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F. Papen Hitleriui 
leido organizuoti 

ginkluotus burius

Iš Čili valdžios 
pasitraukė vadas

Carlos G. Davila

Lietuvos Naujienos

Panaikino Brueningo dekretą 
uždraudusį fašistų armiją

Vyriausybė išdirbo planus kul
tūrinti liaudį

Studentai laisvama
niai susiorganizavo

Berlynas, bir. 14. — šiandien 
Von J’apeno ministerių kabine
tas paskelbė du naujus dekre
tus, vienas kurių vėl leido fa
šistų vadui Hitleriui organizuo
ti savo ginkluotus burius, ir 
kitas, finansiniais reikalais.

Dabar džiūgaujantis reakcio
nierius' Hitleris gaminasi nau
jas savo kariuomenės unifor 
mas ir reorganizuoja burius, 
kuriuos buvęs Vokietijos kanc
leris Dr. H. Bruening uždrau- 

* dė.
Finansinis dekretas uždeda 

laipsniuotą mokestį, pradedant 
l’/2 ,&nt visų gyventojų, turin
čių darbus. Dekretas taipgi 
sumažina pašalpą bedarbiams ir 
karo veteranams.
Nori steigti katalikų valstybę?

. Vierra, Austrija, bir. 13. — 
Pietinių Vokietijos valstybėlių 

I nepasitenkinimas naujuoju Von 
Papen kabinetu ir jų premjerų 
apsilankymas pas Hindenburgą 
labai suinteresavo Austriją, kur 
tam tikra grupė slaptai veikia 
norėdama susijungti su Pieti
nės Vokietijos valstybėlėmis ir 
įsteigti nepriklausomą katali
kišką fėderalę valstybę. Tai 
grupei vadovauja buvęs Austri
jos kancleris Ignatz Seipel.

Ypatingai nepatenkinta Von 
Papen kabinetu yra viena* di
džiųjų pietinių valstybių Bava
rija, kur dabar spiečiasi Vokie
tijos demokratinės jėgos ir 
spauda.

Santiago, čili, bir. 13. —Va
kar iš naujos čili socialistinės 
valdžios rezignavo Carlos Davi
la, kuris vadovavo sukilimui į- 
vykusiam savaitė laiko atgal. 
Manoma, kad jį privertė rezig
nuoti pukl. Marmaduke Grove, 
kuris kartu su Davila nuvertė 
J. E. Montero valdžią, dėl jo 
nusistatymo į svetimšalių inte
resus Čili, ypatingai nitrato 
(salietros) kasyklas, kurias 
kontroliuoja J. V. bendrovės ir 
į kurias yra investuota' $75,- 
000,000.

Tuojau po Davilos rezignaci
jos pradėjo plisti gandai, kad 
organizuojamas sukilimas grą
žinti j valdžią nuverstą prezi
dentą Montero, bet tos žinios 
nepatikrintos.

Paskutiniu laiku vyriausybė 
išdirbo planus kultūrinti liaudį 
ir tam tikslui naudos radio, 
teatrą ir spaudą. Kultūrini
mo darbą varys pati vyriausy
bė. Manoma įsteigti radio sto
tis, valstybės teatras ir kelios 
dailės ir technikos mokyklos.

Rasta bomba prie vete
ranų stovyklos

Washington, D. C., bir. 13. 
—Vienas “bonų armijos” narys 
veteranes Edwards netoli sto
vyklos rado bombą. Manoma, 
kad ji buvo pamesta agitatorių.

Baltimorėje užmuštas
Lietuvos rabinas’

Kaunas, geg. 23.—Įvykusiame 
studentų laisvamanių d-jos pir
mame susirinkime buvo išrink
ta valdyba: pirm. Peldžius; na
riai: Balcvičius, Mackevičius, 
Kriukelis; revizijos komisijon 
įėjo: p. Rainienė, Jasiunas ir 
Bilevičius — pirmininkas. Stu
dentijoj jaučiamas didelis su
sidomėjimas šia draugija ir 
ryžtamasi stoti į aktingą dar
bą.

Draugijos tikslas jungti ir 
vienyti 
dentus, 
aiškinti 
liucijas,
blemas ir uždavinius ir kas ge
ra’, gražu ir dora taikinti ir 
vykdyti gyvenime. Be to lais
vosios minties, religijų ir eti
kos klausimų populiarizacija.

Lenkai turi “išva 
duot” Rytprūsius 

ir Lietuvą
Gegužės 26 d.

[Acme-P. S A. Photo]

Cleveland, O. — Ellington apartamentinis viešbutis, kuriame įvyko kelios ekspliozijos. Vienuo
lika žmonių žuvo ir keli desėtkai lengviau ar sunkiau sužeista.

Policija tebekaltina 
Violet Sharpe

Alpine, N. J., bir. 13. —Nors 
dauguma sako, kad Violet Sar- 
pe, nusižudžiusi Lindberghų 
tarnaitė, neturėjusi nieko bend
ro su kūdikio pavogimu, poli
cija yra įsitikinusi, kad jie ži
nojo kas kaltininkai. Kaip vi
suomet policija’ spėlioja, o kaip

Šiandien Chicagoje 
prasidės republik. 
partijos konvencija

Smarkiausia kova eis "prohibi
cijos klausimu

Chicago, III., bir. 14. —šian-
nesuranda, taip nesuranda nie- ^ien republikonų partija prade- 
ko tikro.

30,000 ūkininkų eina į 
pagalbą streikieriams
Tucuman, Argentina, bir. 13. 

—30,000 'Tucuman provincijos 
ūkininkų pradėjo maTšuoti į 
.miestą streikuojantiems cuk
raus darbininkams į pagalbą. 
Strcikieriai reikalauja geresnių 
algų ir 8 vai. dieną, šeši strei
kieriai jau buvo policijos už
mušti.

laisvosios minties stu- 
moksliškai tyrinėti ir 
relegijų kilmes ir evo- 
naturalinės etikos pro-

Buvęs Lenkijos ministe- 
ris Lietuvoj

Buvęs lenkų žemės ūkio mi 
nisteris p. V. Stanevičius 
daus reikalų ministerijos leidi
mu gegužės 14 dieną per Ru- 
dziškes atvyko Lietuvon pas 
savo motiną į Zeliampolės dva
rą Trakų apskr., kur žada iš
būti apie mėnesį laiko.

vi-

Iš ugniakalnio išėmė 
merginos ir vyro 

kunus

Diplomatai vėl spie
čiasi Genevon

Geneva, Šveicarija, bir. 13.— 
Iš didžiųjų Europos valstybių į 
Genevą pradėjo suvažiuoti dip
lomatai, kurie dalyvaus repa
racijų konferencijoje, be to, 
svarstys finansinės pagalbos 
klausimus Austrijai ir centrali- 
nei Europai. Dabar laiku, Ge- 
nevoje tebevyksta nusiginklavi
mo konfeerncija, .iš kurios, ta
čiau, niekas neišeina.

Baltjmore, Md., bir. 13. — 
Automobilio katastrofoje už
muštas rabinas Israel Karėm, 
kuris atvažiavo iš Lietuvos ke
lias savaites atgal Lietuvos ra
binų instituto reikalais. Buvo 
35 m. amžiaus.

Susitarė privers*!
Vokietiją mokėti

Kalba apie Dawes i 
. vice-prezidentus

Colombia nenori ir dali- 
nos prohibicijos

Bogota, Colombia, bir. 13.— 
Pietų Amerikos valstybėje- Co
lombia buvo manoma uždrausti 
svaiginamųjų gėrimų pardavi
mą tam tikromis valandomis— 
šventadieniais. Bet prezidentas 
įstatymo projektą atmetė.

Paryžius, bir. 13. — Po ilgo
kos konferencijos Francijos 
premjeras Hcrriot ir Anglijos 
— MacDonald sudarė bendrą 
frontą ateinančiai reparacijų 
konferencijai ir mėgins privers
ti Vokietiją ir toliau mokėti re
paracijas.

Chicago, III., bir. 13.—Char
les Dawes rezignuojantis re
konstrukcijos korporacijos pir
mininkas nužiūrimas kaipo re- 
publikonų kandidatas į J. V. 
vice-prezidentus, vietoje dabar
tinio Curtis.

7 -Angliakasiai užgriauti 
kasyklų sprogime

Norton, Va., bir. 13.—Splash- 
dam kasyklose įvyko sprogimas 
ir septyni angliakasiai buvo 
užgriūti žemės. Užgriūtiems 
skuba į pagalbą.

Urale užtiko didelius 
aliejaus laukus

Maskva, bir. 13. — Sverd- 
lovsko mokslo akademija pa
skelbė užtikusi’ didžiulius alie
jaus laukus prie Uralo kalnyno. 
Tie laukai, manoma, busią pro- 
duktingiausi visame pasaulyje.

Popiežius atmetė šventojo 
stebuklą

ORR
Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, galimas lietus; 
mažai permainos temperatūroj; 
rytų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 61-
75 laip. ' . t

Saulė teka 5:14; leidŽiasį 8> 
26.

Vatikano Miestas, bir. 13.— 
Katalikų didžiūnai Vatikano 
mieste nori iš tūlo ispano An- 
tonio Claret padaryti šventąjį. 
Prikergė jam net stebuklus. Bet 
kadangi tie stebuklai pasirodė 
perdaug abejptini, popiežius ne
išdrįso šventuoju jį apšaukti. 
Stebuklą buk padaręs / išgydy- 
damas kūdikį. <

Atkasė senovės miestą

Kansas City, bir. 13.—Berke- 
ley, Gal., mokyklos: archeologi
nė ekspedicija netoli Jeruzoli- 
mo atkasė senovės miestą Miz- 
pah, kuris yra miniina biblijoj.

bh\

Jugoslavijoje areštuota 
keturi kunigai ir 

profesorius 
-------------!......

Belgradas, Jugoslavija
13.—Policija areštavo keturius 
katalikų kunigus ir profesorių 
Vasa Kumbrilovič. Jie kaltina
mi krašte varę propagandą 
Italijos naudai.

ida savo konvenciją, kuri kaip 
spėjama nusitęs tris dienas ar
ba daugiau, jeigu įvaudų vals
tijų delegatai negalės susitarti 
prohibicijos atmetimo klausi
mu.

Abi dvi pusės varo atkaklią 
propagandą. Sausieji tvirtina, 
kad- svaiginamųjų gėrimų lega
lizavimas negrąžins “prosperi- 
ty” ,o “Slapiųjų” jėgos tuo tar
pu nuolat didėja. Paskutiniu 
laiku paaiškėjo, kad New Yor- 
ko valstijos delegatai yra visiš
kai permirkę ir kadangi jų yra 
97, slapiųjų jėgos pasijautė ga
linčios sausuosius nugalėti. 
Hooveris, kuris bus nominuotas 
į prezidentus, aiškiai nepasisa
kė prohibicijos klausimu. Kiek 
žinoma, jis rems prohibicijos 
atidavimą referendumui. Ant
ras republikonų kandidatas į 
prezidentus yra Frank (Md.). 
Vice-prezidento kandidatūra ne
aiški.

