokesčių mokėti. Mat, buvo 
tokiu v

teisinga, tai komunistų partija 
toli nukrypo nuo" tiesios lini
jos. Sveikas protas, rodosi, sa
kyte sako, kad, paliepimas iš
prausti šunį buvo duotas, idant 
neįsiveistų “buržujų” jo vilno
se. O tai reiškia gryniausį šių 
dienų komunizmų. Taigi ir 
sunku tikėti, jogei dėl šios prie
žasties menedžeris butų buvęs 
išmestas iš komunistų partijos.

—Rep.

REPORTERIO

SKILTIS
CHICAGOS ŽINIOS CLASS1FIED APS.

Ieško bažnitininko

Bridgeportas
Dembnstracija prie aldermano

J " namų

šeštadienį popiet “Vilnies” 
sušaukta demonstracija, susi
dedanti iš kokių 500 žmonių (ki
ti sako, kad tik 50 ar 60), at- 
maršavo nuo 32 ir Halsted gat
vių iki 30 gatvės, o 30 gatve 
numaršavo link namų 2920 
Lowe avenue, kur gyvena 'al- 
dermanas J. VVilson.

Ten kalbėtojai ėmę reikalau 
ti,‘kad aldermanas įneštų mies 
to tarybon rezoliucijų darbiniu 
kų apdraudai ir pašalpai.

Gal dar jie butų ir daugiau 
reikalavimų statę, bet policija 
išvaikė susirinkusius ir arešta
vo du vyru ir dvi moteri, o ke
letą buožėmis apmušusi.

Ši žinia gauta per telfeoną. 
Ji nepatikrinta. Bet komunistų 
lapas kvietė jai žmones, tad 
tur būt ir būva ji surengta.

Cicero
Baigia mokyklas

baiCiceros viešųjų mokyklų 
gimo iškilmės rengiama šian
die. pirmadienį, birželio 6 d., ir 
ateinantį penktadienį, birželio 
10 d., ). Sterling Morton aukš- 
tesnėsės mokyklos auditorijoj. 
Viso 630 aukštesnių mokyklų 
mokinių gaus diplomas.

Dr. R. E. Hieroųymus, 
Illinois universiteto, pasakys 
įvykiui pritaikytą kalbą, o
Frank J. Petru, Ciceros mo
kyklų tapybos prezidentas, iš
dalins diplomas.

Be to, bus išpildytas įdomus 
programas. Iškilmės rengiama 
8 vai. vakaro. Publika kvie
čiama atsilankyti.

Cicero mokyklas šiemet bai
gia tarp kitų tautų ir būrys 

'lietuvių» žemiau paduotos pa
vardės, kurios atrodo lietuviš
kos.

iŠ

P

Burnham mokykla
Jarmila Belsky, Joseph Du- 

noyskjs Helen
John Jesevich, Peter Jesevich,

Fedoroviebj

Gyvenimą sekant
• Kaip jie riša bedarbes 

klausimą

Ne taip velnias baisus, kaip jį 
malevoja.

prižadų prieš rinkimus.
—Korespondentas.

North Side

Edward Klauda.
Vincent Miklas,
Kelis.

Violet Klimas 
Raymond Vii

Vincas Noreika, gyvenąs Chi- 
cagoj, atėjęs į' “Naujienas” 
skundėsi, kad negalįs išvažiuo
ti Lietuvon, ba negaunąs gimi
mo metrikų.

Jisai sakė: “Būdamas Ame
rikoj ilgai be darbo sumaniau 
važiuoti į Lietuvą, bet reikalin
ga buvo turėti gimimo metri
kos, kad gauti užsienio pasą”.

“Naujienų” Laivakorčių Sky
rius patarė jam parašyti gimi
nėms laišką, kad šie prisiųstų 
metrikas.

Vėliau, kuriam laikui praslin
kus, Noreika 
“Naujienas” 
iš Lietuvos 
skamba:

“Kadangi
mimo metrikas, tai buvau nu
ėjęs pas Baisiogalos kleboną, 
bet jis be 25 litų neduoda met
rikų. Aš tiek neturėjau, o ir 
pasiskolinti negavau, žinai, da
bar labai sunkus laikai. Kai tik 
kur sugriebsiu 25 litus, tai tuo
jau metrikas prisiųsiu”.

Lai “Naujienų” skaitytojai 
patys daro išvadą klausimu, ar 
nereikia' atimti iš Lietuvos ku
nigų metrikacijos vedimą.

—T. R.