Atstovu butas svars
•L*

to bonų klausimą

Hilo, Hawaii, bir. 13. — Ja
ponas Rikan Kunishi ištraukė 
iš Halmemaumau ugniakalnio 
mergaitės M. Enos ir vyro S. 
Nuneš kunus. Birželio antrą 
dieną Nuneš merginą nušovė ir 
su jos lavonu išoko į kraterį. 
Tragedijos priežastis buvo mei-

Varšuva.
Varšuvoj buvo surengtas “Ryt
prūsių vakaras”, kurį suorga
nizavo Rytų Prūsijos pasienių 
sričių lenkų studentų sąjunga. 
Buvęs lenkų generalinis konsu
las Karaliaučiuj Srokovskis lai
kė paskaitą apie Rytų Prūsiją,

Jis, tarp kitko, pareiškė, kad 
dar 1919 metais buvę galimu
mų* Lenkijai ir Rytų Prūsijai 
susitarti, tačiau Vokietija prie 
to neprileidusi, nes ji labai greit 
atsitaisiusi po savo pralaimėji 
mo kare ir tuoj pradėjusi gal
voti apie sienų reviziją. Nuo 
to laiko Vokietija' ypatingai 
daug rūpesčio skiria Rytų Pru 
sijai. Ji stengiasi, visų pirma, 
bet kokia kaina išlaikyti Rytų 
Prūsiją prie Vokietijos ir įro
dyti, kad ir lenkų Pamaris tu
rįs priklausyti Vokietijai. Del 
to ir dabar Vokietija skirianti 
Prūsijai daug pinigų, nors šis 
kraštas be natūralaus lenkų už
nugario ekonominiai negalįs sa
varankiškai išsilaikyti, šis kraš
tas susidedąs iš trijų skirtingų 
sričių. Pasak Srokovskio, lenkų 
diplomatijos uždavinys esąs iš
aiškinti pasauliui, kad Rytų 
Prūsija, lygiai, kaip Latvija, 
Lietuva ir Suomija, turinčios 
būti išvaduotos (!?). Lenkų 
visuomene ir organizacijos tu
rinčios sistematingai dirbti, 
kad patraukti Lenkijos pusėn 
tų Sričių gyventojų mases.

Streikuoja darbininkai

Meksika suėmė japonų 
laivų

Guaymus, Meksika, bir. 13. 
—Meksikos karo n^nisterio įsa
kymu suimtas Japonijos žvejų 
laivas Kumano. Priežastis ne
žinoma.

Lenkijos valdžia nu 
statys viršininkų 

algas

Turkijoje trūksta duonos

Istanbul, Turkija, bir. 13.— 
Kadangi Turkijoje labai iškilo 
javai, kepėjai norėjo pakelti ir 
duonos kainas, bet jiems tai 
buvo uždraustai Tuomet jie 
atsisakė kepti. Jaučiamas di
delis duonos trukhmą's ir minios 
žmonių tiesiog užgulusios ke
pyklas. ■

Meksikos Miestas, bir. 13. — 
Po trumpo, bet žalingo žemės 
drebėjimo, išsiveržė ugniakalnis 
Coliina. Nuostoliai nedideli.

Varšuva, bir. 13. — Lenkijos 
valdžia paskelbė dekretą, pasi
remdama kuriuo, ji kontro
liuos privatiškų įstaigų, fabri
kų, bankų ir t.t. viršininkų al
gas. Dekretas sako, kad jų al
gos turi būti proporcionales į- 
staigoš pelnui ir darbininkų al
goms. Teismai įgaliuoti nusta
tyti algas sulig biznio situaci
jos.

Paraguay išsirinko prezidentą

Asuncion, Paraguay, bir. 13. 
—Pietų Am. paraguay valsty
bes elektorių kolegija išrinko 
Eusebio Ayala prezidentu. Vi- 
ce-prez.—Raul Vasal Liberiro.

AM

Washington, D. C., bir. 13. 
— Dideliam karo veteranų 
džiaugsmui, atstovų butas 226 
balsais prieš 175 nutarė svars
tyti $2,400,000,000 karo vete
ranų bonų išmokėjimo bilių. 
yVasliingtone susispietusi “Bo
nų armija” skaito tai pirmuoju 
savo laimėjimu.

Desenzano, Italija, bir. 13.— 
Italų lakūnas Įeit. Neri mėgins 
pagerinti anglų padarytą orlai
vio greitumo rekordą. Dabarti
nis rekordas yra —407.5 ang
liškų mylių į valandą.

Francijos kunigai byli
nėjasi dėl parlamento 

vietų

Guayaųuil, Ecuador, * bir. 13. 
—Tarp banditų ir miliejos įvy
ko mušis. 16 banditų ir karei
vių žuvo. Banditai vogė alko
holį.

KunigasParyžius, bir. 13.
Elie Bouchop sumanė būti at
stovu parlamente. Bet pralai
mėjo rinkimus. Dabar į teis
mą rengiasi traukti Vendeė 
distrikto vyskupą ir pralotą, 
kurie buk varę prieš jį agita
ciją ir . įsakę kitiems kunigams 
jo kandidatūrą boikotuoti baž
nyčiose.

Louisville, Ky., bir. 13.— Du 
darbininkai žuvo, kuomet įgriu
vo jų kasamo ravo sienos.

Utena.—Prie banko statybos 
darbų dirbantieji darbininkai 
nepatenkinti mažu atlyginimu 
ir kaimiečių konkurencija (mo
kėta po 35 centus už valandą), 
geg. 24 d. susitarę pareikalavo 
padidinti mokestį, bet darbda
viams atsisakius ją reikalavi
mą patenkinti, pradėjo strei
ką, pasitraukė nuo darbo. Dar
bininkų minia lankėsi pas bur
mistrą reikalaudama žygių, 
kad kaimiečiai nebūtų prima- 
mi miesto darbams, nes darbi
ninkų esą vietoje. Darbininkų 
reikalavimams esą pritarusi ir 
administracija. <

Streikas pasibaigęs darbinin
kų laimėjimu: pridėta po 5 
centus valandai. Darbininkai 
sako, jeigu jie butų buvę vie
ningesni—butų daugiau laimė
ję-

Orlaivis ir radio išgelbėjo 
jurininkus

du

Philadclphia, Pa., bir. 113.— 
Dvidešimto amžiaus stebuklai 
radio ir orlaiviai išgelbėjo gy
vybes dviejų jurininkų, kurie 
buvo sužeisti laivo gaisre ir tuo
jau turėjo būti nugabenti j li
goninę. Radio prisišaukė pa
galbos, o orlaiviu -buvo nugaben
ti į ligoninę. Laivas buvo 40 
mylių juroje.

J. V. mirė De Valeros motina

Rochester, N. Y., bir. 18. — 
čia mirS Catherine T. Wheel< 
wright, Airijos prezidento Ea 
mon De Valeros motina

DIDELĖ ŠAUNI LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ RENGIAMA 
EKSKURSIJA LIETUVON 

išplauks s
LIEPOS-JULY 2 DIENĄ 
Lietuvių niėgiainu Skandinavijos Linijos laivu 

“FREDERIK VIII” 
Per Copenbageną Klaipėdon.
Kadangi ši laivų kompanija yra labai prielanki lie
tuviams ir teikia kelionėje ne tik gerų patarnavimą, 
duoda gerus kambarius ir valgį, bet visados suren
gia gerus muzikalius programus ir kitus pasilinks- 

. minimus^-todėl lietuviai ir pasirenka šios kompani
jos laivus.
Vietų dar turime, taigi pasiskubinkite ateiti ir įmo
kėdami mažą depozitą, užsisakykite sau vietą. t 
Informacijas ir reikalingus kelionė! * dokumentus 
prirengs (

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.
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Pirmadienis, birž. 14, 1932.

KORESPONDENCIJOS
♦

Springfield, III.
■    f 11

Angliakasių reikalai. — Karo 
ve te raliai.

riaus išsireiškimu ir šiaip žmo
nės — ne kareiviai — yra ne
mažai užsigavę. Nepatenkinti 
net ir demokratai.

G. Ainis.
• Gubernatorius Emmerson 

šaukia anglių savininkus ir an
gliakasius į konferencijų birže
lio 9-tni dienai. Konferencija 
įvyks kapitoliuje (State Hou- 
sc), kur gubernatorius pasa
kys prakalbų ir pakvies abi 
puses prie susitaikymo algų 
klausime. Gubernatorius norįs 
sulošti sutaikytojo rolę tarp 
anglių savininkų ir angliaka
sių. Konferencijoje operatorių 
organizacijai (Illinois Coal 
Operators Association) vado
vaus prezidentas W. J. .lenk
ins, o angliakasių U. M. W. of 
America prezidentas John II. 
AValker. Gubernatorius sako, 
kad jau laikas abiem pusėms 
prieiti prie susitaikymo, nes 
kaip tik šiuo tarpu prasideda 
atnaujinimas kontraktų ang
lies dėl rudens ir žiemos sezo
nų. Ir jeigu dabar nebus pada
ryta taika, kontraktai pereis į 
kitų operatorių rankas. llli
nojaus operatoriai nustos biz
nio, o angliakasiai darbo. Jau 
ir dabar 50,000 nedirbančių 
angliakasių nemažai atjaučia
mu ir žymiai padidinama ir 
jau taip, skaitlinga bedarbių 
armija.

Angliakasiai reikalais tų pa
čių senosios sutarties algų, o 
operatoriai nori numušti algas, 
kad išlaikyti kompcticiją su 
\Vcst Virginijos operatoriais, 
kurie pasirašė nauja sutartį su 
U. M. W. of Am. prezidentu 
Lcvvis už 8 vai. dienos darbų 
$2.70. O ant- kontrakto dir
bant, už tonų tik 22'6 centų, 
lllinojaus angliakasiai reika
lą u n a 6 valandų ir $6.10 į die
nų. Indiana ir Ohio valstijų 
angliakasiai irgi reikalauja tų 
pačių algų, kaip ir lllinojaus 
angliakasiai. Bet ve vyriausias 
unijos prezidentas Lewis, pasi
rašo sutartį su West Virginijos 
operatoriais tik už $2.70 už 8 
\al. dienos darbą.

Be galo yra stebėtina, kad 
komunistinio nusistatymo mai- 
nieriai tokį Lewiso pasidarba
vimą užgiria. štai birželio 6 
dieną įvyksta lokalo 492 susi
rinkimas ir čia komunistiniai 
.gaivalai atsigabena savotiškas 
Lowiso naudai rezoliucijas ir 
ičkia, kad susirinkimas jų re
voliucijas priimtų. Gerai, kad 
šiame susirinkime radosi 4 sub- 
distrikto prezidentas J. Denin- 
court, kuris, pasiprašęs balso, 
tuoj bešūkaujantiems komunis
tams patėmijo: Ar jus, girdi, 
norėtumėt ir čia tokias darbą 
sąlygas ir užmokestį gauti, 
kaip Lcwis padarė Wcst Virgi
nijoje? Už 8 ^al. darbo dieną 
$2.70 ir 22‘/o centų už toną. 
Komunistų rezoliucija nubal
suota mesti į sąšlavų beskę, o 
c traksėto j ai nosis nusibraukė 
ir nutilo.

Birželio 8 dieną, vakare, pri
sipildė pilnutėlė aikštė prieš 
senąjį kapitelių, dabartinę San- 
gomon Cornely Court House, 
senų kareivių veretanų. Mrs. 
Anna Clouser, a Gold Star mo- 
ther, įteikė buvusiems karei
viams vėliavų (American flag) 
ir čia išsirinko tvirtesnių su
virs 300 veteranų ir numaršp- 
vo j Wabash geležinkelio yar- 
dus. Naktį jie išvyksta į Wa- 
shingtoną. Nuvykę Washingto- 
nan, jie reikalaus bonų ir alaus. 
Tarpe susirinkusių veteranų 
matėsi ir pusėtinai užsigėrusių 
Girdėjosi rugojimų ant sena
toriaus Hamilton Lewis. Girdi, 
mes j| išrinkome ir pasiuntėme 
į Washingtoną, o jis mus, se- 

f huosius kareivius, už tai dabar 
siunčia j peklą, — “You can 
go to heli”. Girdi mes atsily- 
ginsime p. Lewis ateityje ir jį 
patį pasiusime ten, kuę jis da
bar mus siunčia.
< Tokiu storžievišku senato

Detroit, Midi.
Maudynes.

✓Kai vanduo sušįla, tai visi 
pradeda važiuoti maudytis. 
Praleisti prie vandens laikų ir 
pasikaitinti saulėje yra tiktai 
naudingas dalykas. Birželio 4 
d. “mudu du broliukai” susi- 
tarėva pasivažinėti. Kad butų 
linksmiau važinėtis,, tai užsu- 
kova pas savo kaimynų p. N. 
Vaitekūną/ kad ir jis prisidėtų 
prie musų kompanijos.

Paskui visi trys sustojome 
dar pas p. Sadulų. Čia gavome 
dar du pasažieriu, — p. p. Sa
dulų ir J. Munku. Tąsyk visi 
penki su A. Strazdo automobi
liam nutraukėme į Rougc par
kų, kur randasi maudynės. 
Prasidėjo derybos, — eiti mau
dytis, ar ne. Oras gražus, o 
žmonių vandenyj daug. Iš mu
sų būrio tik du stojo už tai, 
kad maudytis: p. Maukus ir aš. 
Kiti tikrino, jog vanduo esųs 
labai šaltas ir nebusią galima 
maudytis. Mudu visvien nuta- 
rėva pasimurkyti vandenyj. 
Ir visai nesigailėjova: vanduo 
pasirodė tiek šiltas, kad nesi
norėjo lipti į krantų.

Mudu su p. Mauku pradejo- 
va vandenyj daryti, taip sa
kant, akrobatiškas triksus. Bet 
įvyko maža nelaimė: p. Mau
kus pasinėrė į vandenį ir pa
čiupo man už kojų; paskui iš
kėlė į viršų ir metė į vandenį. 
Mano nosis pasiekė dugnų ir, 
kai atsikėliau, tai buvo raudo
na. Maukus sako, jog keturių 
pėdų gilumoj nelabai malonu 
daryti akrobttiškus triksus ir 
pakvietė eiti į gilesnę vietų. 
Pasirinkova tokių vietų, kur 
buvo 12 pėdų gilumo. Ten jau 
dugno nebebuvo galima pa
siekti. Dar gerokų laikų pasi- 
maudę, išėjova į krantų; aš 
bent jaučiuosi, lyg bučiau de
šimtį metų pajaunėjęs. Musų 
prieteliai gailėjosi, kad nesi
maudo. Tačiau ir jie gana ge
rai praleido laiką, bevaikščio
dami po parkų.

Turiu dar pridurti, kad tos 
maudynės yra labai paran
kios: gilumas ten nuo 3 pėdų 
ligi 12. Visur matosi iškabos^ 
kur kiek gilumo, — todėl ma
tuoti gilumą nereikia. —J. S.

“BONŲ ARMIJA”
Rašo J. J. S.

II.
Traukinio belaukiant. — Musų 

“ paimantis” buvo užėmę ke
turkojai. — “Observacijos 
vagonai”.—Kaip silkes bač
koj. — J. J. Strazdas gavo 
“daktaro” ir kapitono “činą”

Buvo jau 7:30 vai. vakaro, 
kai pasiekėme savo destinaciją, 
—priėjome Indianos valstijos 
rubežių. Prie Pcnnsylvania ge
ležinkelio sustojome laukti 
traukinio. Nors visi gerai žino
jome, kad kelionė bus labai 
varginga, tačiau nenusiminė
me. Pas visus buvo didelis pa
siryžimas siekti savo tikslų, ne
žiūrint į tai, kokiu budu teks 
į Washingtoną dasigauti. Iš to 
didelio būrio tik du gavo “šal
tas kojas”, — vadinasi, nu
sprendė grįžti namo.

Kuriam laikui praėjus gavo
me pranešimų, kad traukinys 
sustos 11: vai. vakaro. Kai su
temo, tai susikūrėme ugnį. 
Kurie turėjome, tai pavalgėme 
vakarienę, čja pasirodė įvai
riausių tipų: vieni visokius 
Šposus daro, kiti komedijas 
krečia, treti pasakoja anekdo
tus ir tt. Suprantama, lietu
viai irgi neatsilieka (kiek man 
žinoma, jų čia yra 15).

štai a (puškėjo ir traukinys. 
Tuoj visi subėgome prie gele
žinkelio, nors tikrai nežinojo
me, ar jis sustos, ar no. Trauki
nys vienok sustojo. Mes apsi
džiaugėme. Bėt pasirodė, jog 
musų “side door Pullman’us” 
buvo užėmę kiti gyvūnai: kar
vės, avys, kiaulės ir tt. Kaž
koks pajotžarga pareiškė, jog 
tie gyvūnai skiriasi nuo musų 
tik tuo, kad jie turi keturias 
kojas; bet kadangi jie neva
žiuoja į Washingtonų reika
lauti bonų, tai, girdi, mes su 
jais nieko bendro negalime tu
rėti.

Taip dalykams susidėjus, 
mums bepaliko “observacijos” 
vagonai. Daugeliui musų pir
miau neteko tokiu budu važi
nėtis. O turiu pasakyti, jog 
“observacijos” vagonais Va
žiuoti yra ne tik nemalonu, 
bet ir itin pavojinga. Nutarė
me palaukti kito traukinio, 
manydami, kad visgi galėsime 
įsigauti į “paimantis”. Tuo pa
čiu laiku pasiuntėme Indiana 
valstijos gubernatoriui tele
gramų, kad mums Suteiktų 
transportacijų.

Apie 2 vai. ryto atėjo kitas 
traukinys. Pasirodė, kad ir ta
me nėra tuščių vietų. Kilo di
delis sumišimas. Drąsesnieji 
pradėjo lipti ant vagonų stogų; 
kiti laukia ir žiuri, kas čia bus 
toliau. Policija prašo geruoju 
nulipti nuo stogų, nes toks va
žiavimas, girdi, yra labai pa
vojingas. Tačiau policijos pra
šymas nieko negelbsti: daugu
ma atsisako nulipti. Pasigirsta 
signalas važiuoti. Tarp eks- 
kareiviu kyla didžiausias su
mišimas, — visi skubinasi lipti 
ant vagonų. Traukinys tapo 
sulaikytas ir tuo pačiu laiku 
pranešama, jog bus prikabinti 
trys tušti vagonai. Visų papra
šoma nulipti nuo stogų ir kiek 
toliau paeiti, kol traukinys su 
tuščiais vagonais atvažiuos. 
Taip ir padarėme.

Už pusės valandos mes jau 
buvome susikimšę vagonuose, 
—susikimšę nei kiek neliuo- 
siau, kaip silkes bačkoje. Visi 
baisiai suvargę ir pikti. Girdi
si keiksmai, bet jokios išeities 
nėra, — tur stovėti prislėgtas, 
ir tiek.

Traukinys sustojo Fort 
Wayne apie 9 vai. ryto? Mes 
buvome tiek suvargę, kad vos 
galėjome pasijudinti. Čia vi
siems pasidarė aišku, jog ke
lionė bus gana sunki ir dali
nai pavojinga. Kilo sumany
mas, jog reikia turėti savas

brikų, AŠ nežinau, ar visi ir ar 
visur. Pas mus, taip. Dar ne
mačiau musų aukštosiose sfe- 
ępse tikrai normalaus žmo
gaus. Žiūrėk, kuo nors ir beiš- 
slskiriąs. Apie vienų tokį, pas 
aukštus žmones nužiūrėtų 
mažmožį, noriu papasakoti. Iš 
kalno perspėju; nieko nenoriu 
šmeižti. Nenoriu nieko užgauti, 
šmeižtai nėra mano amatas. 
Jei rašau, tai tik reikalo spi
riamas. Mat, su kalbamu daly
ku rišosi vienas kits pašalinis 
klausimas. Jei buč mėgėjas 
skambių žodžių, pasakyč, kad 
čia painiojasi veikiančios tei
sės (veikiančios, talpi) ir me
dicinos problemos. Tik de1 to 
rašau. Reikalas liečia kelius 
asmenis.* Minėsiu juos ,tikrom 
pavardėm^ tikiu tuo įrodysiu 
savo gerų valių. Ir pats pasi
rašau savo tikru vardu.

Ne labai senai į Kauną atva
žiavo iš Amerikos ponas Stan
kevičius. žmogus labai malo
nus, lipšnus. Moka gražiai pa
kalbėti, papasakoti. Turi ne
mažų įtikinimo galių, Bet p. 
Stankevičius pinigų neturi. Tik 
tik užteko ant kelio. Kad biskį 
klek, butų reikėję po vagonu 
palindus važiuoti. Šalta ir ne
patogu, Kaune irgi reiks gy
venti. Be pinigų čia ne nesi
judink. Nors šaukiame, kad 
krizis, viskas pigu, bet tikro
vėj taip nėra. Perkančiam vis- 
tiek viskas brangu, o ką kal
bėti, kai pinigų visai nėra. To
dėl pirmas p. Stankevičiaus 
rupesnis buvo pinigai. Sakiau, 
rodos, kad p. Stankevičius 
žmogus gabus, bet Kaune ga
bumai dabar gatvėse mėtosi. 
Nieko čia nenustebinsi. Badu 
gali numirti ir tai nieko nesu- 
jaudinsi. Užsimojęs ką veikti 
greičiau tik pats save apjuo
kinsi. Todėl p. Stankevičius

stipriai pamierkavojo, kokio 
čia budo imtis, kad greičiau 
sudarius šiokį tokį, Žinoma, 
geriau geresnį pragyvenimą. 
Sustota jo ties medicina. Nu
valęs švarką, atsilanko jis į 
šaulių sąjungą, nidsų L sosti
nės visuomeninį centrą, čia 
prisistato daktaru, pasisako 
gydęs Amerikoje visą eilę žyg
inių asmenų, pažįstąs > daug 
garsenybių, veikęs ir , tautiškoj 
dirvoj. Stankevičius neužmir
šo pasakyti, kad ' jo gydymo 
metodas yra moderniškas, ne 
knyginis, bot praktikoje išbanf 
dytas ir davęs stebėtinai gerų 
rezultatų. Aaulių ri-goj Stanke
vičius nužiūrėjo ir savo pirmą
ją auką, Būtent, p. Marcinkevi
čių, Putvinskių padermės žmo
gų, bet amžinų ligonį, šunvo
čių kankinamą. Stankevičius 
per daug ncslpiršdamas, tik 
taip, tarp kit ko, prisiminė to
kios rųšies ligonį jau kartų iš
gydęs. Marcinkevičius patikė
jo, sutarė ir prasidėjo gydymas.

Stankevičiaus gydymo meto
das toks: 1. Honoraras labai 
aukštas (vėliau daėjo iki 10,- 
000 litų!) ir visas iš anksto! Jo
kio kredito, gink dieve. Iš 
kulno honoraro ėmimų jis mo- 
tivuoja tuo, kad tik įmokėję 
pinigus pacientai klauso dak
taro. šiaip, girdi, nesilaiko 
dietos. Pagal tų teorijų hono
raras sudaro substancialę ku- 
raęijos dalį. 2. Pacientas turi 
badauti, gali maitintis tik vai
siais, geriausia apelsinais. 3. 
Kas dieną statyti klyzmų ir 4. 
anksti atsikėlus pusę valandos 
bėgioti. Tdi ir viskas.

jsivaizdinkit Tamstos “dak
taro” Stankevičiaus nusistebė
jimą, kai vieną dieną p. Mar
cinkevičius jam sako: “aš jau
čiuos daug geriau.” Stankevi
čius jau buvo besirengiąs paty

lomis apleisti nevaišingą Kau
ną, o čia nei iš šio, nei iš to, 
pacientas “jaučiasi geriau”. 
Daktarui atsidarė plačios per
spektyvos. Kaune gteit paskli
do gandas, kad naujas dakta
ras stebuklingai- greit gydo vi
sokias ligas. Pradėjo traukti 
pas svieto perėjimą aukšti 
žmonės piniguotom mašnom. 
Prasidėjo tikra šienapiutė. 
Gandas apie stebuklingų dak
tarą pasiekė ministerių pirmi
ninkų p. Tubelį (per Marcin
kevičių), iš Tūbelio sužinbjo 
jo švogeris p. Smetona, iš Sme
tonos jo žmona ir 11. Tūbelis, 
žmogus ligotas, sveikata silp
na, o valstybės reikalai neduo
da poilsių. Eik, dirbk, žiūrėk, 
tikrink, tvarkyk, žodžiu, ligos 
ėda, o sirgti nėra kada. Nema
žiau ligų tėvynės dirvonus be
plėšdamas susirinko ir p. Sme
tona. Ir jo kūnas, retai gim
nastikuojamas, ^truputį ištvir
ko.” Neturime užmiršti, kad p. 
Smetona ant savo raumenų 
laiko elito autoritetą. Platono 
išmintis virškinti irgi suėda 
nemaža sulčių. Apie ponią 
Smetonienę pasakysiu tik tiek: 
ant jos pečių visa Lietuva. Tų 
trijų asmenybių sveikata, mu
sų krašto klestėjimui neįkai
nuojama. Tą geriausiai supra
tu patys kalbamieji asmenys. 
Todėl visi trys sutarė ieškoti 
sveikatos pas Stankevičių. Au
kšti honorarai (mokėti iš ank
sto!), susilaikymas valgyje, 
klvzmos ir anksti atsikėlus bė
gioti, tai sveikatos versmė. Ho
norarai iki 10,000 litų! Jau 
kuris laikas kas ankstų rytų 
automobilis veža tris brangias 
gyvybes į Mickevičiaus slėnį, 
kur, Stankevičiui diriguojant, 
atliekamas bėgiojimo mocio- 
nas. Pacientai “jaučiasi ge
riau.” Lietuva džiūgauja...