Svarbu Noel State Banko 
depozitoriams

Noel 
susi-

vėl atsilankė į 
ir 'atsinešė gautą 
laiška. Laiškas

prašei prisiųsti gi-

Masinis ' užsidariusio 
State banko depozitorių 
rinkimas yra šaukiamas Wicker 
Hali trobesy, 2047 West North 
avenue, ateinantį penktadienį, 
birželio 10 dienų. Susirinkimas 
prasidės 8 valandą vakaro.

Tikimas, kad susirinkimas 
bus labai didelis. Jame taps 
išduoti ir apsvarstyti praneši^ 
mai apie banko padėtį. Taipjau 
bus padaryta akcija, kad depo- 
zitoriams butų išmokėtas kitas 
dividendas. v

Kviečiami atsilankyti į susi
rinkimą visi, kurie yra to’ban
ko depozitoriai buvę, ir gauti 
pirmarankių informacijų apie jo 
reikalus.—Rep. ‘

Bridgeportas
Iš komunistų ambasados

1 stogės
pa-

sta- 
šeš- 
bu- 

demonstracija.
minia—viso tarp 50

Kupiškėnų Bendro 
Kliubo piknikas

Kupiškėnų Bendro Kliubo 
Amerikoje pirmas piknikas 
įvyks liepos 24 dienų Saka
lauskienės Darže prie Lietuvių

Įžanga veltui. Muzika 14 val
sčių, tikra lietuviška. Taipgi 
prašome ir kitus lietuvius mu
zikantus dalyvauti. Prašoma 
dalyvauti piknike plačioji lie
tuvių visuomenė, nes šis pik
nikas bus tikra lietuviška ge
gužinė.
* Programas bus įvairus: ris- 
tynės, virvės traukimas, pa
veikslų nuėmimas, visokios 
žaismės, laimėjimas dovanų, 
etc.

B. K. A. Reng. Komitetas.

Cicero

žinote, Bridgeporte yra 
lincų ambasdda—“yį|nis”. 
tadienį popiet jos įsakymu 
vo surengta 
“Didžiulė
ir 60 žmonių—-numaršavo nuo 
32 ir Halsted gatvių kampo iki 
trobos 2920 Lowe avė., kur gy
vena aldermanas Wilson, rei
kalauti, kad bedarbiai butų šel
piami, apdraudos nuo nedarbo, 
ir 1.1. . ■

Ką tas aldermanas, vienas 
mažiausių stipinų miesto maši
nerijoj, galėjo padaryti, kad 
“Vilnies” ultimatumą išpildyti, 
nežinau. Faktas betgi tas, kad 
pasirodė policininkai, maršavu- 
sius išsklaidė ir keletą jų areš
tavo.

Well, komunistai dabar galės 
iš naujo nuduoti kankinius, 
rinkti dolerius “teroro aukoms” 
ginti ir reikalauti daugiau sen- 
vičių iš Rusijos už revoliuejos 
kurfmą. z

Kitas dalykas. Aš įsivaizduo
ju, kad sufanatizėju^ių fašistų 
minia apstotų “Vilnies” amba
sadą. Neabejoju, kad “Vilnis” 
tuojau šauktųsi policijos pagel- 
bos.

Kliu-
praė-

Lietuvių Improvement 
bo susirinkimas atsibuvo 
jusio trečiadienio v vakarą p. 
Lukštienės svetainėje. Narių su
sirinkime dalyvavo gan skait
lingas būrys. Taip reikia, kad 
visuomet butų, o galėsime daug 
ką nuveikti.

Iš šio susirinkimo tenka štai 
kas pažymėti.
platus raportas iš taksų 
tojų tarybos. Pasirodė, 
na gan gaivus veikimas ta’rpe 
visų tautų. Yra išrinktos iš 
tarybos komisijos, į kurias įei- 
no po 3 asmenis.

Į tas komisijas įeina ir šie 
lietuviai: P. Kimbarkas, L. Ki- 
zas ir J. Bartašius. Kimbarkas 
įeina į aukštosios mokyklos ko
misiją, Kizas į parkų komisiją.

Pradžia gan gera’. Tik klausi
mas, ką tie musų komitetai gar 
lės patarti valdininkams. Pa
prastai valdininkai su žmonių

i
Išklausyta gan 

okė* 
1 ei-

atstovais nesiskaito. Ale, ka
dangi Ciceroj dabar šeiminio 
kauja demokratai, tai, rodosi

Valymas principų ščirųjų sta- 
lincų tarpe nesiliauja. Teko 
nugirsti, jogei tapęs išmestas 
iš partijos komunistų valgyk
los menedžeris. Ar dėliai to 
jis ir darbo neteks, pamatysi
me vėliau.