Kokiem galam pasakoju tą 
istoriją? Na, tikrai ne dėl juo
ko. Aš nesu panašus į tų žur
nalistų, kurs slinko Mickevi
čiaus slėniu aiiksti rytų su fo
tografijos aparatu, kad aukš
tus asmenis laike jų bėgioji
mo įamžinus paveiksle. Man 
rupi kas kita:

L Stankevičius yra papras
tas šarlatanas. Apie mediciną 
jis nieko neišmano. Praiety, 
sako, buvęs kur tai kino ateljė 
masažistu, ar gal karo metu 
sanitaru. Tokios jo mediciniš
kos žinios. Pats Stankevičius 
apie savo praeitį niekam nieko 
nepasakoja. Paslaptis.

2. Klyzmos, susilaikymo val
gyje ir bėgiojimo, Stankevi
čiaus ir visų jo aukštųjų paci
entų įsitikinimu, neužtenka li
gai gydyti ir ligotam kunui 
duoti kuriam laikui piyutimą, 
kad “geriau”. Reikia dar ho
noraro, aukšto honoraro. Ir iš 
anksto mokėti.

3. Lietuvos įstatymai draud
žia žmonėms be atatinkamo 
diplomo verstis gydytojo prak
tika. Stankevičiui įstatymai ne
rašyti. Gydytojų draugija, su
sirūpinusi per nemierą aukš
tais jo honorarais, padavė 
Sveikatos departamentui ant 
jo skundą, nurodant, kad jis 
neturi teisės praktikuoti. Bet 
Vidaus r-ų ministerijos aukšti 
poną/ patys pas Stankevi
čių “gydėsi” ir “jutosi geriau.” 
Sveikatos departamentas, auk
štoji ponybė ir elito-autoritetai 
padeda tarptautiškam šarlata
nui laužyti įtsatymus.

4. Stankevičiui Lietuvoj jau 
karšta. Jis dairosi grįžti Ame
rikon. Dabar jis jau ne tuš
čias, bet vežinas stambų kapi
talą savo pinigų. Atsiprašau, 
ne savo, bet pacientų. Kažin, 
argi pacientų?

Ar užsi-
• i ' , l ’ ' 4

“daktaras,” kuris galėtų teikti 
pirmąją pagalbą. Žinoma, rei
kėjo susirasti tokį žmogų, ku
ris armijoj tarnavo medikališ- 
kame skyriuje ir todėl turi rei
kiamą patyrimą. “Daktaru” 
tapo išrinktas lietuvis J. J. 
Strazdas, kuriam, be to, suteik
ta ir kapitono “cinas”. “Dakta
rui” tuoj tapo pavesta įsigyti 
reikalingiausių vaistų.

(Bus daugiau)

Dar apie “daktarą” 
Stankevičių

“Visas” Kaunas, rašo Jonas 
“Kovos” No. 4/5, savo metu 
plačiai šnekėjo apie prof. Vol
demaro dažnų lankymąsi pas 
vieną burtininkę Šančiuose 
“kortų dėti”. Sunku suprasti, 
kaip profesorius burtams tiki, 
bet faktas, taip tikrai buvo. 
Gal kada Dr. J. Kairiūkštis ar 
prof. Gudaitis bus tiek malo
nus mums paaiškinti, kodėl 
toks mokytas Voldemaras pas 
čerauninkę ieškojo padrąsini
mo savo valstybiškiems žy
giams. Gal sumani burtininkė 
per jo prietaringą “žmoną” su
prato daryti įtakos alkoholi
kui profesoriui, ar gal kiti ko
kie galai vertė jį klaustis pa
tarimų paslaptingųjų galybių. 
Nesupaisysi. Sako, kad visi 
aukšti žmonės, kuriems negai
lestingas likimas uždėjo sun
kių atsakomybę už žmonių pa
dermės vešėjimų, ieško savo 
darbams paspirties už ribų, 
kurių paprasti žmonės nepaga
li peržengti. i?a$rastai girdime, 
kad diųeli žmonės turi galVoj

I

*0*., tos t • AmerioMi

trauki?
'•f

t 'H
F

L B
1 w

ik ■ i- 5

L ’ vOD

UJCKT
X, TOASttoy,

o* r. ,

Leisk miegantiems šunims gul
Kodėl rūkytojai turi priimti šiS Senovišką 

nuomonę cigaretų versle?

IKI šiam laikui jūs gali būt esate 
beveik įtikinti faktu, jog kiti 

cigaretai nemėgsta kalbėti apie 
užsitraukimų.

Tačiau - šis klausimas - toks 
“neliečiamas” cigaretų skelbimuose 
- yra labai artymas jūsų gerovei! 
Nes jūs tikrai užsitraukiate dūmą - 
mes Visi užsitraukiame - žinodami 
ar nežinodami, kiekvienas rūkyto
jas įkvepia kokią nors dalį dūmų 
jis ar ji ištraukia iš cigareto.

. ; v

“Leisk miegantiems Šunims gu
lėti” gali būti cigaretų verslo atsa-

kylnas mumsb, Bet koks Ją 4Ua- 
kymas jums? Ar užsitrauki dūmą? 
Lucky Strike nevengta Šio svarbaus 
klausimo. Jie sutinka Šį klausimų 
atvirai - dėl to, kad toli netva
rumai glūdinti net geriausio, 
lengviausio tabako lapuose yra 
pasalinti Lucky Strike įžymiuoju 
valymo procesu. Luckies tą procesų 
Urado. Tik Ltieliies jį ir turi!

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RAVIO PROGRAMĄ—60 modernilhi minučių su pasaulio geriausiais ipkių orkestrais 
ir Lucky Strike tintomis, kiekvienų Antradienio, Ketvirtddtonto, įr Štltidiento vakarų, per N J.C. Raito 'tinklų.
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are thrown into a bag, a very 
graceful bow comes from.

The Singing Fool.

who were so kind as to contri- 
bute to this wcekly column.

Now, as several pairs of 
socks and a couple of shirts

boys yvere defeated in baseball 
(for a change)

SINGING FOOL II.

CHI. FEMME: Willl

Tarp Chicagoa 
Lietuvių

Iš Real State Padan 
ges

Real Estate kaip biznis

aišku, kodėl tu- 
visa eile didvy- 
savo pašaukimu

tų priklausyti bondholderiams.
Ne veltui yra sakoma, kad 

žydai turi iš senovės užsiliku
sių lopšinę dainelę vadinamų 
“Business Lullaby“, kuri skam
ba sekančiai: “Buy low, sėli 
high”. Kas reiškia,—pirk pi
giai, parduok brangiai. Trumpa 
dainele, bet labai reikšminga. 
Musų žmones paprastai dainuo
ja: “Miegok saldžiai“. Gal to
dėl • kiti ir užaugę tebemiega- 
me.—V. B. A.

Tex, the official detcctive of 
Kenosha, reports the foltow- 
ing;
you love me when l’m old and 
ūgly?
KENO LAD: Darling, you 

may grow old, būt you’ll ncver 
be any uglier.

The poor lad štili fondles 
his bruised countenancc.

ranos are going to say that the 
altos are the peppiestt the bas- 
ses are the liveliest, the te
nors are the pepiest and live
liest, and that the sopranus got 
thein all bcat. Thcreforc 
don’t get anywhere so 
quit.

PATENTS
_____________ _ ______________________ ! .

(Pabaiga)
Galima sakyti, kad nuolatinis 

gyventojų prieauglis miestuose 
ir žmonių nuolatinis ieškojimas 
geresnių sąlygų pastovesniam 
apsigyvenimui sudaro pagrindą 
real estate biznio atsiradimui. 
Kol žmonės gyvens namuose, 
kaip jie gyveno per amžius pra
eityje; tol negales išnykti jų 
tūli papročiai arba norai page
rinti savo gyvenimo gerbūvį 
(Standard of living). Tokia ap
linkybė, maž-daug, pateisina 
real estate biznio užsilaikymą.

Palyginamai kalbant, real es
tate, kaip biznis, yra visai nau
jas biznis. Kur-kas jaunesnis 
už senovės užsilikusį tarpinin- 
kystes paprotį vedybose (piršly
bose). Dabar, kada piršlybos 
baigia* išeiti iš mados, real es
tate kaip-tik pradeda nusisto
vėti, prieiti į pastovų biznį.

šiandien vien Chicagoje yra 
apie 5,0(X) real estate agentų 
(laisniuotų brokerių). Kiek jų 
galėjo būti gerais laikais, aš to 
negaliu pasakyti. Kas gali 
žinoti? Pakaks vien prisimi
nus, kad jų tarpe buvo ir tokių, 
kurie nemokėjo savo vardo pa
sirašyti. Niekas nežino, kaip 
jie atsirado ir kur jie dingo. 
Tečiaus reikia pastebėti, kad to
kie elementai, ypač musų lie
tuvių tarpe, davė progos suda
ryti labai prastą opiniją apie 
visus real estatemanus, kaip 
tos rūšies biznierius. Papras-( 
las, teisingas darbo žmogelis 
žiūrėdavo į tokį agentą kaip į 
amžiną tinginį arba žuliką pa
razito rolėje. Todėl yra labai 
sveikas dalykas, kad tokieagen 
tai prasišalino iš biznio.*’ .

žiūrint į real estate kaipo 
biznį, iš praktiško atžvilgio, aiš
kiai matosi jo didelis panašu
mas kitokiems bizniams, kurie 
yra pasekmingi dėka savo ypa
tingo patarnavimo publikai 
Vienintelis skirtumas gal. bus 
tas, kad real estate reikalauja 
kur-kas didesnio išsilavinimo- 
prityrimo ir abelno tinkamumo 
ypatos, negu kiti bizniai. Tie
sa, teoretiškai kalbant, parda
vimo principai yra, maž-daug, 
tokie pat parduodant namą ar
ba šiaudinę skrybėlę. Betgi 
praktiškai žiūrint į tą dalyką, 
skirtumas pasirodo labai didelis. 
Pavyzdžiui, parduodant šiaudi
nę skrybėlę salesman’ui užten
ka* pažinti pirkėjo galvą iš lau
ko pusės... Bet parduodant na
mą reikalinga pažintis pirkėjo 
galvos “iš vidaus“. Tai toks yra 

‘ praktiškas skirtumas.
Todėl agentai, kurie bando 

rasti sau pragyvenimą iš real 
estate biznio, būtinai turi būti 
tam bizniui tinkami asmenys. 
Abelnos kvalifikacijos yra labai 
didelės. Paviršutiniai imant, 
užtenka, kad žmogus butų tei
singas, gero budo ir turėtų

maž-daug pilną supratimą apie 
įVa'iirus patarnavimo formalu
mus, kurie rišasi su real estate 
bizniu. Taipgi yra labai svar
bu išmokti prisilaikyti nusta 
tytos to biznio etikos. Neturin
čiam tokių ar panašių kvalifi
kacijų gręsia užsidarymo pavo
jus jo naujai pradėtam bizniui. 
Dabar gal bus 
rėjo pranykti 
rių, kurie ne 
buvo atsiradę.

Real estate biznis, lyginai ir 
kitoki bizniai, gali buojti tik 
tuomet, kuomet jų teikiamas 
patarnavimas gauna pritarimo- 
paramos iš publikos pusės. Pub. 
lika paprastai duoda savo prie
lankumą tik tokiems biznie
riams, kurių patarnavimas yxn 
tinkamas, greitas, mandaugs ir 
teisingas. Tokj patarnavimą 
gali suteikti tik asmenys, ku
rie yra ypatingai tinkami būti 
vedėjais savo biznio.

Kalbant apie publiką, reikia 
turėti omenėje tokius žmones, 
kurie daro biznį su real estate 
agentais. Taip sakant, perka, 
parduoda arba maino saVo že
mę, namus arba kitokį turtą. 
Pavyzdžiui, teatruose, parkuose 
ir kitose viešose vietose sueina 
žmonės—irgi, vadinasi, publi
ka. Bet tai ne real estate pub
lika. Mes turime turėti savo 
publiką, kurią mes vadiname 
“real estate publika“. Kalba
moji real estate publika turi 
ypatingų, savotiškų įpročių. 
Pats keisčiausias jų gal bus 
tas, kad žmonės paprastai, var
žosi vienas su kitu, pirkdami 
namus, kada namai yra bran
gus— kainos augštai iškeltos; 
bet kaip greitai namų kainos 
nupuola—namai laiminga—,tai 
visi nori parduoti, o niekas ne
nori pirkti, visiškai nepaisant 
to fakto, kad pardavėjas tan
kiai nustoja visko, ką brangiai 
pirkdamas buvo įmokėjęs. Ro
dosi, žmonių psychologija turė
tų būti kaip tik priešingai. Jie 
turėtų visi skubiai pirkti kada 
kainos yra žemos ir palaukus 
parduoti, kada' kainos bus au
kštesnėj Tokiu budu,man 
rodosi, butų daugiau galima 
užpelnyti su real estate, negu 
laikantis <to senoviško papročio.

žydai, yra sakoma, esą gud
riausi biznieriai pasauly.. Tame 
pasakyme gali būti nemažai ir 
teisybės, štai kodėl taip gali
ma manyti. Kada vadinami 
krikščionys abelnai susilaikė 
nuo pirkimų, tada gudrus žy
deliai staiga pradėjo ieškoti 
bargenų. šiandien jie turi pi
giai užpirkę daugybę stambes
nių namų, kuriuose jie save jsi- 
piršo resyveriais ir dabar mel
žia karvutę, kuri faktinai ture-

PIRMYN
SHARPS and FLATS

WITH TEARS in his eyes; 
The Singing Fool sits down tę 
hiš task. Why he should be so 
“teary” you’ll find1 out soon 
eriough.

ONCE UPON A TIME, the 
Pirmyn chorus went on a vi
sit to Kenosha. Thcre they 
found a Singing Fool II. This 
second Fool now writes us and 
telis us what they in Kenosba 
think of us. Sonic of the Jol- 
lowing might pertam to tliings 
a good whilc back būt what is 
the difference; it a U brings 
back fond memories.
WEEBITS FROM KENOSHA

Wc acknovvledge defeat at 
the hands of the inevitable 
Pirmyn... Look out, you Chica- 
goans, we’re on the warpath... 
The girls - have organized a 
baseball tcam which practices 
in three-hour shifts daily. 
We’U show, you in Waukegan.. 
Kenosha ekpected you to an- 
nounce your arrival by a few 
shots. How you disappointed 
us... Where yvere all of the 
Chicago gi ris for the picnic 
in Racine. Pardon me yvhile I 
gloat ovęr the fact that your

I’VE HEARD THAT
Thc.Chinesę scale contains 

more tonos than the kcyboard 
of a civilizcd piano.

The ancient Greeks knew 
musical intervals which the 
moderti vvorld fails to re- 
cognize.

The veriešt savage sings in 
ųuarter tones and less with 
unlimited complcxitics of 
rhythm besides.

What is known as jazz today 
was played by prehistoric 
races 7000 years ago.

- —::— i
, We have received a lettcr 

from “The Flash’’ asking us to 
find out which section of the 
chorus is the peppicst and li
veliest. x

That is a hard problcm for 
one individual to decidc so we 
will lot the entire chorus de- 
cide. Now, of • course, the sop-

TIDBITS.
Ah! Wc are started on 

neyv operclta which is to* be 
presented next fall... Thę mam- 
moth Pirmyn pienies is not far 
off. Don’t forget, it’s on the 
26th of June... Was everybody 
happy lašt Sunday. Gcorgie 
yvas up to snuff again after 
making several ncw additions 
to his orchestra..; Our girls 
aure get along swell with some 
of the fclloyvs of our rival 
chorus... x Aren’t we good 
enough, Estclle... Wonder wliy 
some of our altos wcre yaw- 
ning so lašt Friday... Another 
rebearsal Friday. Šame place, 
šame time.

AND, N0W, here come the 
tears. The Singing Fool is say- 
ing good bye. Not for a week 
as has been his custom būt, 
probably, forever. Hc leaves 
the fair Windy City for points 
west where he hopes to settle 
in the wild prairies adjacent 
to the Mississippi,

The Fool has enjoyed bcing 
yvith you very much. He 
thanks all of his fellow scribes

—  ,l i-iii.■■■■■■■■       i į , , ■ I— l ■■ U

DYKAI 
KNYGELI

Laikas daug reitkla 
prie patentu. Neriai- 
k noki t. vilkindami tu 
apsaugojimu savo 
numanymu. Prlaiqa* 
kitę braižini ar mo
deli dėl InntrukciJtj, 
arba valykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes *'IIow to Ob-
tnln a 1’atent” Ir “Rreord of Tn- 
ventfon" formos. Nieko nelmam 
už Informacijai, ką daryti. Rnnl* 
rafiinAJIinol laikomi paalapty)«. 
Gretina, ntaargua, rupratlnraa pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A Sccurlty Savlngt & Commcrdal 
Bank Bulldlng

(Dlrectly aeroo sjreet from Patent Offlce) 
VVASHINOTON. D. C.

Perkam Lietuvos
Laisves Bonus 

cath 
Lie-

nuo
6%. 

vienoj 
vienos

ii vieų valstijų ir mokam tuojau
Taipgi skolinant pinigus ant 

tuvos Bonų ir algų.
Parduodam Pirmus Morgičius 

$500 iki $5,000.00 nešančius
Kiekvienas Morgičius yra 

vietoj; neatidalyti. valdomi 
ypatos. z

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

J. NAMON
FINĄNCE CO.

6755 S. Western Avė.
Tel. Grovehill 1038 

CHICAGO, ILL.

SALES TAX
Prezidentas Hooveris pasirašė bilių, kad pirkėjas pre

kių turės mokėti sales tax 5 nuoš. pradedant birželip- 
Jurie 20 dieną. Taigi nuo birželio 20 dienos prekės pakils 
5 nuoš. Tai kodėl dabar nepasinaudoti proga, kol kainos 
yra tokios žemos kaip 15 metų atgal. Pirkdamas dabar, 
pirkėjas sutaupys daug pinigų.

Budriko Krautuvės šią savaitę parduoda už nepapras
tai žemas kainas Standard išdirbysČių Elektrikinius Re- 
frigeratorius po —

87.00, 99.50
11 tūbų Philco Radio vertės $150.00

už ............... .................. ............ .........
.Cohimbia Radio ir Fonografas vertes

$150.00, už..........................................
MIDGĖT RADIOS po ...........................“Auto Road
3, šmotų Parlor Setas naujos mados 

už ........ ............................................
2 šmotų Parlor Setas Mohair

už ...................      T...
3 šmotų Miegamo Kambario Setai po

.. ■ MII —■—y————— 
• 4 1

Amerikos ir Kanados Vieškeliu Kelrodis

f11" ! 1 1 . "1 ■ I 1 1 1

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems

nuol Reumatizmo
Jeigu • jus kenčiate 

nuo reumatizmo, jus da-' 
.bar galite gauti Rosei 
Rheuma Tabs, įrodytą 
ir išbandytą gyduolę, 
Dykai 7 Dienų Bandy
mui, SI paprasta na
mų gyduolė Jau pagel
bėjo Šimtams. Nesiųs
kite pinigų — tiktai sa
vo vardą Ir adresą ant 
žemiau esančio kupono.

Dykai Del Skaitytojų 
ISbandyklte Šią gyduolę 
patys pagelba NEMO
KAMO BANDYMO. IS- 
pildykite kuponą ir prl- 
siųsktte JI greitai, pirm 
Išsibaigs šis duosnus pa
siūlymas. v 
- - ■ >' ■

. 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 kpygą. Jos

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ

7 šmotų Valgomo Kambario Setai po

" 129.00 
69.00 

59.00 
*11.95 
39.00 
•29.00 
*39.00 
*29.00 

• /

NAUJIENOS
•1739 South Halsted St. 

chicago; ill.

Jos.F.Budrik,M
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705

58■ į i s
|

t*

&

Valet.

2747 ,W. 63rd St.

sv.

visokių
25 sv.

7c

ACCIDENT INSURANCE POLICY
v >

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00

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

-------------
■

■’j

i

M
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RoAo Rheuhia Tab Co., (Dept. X-l) • 
3510 N. Irving Avė., Chicago, III.

Meldžiu prisiųsti man pilną Pakeli 
Roso Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. AS vartosiu jas 7 dienas ir tada 
pats nusispręsiu ar aš noriu jų daugiau.
Vardas • —• '
Adresas
Miestas "I $1000.00

Iškirpkite šį kuponų ir prisiųškite kartu su pinigais
-A *

Pilnas vardas ir pavarde
' • ' - ... * t *'

Adresas
11 '• J

Amžius
Kam užrašote?
Ar gimine?

Yanas Hardware & 
PAINT STORE

IMK

PolisH

DRIBRITE WAX. 
Tiktai uždėkite ir pa- 
Hkite '■ 
džiūti .......... IWV

CALSOMINE 
gražių spalvų, 
maišeliuose 
6c.

Žsl RUBERINĖS KEM- 

PINČS dėl valymo 
sienų popie- 1 Q fK 
ros, ete......... I v v

SNO-FLAKE POLISH. Geriausias 
i J visų, palieka sausą, kietą, 
blizganti paviriių .................... ■

Palaukite mtu telefonu ir mee prieta- 
tgūme. Td. PROSPECT 1297 

MiiiMii .................

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Viętory 6576
* e ’ ■ H

IN OUR OFFICE ,

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas H 

Rusijos

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

■
i 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg 

PubHshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Tetaptame Rooserelt 8500

Editai- P. GRIGAITIS

Subacription Ratai:
100 per >ear ta Canada 
.00 per year outaide of Chfcago 
L00 per year ta Chicaco

Entered aa Seeond Clasa Matter 
March 7th 1914 at the Poat Office 
of Chicago, , Iii. under the act of 
Mareh 8ri 1879.

Naujienos eina kasdien. lialdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halated SL. Chicago, 
UI Telefonas Ropoevelt 8500.

Užsisakymo kalnai
Chicagoja — paltu t

Metama---------— ____88.00
Pusei metu--------------- ---- ---  4.00
Trims minesiama --------  2.00
Dviem mtaesiam - - 1.50
Vienam minėsiu! ----- .75

Chlcagoj per ižnežiotojua:
Viena kopija 8c
Savaitei ..........-.............................18c
Minėsiu! —................ \ , , ■ t 75c

Suvienytose Valstijose, na Chlcagoj, 
paltui

Metams$7.00
Pusei metu -----  8.50
Trims mėnesiams _____ 1.75
Dviem minesiama ........___  1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams - ----------------  $8.00
Pusei metų —..........  4.00
Trims minesiama..... ..... ....... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

O atperkant įmones, butų galima žengti atsargiai. 
Pradėjus išvystyti visuomeninę gamybų Vienoje šakoje, 
paaiškėtų praktikoje, kaip jai sekasi, kokios klaidos jų 
trukdo, ir t. t. Tik įgijus šitų patyrimų, visuomenė eitų 
prie kitų pramonės šakų socializavimo. žodžiu, butų 
stengiamasi “apžioti ne daugiau, kaip galima nuryti”!