Priežastis jo išmetimo iš par
tijos buvusi tokia: Jisai kai 
kada kalbėdavęs valgykloj . su 
sklokininkais ir kitais “buržu
jais”. Ar galėjo jis, būdamas 
bizny, elgtis kitaip, aš nežinau.

Bet duodama ir kita išmeti
mo iš komunistų .partijos prie
žastis.
darbininkų išprausti šunį laiko
mą kieme prie valgyklos kaip 
sargą. Darbininkas, gaVęs to- 
kę liepimą, juo įsižeidęs ir į- 
skundęs partijai menedžerį už 
“paneigimą” komunistinių prin
cipų jarba nabaŠninko Lenino 
14 punktų. Partija dėliai to ir

Paskutinėmis keliomis savai
tėmis General Electric kompa
nija išleido į rinką keletą savo 
išdirbystes naujų produktų, jų 
tarpe elekti’ikinį prosą,'kuris 
vienu kartu prosija 300 ketvir
tainių colių materijos, be jo
kios-pašalines spėkos pridėji
mo, vien valdant mažą rankic- 
nėlę. Kitas kompanijos pro
duktas, tai virtuvės krosnis, 
kuris tiesiai, bo žmogaus pa
galbos, išverda ir iškepa pa
ruoštus valgius. Tretysis — 
skalbiama mašina su naujos 
mados “aktivatoriu” ir pumph, 
kuri pagalba motoro išvaro 
vandenį, kur tik skalbėjai no- 
ri.

Prie šių naujų produktų rei
kėjo ir naujų pardavėjų. Tuos 
.pardavėjus tai galima pava
dinti išgarsintojais veltui nau
jų kompanijos tavorų. Jie iš
nešioja į namus visokius pam
fletus, j o vienas svarbiausių 
dalykų, tai surenka žinias, 
kiek ir kur clcktrikinių skal
bimui, šildymui, siuvimui ir 
tp. aparatų žmonės vartoja. 
Tos visos žinios yra siunčia
mos gcneraįei kompanijos raš
tinei ir iš tų žinių sprendžia
ma, kiek irfkokių mašinų ga
linga parduoti/ .

Iki šiol General Electric 
kompanijos agentai yra surin
kę žinių, kad dar šioj šalyje 
34,000,000 namų neturi radio, 
21,000,000 neturi karpetų valy
tojų, o automatinių didžiulių 
elektros prosų dar veik niekas 
neturi, ię kompanija numato 
jiems plačią dirvą./ !

Kompanijos pardavimo spė
ka kala lyg kuju į galvą nau
jiems pardavėjams—salesmo- 
nain|> tam tikrus argumentus ir 
kai kuriuos jų tiek įkaitina, 
kad jie mano, jogei nėra jo
kios bedarbės. Tik kuomet 
porą ar .trejetą dienų pravaik- 
ščioja nuo namo prie nanio ir 
išgirsta, kad čia ir ten bedar
biai, ir patiria, jogei nieko ne
galima parduoti — tik tuomet 
tie smarkuoliai nusimalšo.

Vieną dalyką, ką jie užmirš
ta, tai sužinoti, kokia yra per
kamoji žmonių pajėga, t. y. iš 
kur žmonės gali) Jjnti pinigų, 
kad pirktis naujų įtaisų, kuo
met tie patys fabrikai tūkstan
čius savo darbininkų meta 
lauk pagelba tokių pat naujų 
aparatų fabrikuose.

Iš šalies tėmijant, atrodo, 
kad kurį laiką ir kai kuriems 
pasisekęs biznis sumaišė visų 
piliečių smegenis —, kad net 
dabartinė visuotina depresija 
negali juos pertikrinti.

■ / ' .—r* J. A-vŽa.

Broliukų, marijonų “Draugas” 
nuolat kaišo špygą velniui, tar-/ 
tum šis butų jam ką blogo pa
daręs, ir gąsdina savo skaityto
jus jo galybe ir pragaru. ^Repor
teriui, žiūrinčiam bešališkai į 
šią “Draugo” kovą su pragaro 
jėgomis, atrodo, kad broliukų 
organas, neteisingai elgiasi ir 
kad velnias ne, taip baisus, kaip 
jį malevoja. Jis todėl ir mėgins 
kalbėti apie jį bešališkai, be į- 
žeidimų, be špygavojimo.

Liuciperis.
Kiekvienas vaikas, jau ėjęs 

prie komunijos, pasakys jums, 
kad Liuciperis yra tamsos ku
nigaikštis, prikaltas grandiniais 
prie sienos pačiam peklos kampe 
ir dvokiąs sieros smarve; kad 
prikalė jį ten arkaniuolas My
kolas ir kitos dangaus kara
liaus jėgos.

Faktas betgi yra tas, kad 
senovės žydai, iš kurių mes, 
krikščionys, pasiėmėme žymią 
dalį savo tikybos, nieko neži
nojo apie Liuciperį. Reiškia, jų 
laikais Liuciperio pekloj nebuvo.

Teisybė, senajame testamen
te užtinkame šėtoną. Bet tas 
šėtonas toli gražu nepanašus 
šių dienų velniui. Originaliai 
velnias buvo ne Dievo priešas, 
bet greičiau jo adjutantas. Jisai 
aukštai stovėjo dangaus kara
lystės ministerijoj ir ėjo lyg ir 
kokio prokuroro rolę. O tai juk 
nemenkas “čynas”. Ar ne?

Dabartinio velnio protėvius 
tyrinėtojai suranda ne pas žy
dus, tiesioginius Dievo vaikus, 
bet greičiau indusus, kur jis 
mėgino įvesti tų pagonių šven
tąjį Budą į pagundą. Iš Indijos 
jis vėliau imigravo į Persiją 
Arimano payydale. Ir ot čia žy
dai susipažino sii jiio laike Ba- 
biliono nelaivės.

Ir tokį, kokį užtiko pas pa- 
gonius Babiliono nelaisvėj, žydai 
vėliau įteikė velnią krikščionims 
—jau apitikrj velnią. Dar vė
liau krikščionybė pati nuo sa
vęs prikergė jam visokių sa
vybių, dažnai paimtų iš buvusių 
savo šalių pagoniškų dievų, ži
noma, subiaurodama jų veidą.

Ir jeigu prisižiūrėsime arčiau 
velniui, tai pamatysime, kad jis 
vienoj šaly atrodo toks, o kitoj 
jau truputį kitoks. Kitaip sa
kant, pamatysime, kad kokie- 
žmonės, toks ir jų velnias: vie
noj šaly juodas, o kitoj baltas.

Paties vyriausio tamsos kuni
gaikščio vardas netinka taį ro
lei, kurią žmonės pavedė jam. 
Žodis “Liuciperis” lotinų kalba 
reiškia šviesos nešėją, kitaip 
sakant, musų aušrinę žvaigždę. 
Tai ve jums ką gali padaryti 
su viena skaisčiausių, su vieną 
gražiausių paprasta akimi ma
tomų danguj žvaigždžių tokie 
mandročiai, kaip broliukai mari
jonai jr jiems panašus!

(Bus daugfeu).

Ieškoma Artūro R. Wieden- 
liocst, 4208 North Albany avė. 
Jisai yra kaltinamas išeikvoji
mu Irving Parko kongregacio- 
nalistų bažnyčios $507. Ieško
mas yra buvęs tos bažnyčios 
iždininkas.

Penki mirė dėl kaitros
-Penki asmens mirė, kaip dak

tarai nužiūri, dėl karščio pra
ėjusį šeštadienį, birželio 4 d., 
kuomet temperatūra buvo pa 
siekusi 84 laipsnių.

Vyksta į Washingtoną
Chicagą šeštadienį pasiekė 

300 Pasaulinio karo veteranų. 
Jie vyksta į Washingtoną rei
kalauti iš vyriausybės bonų, ku
rie jiems žadėta už dalyvavimų 
kare.

Teisme

$2,000, vyras neteko 
Bankas gavo patvar- 

pašalinti iš bungalovo

Joseph ir Amelia Cirillo ge
resniais laikais nusipirko bun- 
galovą adresu 2601 North Park 
side avė. Jie turi šešius vai 
kus, ; j

Kai jau šeimyna įmokėjo už 
pirkinį 
darbo, 
kymą 
šeimą.

Bet teisėjas Heller rendau 
ninku teisme pripažino, kad 
vaikai turi teisę turėti pasto
gę, kai lanko mokyklą. Taigi 
leido šeimai pasilikti name iki 
mokslo metų pabaigos.

Bankas kreipėsi į aukštesnį 
teismą prašymu atmainyti 
sėjo Hellerio nuosprendį, 
aukštesnis teismas palaikė 
sėjo Hellerio sprendimą.

PRANEŠIMAI

Esą, jis liepęs vienam

išmetusi menedžerį iŠ savo

Jeigu įvykio versija yra

Auka bedarbiams
Mfs. Mary Rakouški, 2001 

So. Halsted Street, aukavo rū
bų bėdarbiamš. A&u; jai-4M. J. 
.... ....—

Don’t 
neglect
Colds

Šalčiai krutlnčje ar gęrklBje rali 
pasidaryti rimtus. Palėngvlnkit 
juos i 6 minutes su "Musterolo", 

, — "counter-lrritant” I Uždedamas 
kurta | valandą, jis turi sutelkti 
pagelbą. MiUonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir šiaurių.