Kapitalizmo sistemai pilnai susiformuoti ėmė kele
tu gentkarčių. Taigi ir socializmas negalės būt pastaty
tas vienu užsimojimu.

PASAKOJA PABĖGĘS SSSR MOKYTOJAS
“Liet. Žinių” korespondento 

pasikalbėjimas su sėdinčiu 
Šiaulių kalėjime SSSR pilie
čiu Germanu.

NUOSAVYBES PERVEDIMAS I visuomenės 
RANKAS

Socialistų partijos konvencija, kaip žinome, didele 
balsų dauguma atmetė pasiūlymų įdėti į partijos plat
formą žodžius apie privatinės nuosavybės “konfiskavi
mų”. Vietoje to, konvencija nutarė, kad platformoje 
butų pasakyta: “pervesti” gamtos turtų šaltinius, viešo 
patarnavimo įmones ir t. t. Kuriuo* budu šitas turtų 
“pervedimas” (arba perkėlimas) iš privatinės nuosa
vybės į visuomenės rankas gali būti įvykintas, jeigu ne 
konfiskavimo keliu?

Norman Thomas, socialistų kandidatas į preziden
tus, nurodo du budu: kompeticijų (konkurencija) ir iš
pirkimų.

Kompeticijos arba lenktyniavimo keliu tam tikra 
pramonės šaka galėtų pereiti į visuomenės rankas, kuo
met visuomenės įsteigtos įmonės pasirodytų sėkmin
gesnės praktikoje, negu privatinės. Sakysime, tam tik
rame distrikte miestai arba valstija pastatytų savo 
elektrikos pajėgos stotis. Tos stotys pardavinėtų žmo
nėms elektrikų pigiau. Privatinės kompanijos negali 
taip žemai numušti elektrikos kainas, kadangi jos turi 
padaryti pakankamai pelno, kad gautų dividendus šė- 
rininkai. Tuo budu lenktynėse tarpe visuomeniškai val
domų ir privatiniai valdomų elektrikos gaminimo įmo
nių pirmosios paimtų viršų ir privatinės kompanijos 
butų, galų gale, priverstos savo biznį uždaryti arba pa
siūlyti jį atpirkti miestams.

Išpirkimo kelias yra taip pat gana paprastas ir ge
rai pažįstamas jau šių dienų visuomenei. Šiandie mies
tai arba kauntės, pavyzdžiui, išperka plotus žemės gat
vėms, keliams, parkams ir miškams (“forest pre- 
serves”). Privatiniij savininkų tokiuose atsitikimuose 
neklausiama, ar jie sutinka savo žemės sklypus parduo
ti miestui. Jie turi parduoti, nori ar nenori. Miestas 
jiems pasiūlo tam tikrų, jo nuomone, “teisingų” kainų 
ir, užmokėjęs jų, perima į savo rankas. Jeigu savinin
kas nesusitaiko su miestu geruoju, tai ginčų išsprendžia 
teismas.

Visai tokiu pat budu miestai, kauntės, valstijos ir 
federalinė valdžia galėtų įgyti iš privatinių savininkų 
anglių kasyklas, gatvekarius, geležinkelius ir t. t.

Šitoks taikus gamybos ir susisiekimo priemonių 
pervedimas iš privatinių rankų į visuomenės rankas 
butų geresnis būdas, negu konfiskavimas (atėmimas be 
atlyginimo), jau vien dėlto, kad visuomenė, jį vykinda
ma, turėtų progos laipsniškai įgyti patyrimo biznį vesti.

Konfiskavimas yra staigus ir griežtas veikimas. 
Tam tikrose apystevose — pav. karo atsitikime arba 
kilus riaušėms — gali tekti valdžiai imtis ir konfiskavi
mo priemonės. Bet kur yra riba tarp to, kas reikia tuo- 
jaus konfiskuoti, o kas ne? Pradėjus konfiskuoti, tuo- 
jaus kyla reikalavimas privatinės nuosavybės priešuose, 
“apsidirbti” su ja kaip galint greičiau, konfiskuojant jų 
visų susyk. Tas reikalavimas ypač butų stiprus, jeigu 
pirmųjų sukonfiskuotųjų įmonių savininkai imtų kelti 
triukšmų ir valstybėje kiltų neramumas.

Taip buvo Rusijoje. Prieš bolševikiškų perversmų 
Leninas ir jo bendradarbiai gana aiškiai atskirdavo tų 
privatinį turtų, kuris susideda iš visuomeninių gamy
bos įrankių, nuo to privatinio turto, kuris tarnauja as
meniškam vartojimui (kaip, pav. rūbai, gyvenamieji 
namai ir t. t.). Jie tuomet dar buvo socialistai ir saky
davo, kad reikia suvisuomeninti tiktai darbo priemones^ 
bet ne asmeniškų turtų. Tačiau, kai bolševikai pasigavo 
valdžių j savo rankas ir pradėjo konfiskuoti turtus, tai 
jie greitai priėjo prie konfiskavimo fortepijonų ir ra
kandų, taupmenų bankuose ir privatinių knygynų. Nuo 
socializmo bolševikai nuklydo į privatiškos rųšiės ko
munizmų.

Nieko gero iš tokios politikos neišėjo Rusijoje , (ji 
iššaukė ilgų ir žiaurų pilietinį karų). Bet dar blogesnių 
vaisių .ji duotų industringoje šalyje, kaip Jungtinės 
Valstijos. Juk čia desėtkai milionų darbininkų gyvena 
iš tų uždarbių, kuriuos jiems duoda pramonė. Kad pra
monė galėtų duoti pragyvenimų darbininkams, ji turi 
būti sėkmingai vedama. >Nė viena jos šaka neprivalo, 
sustoti bent kiek ilgesniam laikui. Bet vargiai butų ga
lima išvengti didelės suirutės, jeigu be pasirupšimo ir 
patyrimo visuomenė susyk paimtų į savo rankas visas 
įmones fr bandytų jas vesti.

Šiaulių sunk, darbų kalėji
me sėdi uždarytas nesenai at
bėgęs j Lietuvą iš Rusijos tū
las Borisas Garmanas, kuris 
pasakoja įdomių dalykų. .Tusų 
korespondentas gavo leidimą 
su Germanu pasimatyti, ir štai 
ką jis jam papasakojo.

—Aš, — pradėjo Germanas, 
klausiamas, kodėl jis iš Rusi
jos bėgo, — mokytojavau spe- 
eialiniam miškų technikume 
Grasovo miestely, Kursko gu
bernijoj. Bet buvau neištiki
mas Sovietų valdžiai, nes ma
no tėvas buvo agronomas ir 
kadaise tarnavo grafo Jusupo- 
vo (nužudžiusio Rasputiną) 
dvaruose. Antra priežastis — 
GUP agentai įtarė, kad musų 
mokykloj susiorganizavęs sa
kalų ratelis, turįs tikslų išplėsti 
sakalų veikimą jaunuomenės 
tarpe. Pernai mane areštavo, 
bet kadangi GUP aiškių įrody
mų prieš mane neturėjo, tai 
paleido, tik uždėjo savo agen
tų priežiūrą.

Šiemet pavasarį musų mo
kyklos kariškojoj audtiorijoj 
užsidegė karo pabūklai —šau
tuvai ir kulkosvaidžiai, ku
riuos vartojo mokinami visi 
Sov. Rusijos mokyklų auklėti
niai, pradedant nuo 7 metų 
amžiaus. Auditoriją padegus 
visų pirmiausia, kaip “neišti
kimą,” įtarė mane ir jau ren
gėsi suimti. Pabėgau. 

J

—Kaip tas laiyVėlat-pavyko?
—Traukiniu atsidūriau Po

locke. Iš Polocko iki Latvijos 
rubežiaus 120 kilometrų ėjau 
pėsčias. Rubežių perėjau die
nos metu. Pereidamas sieną 
nemačiau jokių sargybų. Pir
mam pasitaikiusiam žmogui 
prisipažinau pabėgęs iš Rusi
jos ir paprašiau, kad nuvestų 
mane į artimiausį policijos 
punktą. Bet žmogus nepatarė 
eiti į policiją, nes esą latviai 
tuojaus grąžiną pabėgėlius so
vietams atgal, o patarė bėgti 
į Lietuvą, kuri pabėgėlių Ru
sijai neišduodanti.

—Paklausęs žmogaus, aš, 
slapstydamasis perėjau Latvi
jos teritoriją ir gegužės 2 d. 
peržengiau Lietuvos rubežių ir 
pats pasidaviau policijai. Da
bar sėdžiu čia kalėjime ir lau
kiu savo likimo, bet vis dėlto 
jaučiuosi geriau, negu komu
nistų “rojuje.”

—Čia aš nors pavalgau so
čiai, o ten reikdavo gyventi 
pusbadžiai. Nuo blogo maitini
mosi aš susirgau einga, nuo 
kurios tik čia kalėjimo ligoni
nėj mane išgydė. Rusijoj, kaip 
mokytojas, aš gaudavau 120 
rublių algos. Faktinai tik 70 
rublių, nes apie 50 rublių iš
laikydavo už įvairius “laisvu 
noru” perkamus visokius vi
daus paskolų (industrializaci
jai, kolchozacijai, aviacijai ir 
d. k.) bonus, kaip reikėdavo 
gyventi iš likusios algos, tams
ta gali suprasti iŠ to; kad už 
70 rublių aš * galėdavau nusi
pirkti tik duonos, 5 svarus la
šinių ir du svarus saldainių 
vietoj cukraus, kurio musų 
miestelio koperatyve negalima 
būdavo gauti.

—Bet juk sako, kad dabar 
Sovietų valdžia produktų it 
šiaip jau prekių paskirstymą 
yra sutvarkiusi ir savo tar* 
ųautojus visu kuo reikalingu 
yra aprūpinusi?

—Nieko panašaus. Produk
tai ir kitos prekės yra suskir
stytos į dvi riį&: taip vadina- 

’mas “tvirtos kainos” prekes ir

komercines. Pirmosios rųšies 
prekes parduodamos sulig kor
telių (pav., duonos svaras 9 
kapeikos), bet jų yra nedaug 
ir galima pirkti tik labai ap
ribotame kiekyje. Taip duo
nos parduodama darbinin
kams po 2^ svaro dienai, val
dininkams ir tarnautojams po 
2 svaru ir kitiems, turintiems 
teisę jos gauti, po 1%' svaro. 
Paskui machorkos 3 pakeliai 
ir saldainių 2 sv. Rūbai, avali
ne ir kiti reikmenys yra jau 
komercinių prekių rūšy, bet 
kainos yra neįkandamos: vi
dutiniškas kostiumas 300—400 
rublių, pora batų 60—70 rublių 
ir t. p. Tačiau paskutiniu lai
ku ir šių “komercinių” prekių 
yra didelis trukumas. Maisto 
produktų dar galima pirktis 
privačiai pas kaimo žmogų “iš 
po skverno,” bet kainos taip 
pat nežmoniškos — svaras la
šinių 10 rublių.
-—Kaipgi žmonės gali ten to

kiose sąlygose gyventi?
—Šuo kariamas pripranta, 

—šypsodamasis atsako Germa
nas. — Aš, gyvendamas ma
žam miestely, daugiau susidur
davau su valstiečiais ir galiu 
geriau apie jų gyvenimą jums 
papasakoti. Šiandie Rusijoj 
valstietis gyvena baisius lai
kus. Kaip žinote, dabar visa
me krašte ei^a kaimo kolcho- 
zacija t. y. priverstinas ūki
ninkų varymas į valstybinius 
ūkius. Valstiečiai visom jėgom 
šitam priešinasi, bet komunis
tai turi pakankamai priemo
nių visokį pasipriešinimą nu
laužti. Iš pradžių stengiasi ge
ruoju ukinidkuš prikalbėti. 
Padalina kaimus į kvartalus ir 
atskirai šaukia negausius susi
rinkimus. Jei susirinkimas pa
sisaką prieš pasiūlymą stoti 
į kolchozą, tai susirinkimas 
atidedamas ir šaukiamas se
kančią dieųą. Per tą laiką la
biausiai pasižymėjusieji pir
mame susirinkime “priešgi
nos” perspėjami “atšaldyti sa
vo opozicinį karštį”. Jei ir an
trame susirinkime dar atsi
randa priešginų, tai komunis
tai pasielgia labai trumpai — 
Vieną gražų rytą “priešginų” 
kaimynai randa jų namus tuš
čius. Atvažiuoja ' naktį GUP 
agentai, liepia ūkininkui su vi
sa šeima susirengti kelionei ir 
išveža į koncentracijos lioge- 
rius Solovecko salose arba į 
Musmaną. Po to pasipriešini
mas jau nepasireiškia ir ūki
ninkai eina į kolchozus*