Educational
Mokyklos

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

DEL pinigų, kad atnaujinti savo mor- 
gičių matykit P. A. GORDEN. Room 
2, Antras augštas, 1701 —1703 West 
Madison Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

--------- O---------

tei- 
Bet 
tei-

Liet. Piliečių Brolybės Kliubo Am. 
pusmetinis susirinkimas įvyks birželio 7 
d., 8 vai. v., Mark White Sųuarė Par
ko svet., .29 ir Halsted St. Būtinai visi 
kviečiami atsilankyti, nes yra svarbių 
dalykų aptarti.. —A. Zalagėnat, rast.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtina? greitai užbaigiama pradini 
mokslą i devynis mėnesius: augštesnį 
mokslą j vienus metus. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslus. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abėlnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Patarnavimo Vieta 
V-I-S-I-E-M'-S 

PERKAME: Morgičius,
Notas—Vekselius—
Senas skolas

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 
—Imformacijos dykai.

Ofisas atdaras dėl visų

Public Service Office
819 W. 35th St. 
Tel. Boulevard 9122

--------- Oi—
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, 

Archer Avė., Chicago, III.
--------- O

3858

------o-----
NAMŲ SAVININKAMS

Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Ezpertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas * nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Miscellaneous
Įvairus

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint Co.. 
202 S. State St., Roorn 913, kampas 

'Adams.

Partpers Wanted 
Pusininku Reikią

NORĖČIAU prisidėti j bile kokį biz
nį, turiu patyrimą biznyje: esrni našlė, 
turiu kapitalą, šaukit telefonu Roosevelt 
4839.

Help Wanted—Female
REIKALINGA mergina ar nevedus 

moteris, kuri galėtų tvarkyti grosernę. 
Valandos nuo 6 ryto iki 6 vak. Turi 
būti patyrusi tokiai vietai ir vartoti len
kų kalbą.

4300 S. Western Avė.

Tel. Lafayette 8549

For Rent
RENDAI 5 šviesus kambariai, su vi

sais patogumais. Randasi Bridgeporto 
apielinkėj. Atsišaukite pas savininką. 
3341 S. Halsted St. Tel. Pfospect 3938.

Business Chanęes
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA kalvė ir namas iŠ 
priežasties savininko mirties. Gera vie
ta, didelis bargenas, nepraleiskit progos. 
R. Urban, La Clede, I1L 

-------- o------į-

- ---- O----- r-
PARDAVIMUI delicatessen, labai pi

giai, iš priežasties ligos. 1143 W. 56 St. 
tel. Englewood 7045.

PARSIDUODA labai pigiai restora
nas, priežastį patirsit ant vietos. 2113 S. 
Halsted St. Tel. CanaI 7055.

15-

Kaip viena'moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

!'• ii
Mrs. Betty Luedeke iB Dayton raBo: “AB 

vartoju Krųschen, kad sumažinti svarumų— 
aš netekau 10 svarų t vienų savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti". ,

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę BaukBte- 
llo Krusehen stikle karšto vandens ryte prieB 
pusryčius tol yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
Užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ji pas bile aptlekinlnkų Amerikoje. 
Jeigu- ši pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra Baugiausias būdas nusikratyti riebumo 
— pinigai grųžlnami.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Saitu 
-r- yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
uavų sveikatų.
___ _____________ i...............     ■ . ------ --

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar ičirįkimų. Bo priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis nainio leid
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulsti lovoje. Tokiame ateiti-
užgydyti jusi) kojų žaizdas,, sumažinti suti
nimus ir pagalinti visus skausmus, kad jus 
į trumpą laiką galėsite atslkeltl> Tiktai lai- 
kykltžs lengvų nurodymų ir Jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptlekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.jeigu nenorČBlU

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam,

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 VV.Roosece/t Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Real Estate For Sale
Namai-žeml Pardavimui
PAUL M. SMITH « CO.

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės r— 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosetnių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatyktte 
įsu muthis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield -Avenue 
Tel. Lafayette 0455

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

PATOGUS vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas {mokėjimas. Žemė tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui. Visi 
pagerinimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportacija, tinka gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO 
STATYBOS KONTRAKTORIAI

YARDS 4669 Statom įvairius namus, senus perta įsom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojant 

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.