Kas yra kolchozininkas? 
švelniai apibudinant, tai yra 
baudžiauninkas toks pat, o gal 
ir dar daugiau beteisis ir be
valis, kaip kad seniau būdavo 
baudžiavos laibais. Valstietis 
kolchoze jokio balso neturi. 
Kolchozas neva turi tarybų, 
bet ji jokios reikšmės neturi, 
nes jos pirmininkas yra vald
žios skirtas komunistas. Tai ir 
yra tikrasis kolchozo valdyto
jas, “bolševikiškas dvarinin
kas.” Jis vienas ir tvarko kol
chozo reikalus, taip vadinamų 
brigadirų padedamas. Brjgadi- 
fai tai lyg savotiški bolševikus 
“akanomai,” kurių kiekvienas 
savo valdžioj turi po 12 ūki
ninkų. Bolševikiškai “jaga- 
mastė” nustato darbų tvarką, 
o “akamonai” varo ųkinįn- 
kus į darbų ir juos prižiūri. 
Jei kas priešinasi — prieš tų 
vartojamos represijos. Viena 
iš bausmių — pašaluąimaė iš 
kolchozo. Jei kolchoze ne koki 
pyragai, tai išmestam, iš jo dar 
blogiau — niekur negauni dar
bo, o svarbiausia —- negausi 
“pajoko,” be kurio neišgyven
si; Dėlto ūkininkai kenčia ir

[Acmc-P. A. Photo]

Lidj Jeassu, nuverstas Abi
sinijos imperatorius, kuris pra
dėjo sukilimą prieš dabartinį 
valdovą Haile Selassie.

........ : 
vergiškai velka komunistinės 
baudžiavos jungą.

Kolchozininko darbas įverti
namas darbo dienomis ir pa
gal tai jam išduodamas “pą- 
jokas”. Jei nustatyto darbo 
dienų skaičiaus, L y. jei bolše
vikiškos lažos pilnumoj neat
likai, tai “pajoką” gauni ma
žesnį ir valgyti mažiau turi. 
Jokio savo turto neturi. Tavo 
yra tik “teisė” dirbti ir gauti 
už tai pdsbadį pramitimą. Net 
“Jurgio dienos,” kad galėtum 
iš nepatinkamo kolchozo pe
reiti į kitą bolševikų “dvaruo
se” nėra.

-—Nereikia hč aiškinti, —tę
sia tolinti Germanas, — kad 
žmonės tokiu gyvenimu • nepa
tenkinti ir keikia jo kūrėjus 
komunistus. Bet susiorgani
zuoti ir nuversti nepakenčiamą 
valdžią nedrįsta ir negali. Ko
munistai tvirtai laiko jį savo 
rankose. .Tvirčiau kaip caro 
valdžia. Prie caro valsčiuose 
būdavo po,, 7—8. policininkus, 
šiandien Rusijos valsčiuose ko
munistų “valdžią ir sostą” sau
goja 40 milicininkų, 10—44 
GPU agentai ir kelt kriminali
nės milicijos valdininkai. Be 
šių organų bolševikai piliečių 
sekimo ir šnipinėjimo siste
moj yra padarę “modernišką” 
išradimą — suorganizuotos 
bendradarbiavimo su GPU 
draugijos, į kurias įeina kaimų 
komunistų jačeikos ir komso- 
molcai. Šitaip apstatyti žmonės 
nedrįsta ■ ne cyptelti, bet tas 
tik dar labiau kelia jų neapy
kantą, prieš komunistus, kurie, 
būdami neskaitlingi, valdo 
mases smurtu ir teroru. Vals
tiečiai dabar laukia karo. Gan
dus apie karo su Japoniją ga
limumus jie sutinka su džiaug
smu, tikisi, kad karo atveju 
Rusijoj neišvengiamai kilsiąs 
valstiečių sukilimas ir komu
nistų valdžia busianti nuvers
ta. Tada busianti įsteigta tik
roji liaudies demokratiniais 
principais tvarkoma respubli
ka. Šiandien gi ir man geriau 
sėdėti “buržuazinės” valsty
bes kalėjime, negu būti “lais
vu” komunistinio pragaro pi
liečiu, — baigė savo pasakoji
mą Germanas.

I ■ S,

—Dabar aš esu žįnioje šiau
rių apskr. viršininko. Už nele
galų sienos peržengimą esu 
nubaustas 10 parų arešto. Jei 
man btis leista pasilikti Lietu
voje, aš pasistengsiu gauti ko 
kį darbą ir išmokti kalbos, esu 
geras sporto, ypač gimnastikos 
mokovas, turiu savo metodus 
išdirbęs.

Jeigu gi man neleis Lietu
voje pasilikti, tai važiuosiu 
Prancuzijon ir stosįu į svetim
šalių legijoną. — P. K.

\ ..T<.' ------- r

Nauja Naujienų”
Stotis

Gali gauti dabar “N.” ant 
kampo No. Crawford ir W. 
Wellipgton avė., 3000 North.“N.^Adm.

°:rmi/don Doubleday, Dora n B Co,

(Tąsa)
“Tuomet jis vėl prabilo pa

sityčiodamas, ”Tai ir tu, kaip 
ir kiti mėgini pasipriešinti ma
no galybei. Tu padedi tiems 
vyrams mane ieškoti ir darky
ti mano planus! r"u dabar jau 
žinai, dalinai žino ir jfc, ne
trukus pilnai sužinos, ką tai 
reiškia pastoti man kelią. 
Jiems butų daug naudingiau 
sunaudoti savo energiją ar
čiau namų. Tuo laiku, kuomet 
jie aikvoja savo smegenis 
prieš mane, prieš mane, kuris 
valdžiau ištisas tautas, dėl jų 
intrigavau, už jas kariavau, 
šimtus metų prieš jiems už
gimstant, aš pasikasiau po jų 
planų pamatais. Ir dabar tu, 
jų labiausiai numylėta, pri
klausai man, esu mano kūnas, 
tavo gyslose teka mano krau
jas, esi mano pavaldine, vyno 
šaltinis, dabar malšinąs mano 
troškulį; o vėliau busi mano 
draugė ir viena mano pagelbi- 
ninkių. Ateis ir tavo ' keršto 
diena; ne vienas, bet jie visi 
bus paklusnus tavo reikalavi
mams. Bet dabar tu dar turi 
būti nubausta už tą, ką pada
rei. Tu jiems prigelbėjai pasto
ti man kelią; dabar tu ateini 
mano pašaukta. Kuomet mano 
mintys tau pasakys “Ateik!” 
tu perskrisi vandenynus ir sau- 
sžemius, pildydama mano rei
kalavimus; o prie to, štai kas!” 
Taręs tuos žodžius atplėšė sa
vo marškinius ir ilgais, ašt
riais nagais atidarė veną kru
tinėjo. Kuomet iš žaizdos pra
dėjo tekėti kraujas, jis pagrie
bė mano rankas į savo, smar
kiai jas surakino, o su kita 
pagriebęs už kaklo prispaudė 
mano lupas prie žaizdos. Man 
buvo tik dvi išeitys, arba už
dusti arba praryti tą — O Die
ve! mano Dieve! ką aš pada
riau! Ką aš padariau, kad tu
rėjau susilaukti net tokio Ii 
kimo, aš, kuri per visas savo 
dienas mėginau eiti teisingu
mo, mielaširdingumo keliais. 
Dieve, pasigailėk manęs! Pa- 
žvclgk į nelaimingą sielą, kuri 
yra didesniam negu mirties 
pavojuje; ir savo mielaširdin- 
gtimu, pasigailėk tų, kuriems 
aš esu brangi!” Pabaigusi pra
dėjo trinti savo lupas, lyg no
rėdama jas nuvalyti nuo dvo
kimo, biaurumo, įcuriuo jos su
siteršė priglaustos prie dvo
kiančio sutvėrimo kūno.

Jai pasakojant tuos baisius 
nuotykius, rytų padangė pra
dėjo švisti ir pamažu viskas 
pradėjo vis labiau aiškėti. Har- 
keris sėdėjo nejudėdamas, ty
lus; bet besiklausant jos baisių 
žodžių, jo veidas pasidarė pil
kas ir vis labiau temo ir te
kąs. Ir, kuomet j kambarį įpuo 
lė pirmas raudonas aušros 
spindulys, nušvietė jo beveik 
juodą veidą ir kontrastingus 
beveik baltus plaukus.

Prieš išsiskirstydami, nuta
rėme vienas kuris pasilikti ar
ti prie nelaimingos poros, iki 
vėliau turėsime progos visi su
eiti ir aptarti ko grielftis.

Vieno tačiau esu tikras: te
kanti saulė neapibers savo 
spinduliais nelaimingesnių na
mų visame pasaulyje.

Skyrius XXII
Jonatano Harkerio užrašai
Spalio 3 d. —Turiu ką nors 

daryti, nes kitaip išeisiu iš

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, - bet Jūsų pato
gumo delei.

proto, todėl rašau šiuos užra
šus. Dabar jau šešta ryto ir už 
puses valandos visi susitiksi
me studijoje ir ką nors užkąsi
me; Dr. Vau Ilclsingas ir l)r. 
Sevardas, abu pareiškė, kad 
nevalgydami negalėsime visų 
savo jėgų pašvęsti darbui.. Ir 
Dievaž, šiandien visos musų 
jėgos yra reikalingos. Prie 
kiekvienos progos turiu būti
nai rašyti, nes neturiu drąsos 
pradėti ir galvoti. Viskas, 
svarbesni dalykai ir paprastau- 
čiai, turi būti surašyti, nes kas 
žino, galų gale iš menkniekių 
gal galėsime daugiausiai pa
tirti. Patyrimai, iš svarbių da
lykų ar menkniekių, negalėjo 
Minos ir manęs palikti nelai- 
mingesniame padėjime už tą, 
kuriame mes esame šiandien. 
Vienok, mes daf turime vilties 
ir pasitikėjimo. Vargšė Mina 
dabar man tik ką pasakė, su 
ašaromis suvilgintais skruos
tais, kad nelaimėse ir varguo
se, musų pasitikėjimas savimi 
yra išmėginamas —ir kad mes 
to pasitikėjimo neturime nu
stoti; ir, kad Dievas gale ateis 
mums į pagalbą..Galas! Dieve 
brangus! koks galas?... Į dar
bą! Į darbą!

Kuomet Dr. Van Helsingas 
ir Dr. Sevardas grįžo iš Rcn- 
fieldo kambario, visi nusiminę 
suėjome pasitarti kas turi bū
ti būtinai paddryta. Visų pir
ma, Dr. Sevardas pasakė, kad, 
kuomet jis ir Dr. Van Helsin
gas nuėjo į kambarį apačioje, 
jie rado Renfieldą gulintį grin
dyse, sukniupusį krūvoje. Vi
sas jo veidas buvo apdrasky
tas ir sumaigytas ir sprandas 
nulaužtas. 1

(Bus daugiau) 5,

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c« 
Klauskite Naujienose.

NAUJAS Kultūros No. 4 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo. pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

“Naujienose” galima gau
ti Urugvajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

................ \ 4

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

AMERIKOS 
PILIETIS

Būtina ir labai pageh 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti šalie* 
piliečiais. pamnkinimai 
apie šios šatka tvarku 
apie jos rtršmfalni rin
kimu* Ir vįske kas reika
linga pr&t tmimo agta- 
meno rasite Šioj knyfelčj 
lietuvi* lt angį* kalbo- 

* mb ssraiyta.

KAINA TIK 29 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Haluted St

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba krato* 

ženkleiins.



MM

4558 S. Marsh

Garsinkites I^attjienosfc vairus Gydytojai

Graboriai

LIETUVIS GRABORIUS

Lietuves Akušerės

JARUSH

Advokatai

0036

pirmą Duokite savo akis išegzaminuoti

Namų Tel. Hyde Park 3395

bažnyčioj

709

Moteris nusižudė
M ra. Eiizabeth Best, 876 N

meras
užimti

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

OPTOMETRIST
Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 64871

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1932TWetams

1327 So. 49tb Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

Mėras Cermakas prieš 
mokyklų tarybą

|r • paskendo* Moteriškei 
noYėta suteikti pagelbos išsi
gelbėti. Ji neprisiėmė. Kada at
siskubino jvykio vieton pakraš
čių sargybos valtis ir ištraukė 
moteriškę iš vandens, ji jau 
buvo nebegyva.

1646 W. 46th St 

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So, Ashland Avė. 
Te!. Boulevard 2800 

Ret* 6515 So. Rocktoell Si, 
Tel. Republic 9723

Išgarsintas plačiai blaivybės 
įstatymų šalininkas, vyskupas 
Cannon, sekmadienį kalbėjo tre
čioj pTėsbiterioųų 
prie Ogden ir Ashland gatvių 
Manyki, kad klausytojų prisi
rinks tiek, jogei reikės vysku
pui kalbėti dviem atvūjais. Su
sirinko tečiau Cannono pasi
klausyti vose apie 500 žmonių 
Blaivininkams toks žmonių ne 
paisymas jų agitacijos yra di
delis “smuikas”*

150,000 demonstracijoj 
prieš prohibiciją

Baino ir jo bendrų 
byla

Baigia kursą 34,414 
mokinių

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1932 m. Jonas 
Bijatiskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Road, Stasys Mažeika, pirm, pagel- 
bininkas, Adolph Kaulakis, nut. rašt., 
3842 S. Unidn Avė., Ffank Norkus, 
fin. rašt., 4342 S. Talman Avė., P. 
Bakutis iždininkas, 2603 W. 69 St., 
J. Adomaitis ir J. Janušauskas, iždo 
globėjai, D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkamai atsibuna kožną menesį 

pirmame penktadieny, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vai. vakare.

1 valandai fytei 
r, . valandai nkare 

apart Iventadiinio lt

Box 69, Homewood, 
15725 Vincenncs Rd 
sueižia St. Rusgis, 15713 S. Halsted 
St., Harvey,; maršalkos M. Vanagas 
K. Vaidllauskis.
Susirinkimai laikomi kas paskutinį 

sekmadienį kiekvieno mėnesio, 2 vai. po 
piet. Piekarskio svetainėj.

Vakarais: Utatn. ir Ketv.—6 iki 9 Vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Vyriausias Baino ir jo bend
rų gynėjas yra adv. Francis 
X. Musch, stambus demokratų 
partijos šulas, kurį 
Cermakas yra kvietęs 
miesto advokato vietų. Specia
lia prokuroras šiai bylai yra 
Edwin J. Haber.

Liudininkų iš valstybes pu
sės busią tarp 700 ir 800.

Balnai kaltinami .yra suokal
biu apgaudinėti publikų.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Vai. 10 iki 12 ryto: 4, Iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimu 

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

VALANDOS: 
nuo 
nuo

štai kokių rezoliuciją 
stengsis pravaryti re
publikonų konvenci

joj Slapieji

Demonstracijos taikos 
interesuose

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Smuikas” sausi e 
siems

Nusižudė; darbo netu 
;rėjo

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

prie Michigan Ave 
------- 6377

___ ___ ■— Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

160 N. LaSalle St. —* pagal sutarti

tirt Kurpis, 1714 W. 46 St. : manaž. 
pagelb. Frartk Klunbis, 4521 South

Karklelis,CHICAGOS
ŽINIOS

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street
• Ofiso Tel. Victory 7188 

Rez. Tel. Hemlock 2615

Wood St. Trustecs 
F. Raila, J. N. Gaižauskas, 
Chilauskas, Leon Paukšta.
Kliubo bustynė 

field Avcnue.

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Mėras Cermakas šiuo laiku 
prie kiekvienos progos atakuo
ja Chicagos mokyklų tarybos 
didžiumų. Mat, tų didžiumų su
daro dar mero Thompsono pa
skirtieji asmens. Bet meras 
Cermakas turi rimto pamato sa
vo atakoms. Jisai nurodo, jo
gei mokyklų taryba nedaranti 
pastangų mokyklų kaštams ma
žinti.

Apskaičiuojama, kad 150,000 
chicagiečių susirinko sekmadie
nį paežerėj, kur buvo paradai 
ir demonstracija prieš prohibi- 
cijos įstatymų. Pirmadienio va
karų didžiuliame Coliseum tro
besy įvyko masmitlngas. šį va
jų organizuoja žinoma kaip 
Crusaders.

Vakar prasidėjo nagrinėji
mas John Baino, jo dviejų sū
nų, jo žento ir poros užsida- 
ritislų Baino banku direktorių 
bvlus.

Byla nagrinėjama teisėjui 
John O’Connor pinnininkau-

Įvairjų kolegijų ir universi
tetu studentai ruošiasi kartu 
su kitomis organizacijomis, 
kurios darbuojasi taikos inte
resuose, laikyti paradų ir de
monstracijų Chieagoje laike 
republikonų ir demokratų 
konvencijų. Jų reikalavimas 
bus, kad iš republikonų ir de
mokratų platformose butų įdė
ta pareiškimai prielankus tai
kos palaikymui.

DR. KARL NURKAT 
•< (NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
.. mokslišku budu

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovebill 2242

Ištrauktas iš ežero lavonas 
Frcd .1. Andersono, .50 metų, 
7027 Cornell avė. Jisai pasi
skandino. Andcrson jau ilgo
kų laikų neturėjo darbo.

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

PHYSICAL 
THERAPY

B MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
\ . (Naryauckas)

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS
2420 Mdrųuette Road

Valandos: 9—12, 7—0, Ahtrhdien
Ketvirtadieni) vakarais pagal eusltirl

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonai Canal 2552 

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

“Mes, republikonų partijos 
atstovai, tikime, kad aštuonio
liktas amendmentas turi būti 
atmestas. Mes todėl raginame 
kongresų pasilyti amendmentų 
prie konstitucijos atmesti 18 
amendmentų, kuris įeitų galion 
po to, kai jį užgirtų konvenci
jos žmonių iš trijų ketvirtada
lių valstijų prisilaikant konsti
tucijos straipsnio V; ir mes 
prižadame geriausias republiko
nų partijos pastangas tokiam 
užgy rimui”.

Del šios rezoliucijos republi
konų konvencija tur būt turės 
smarkių ginčų savo konvenci
joje kuri prasideda šiandie Chi
cagos .^stadione. ’

pag. M. Budrcvičius, 1 555 N. Hoyne 
Avc., kontr. J. Gumauskas, 1652 N. 
Damen Avc., marš. J. Petrauskas, 

*3 201 So. Union Avė., kasierius J. 
Raila, 483 9 \Vinnemac Avc.
Susirinkimai yra laikomi kas mėnesį 

pirm.) ketvergą.

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

HARVEY, ILL. LIETUVIŲ AMERI 
KOS Kliubo valdyba dėl 1932 m. 
pirm. J. Ratkus, 15423 
Rd,, Hatvcy, III.; pirm 
vekas, 432 — 152 St. 
rišt. A. L. Skirmontas 
rop Avė,

JOHN B. BORDEN 
(Johh BagdŽittnas 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 Tel Republic 9600

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

UNITY L. R. KLIUBO valdyba 1932 
metams i Pirmininkas Louis Rukšėnas, 
44 3 7 S. Wood St.; vicc-pirin. Jos. J. 
Yurchas, 4558 S. Paulina St.; pro
tokolų rašt. Jos. M. Gaižauskas, 4607 
S, Honore St.; finansų rašt. Bol. Sc- 
reiko. ‘4555 S. Paulina St.; iždinin
kas V. P. Pieržynski, 4558 S. Pau
lina St.; iždo globėjai John Yurkus 
ir Vinccnt Kundrot; manažeris Jūs-

šių savaitę Chicagos viešosios 
mokyklos baigia mokslo metus. 
Skaičius visų mokinių, kurie 
gaus diplomus, kaip baigę tų 
ar kitų mokyklų kursų, siekia 
34,414.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St 

fCor. of 35th B Halrted St«) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nco 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti

DItVAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris eiti 
priežastimi j galyos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karstj, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas SU elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akyt atitaisomos be 

akinių. \ Kdihos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė,

Phbne Boulevard 7589

Rex. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospėct 6659 f. 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS s

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 ▼. <Ueg>. 

Phone Midvray 2880

Rez. tel, Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley it 24 galvis 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarninke 
1-4, PetnyČioj 1-7

Cbapas, 
33rd S 

285 9 VV 
iždininkas, 

F. Kasparas, finansų raš- 
3534 So. Lowe Ąve.; Z. 
kontrolės rast., 4427 So.
.ve.; J. Vitas, kasos glo- 
W. 33rd Place; P. Sa- 

maršalka, 3144 Auburn 
Liubinas, J. Raccvičc, F. 
-knygų revizoriai; J. Sku

tas, M. Liubinas,—Liet. Auditorijos 
Atstovai: J. Vitas, S. Chapas Dr-jų 
Susiv. Atstovai;
Susirinkimai atsibuna kas antrą ne- 

dėldienį kiekvieną mėnesį Chicagos Lie- 
vių Auditorijoj, 12 vai. dieną.

DRAUGYSTĖS DR. VINCO KUDIR
KOS valdyba dėl 1932 metų: Stepo
nas Strazdas, pirmininkas, 2159 W. 
22 PI., Jonas Mikėnas, pirm.-pagel- 
binirtkas, A. Kaulakis, fin. jraŠt., 3842 
S. Union Avė., Jonas Gelgaudas, nut. 
rašt.j 1900 S. Union Avė., Adomas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisai:

3102 So. Halsted St 
arti 3 Ist Street, Chicago* 111. 

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

Šventadieniais 10-12 dieną

Tel. YatdS 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ SPfeCIALlSTAS

- Patyrimai 
flMMMmmiaiatS* Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtu*!

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. Clark St, Room 1206 
Telephone Central 6166

Namai: 3117 Š. Union Avė., 7 iki 9 ▼. 
Telephone Victory 2213

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
f'427 N. Dearborn St.Ą Room 1113 

Telefonai Central 4411
Valandoj: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 tai. kiekvieną 

. vakarą, išskyrus ke t vergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motera ir Vaikų Ligą

35^4 S.
P. Petraitis,

JUoz.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

JAUNŲ LIETUVIŲ ' AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1932 
metų: Pirmininkas Antanas Strikas, 

.. 84 8 W. 3 3 St. Pagclbinirtkas Juoz. 
Rūta, 3 141 S. Haltsed St. Rašt. rtut. 
Stan. Kunevičia, 3220 S. Union Avc. 
Fin. rašt. Feliksas Kasparas, 3534 'S. 
Lowc Avc. Kontr. rašt.
3 228 S. Union Avc. Kisicriūs 
Račiūnas, 3133 S. Halsted St. 
kūnai kasos, B. Ycnkauskas 
Bliumas. Sudžia K. Valaitis! 
Susirinkimus laiko kas mėnesį 

penktadienį 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Haltsed St.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandolt nuo 9 ryto Iki 9 vikaro, 
nedėliomi^ pagal lutartj. 
4847 West 14tft Street, 

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

LIET. RYT. ŽVAIGŽDĖS PAS. ir 
PAS. KL'IUBO valdyba: pirm. Anta
nas Valskis, 3341 Evergreen Avė., 
vice-pinn. St. Jokųbauskas, 1058 N. 
Spaulding Avc., užrašų rašt. Mike 
Chcpul. 3327 LeMoync St., fin. rašt.

Musų Pątarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei> 
kale visuomet esti sąži 
nirtgas ir nebrangus to 
dėl, kad neturime iŠ 
laidų užlaikymui sky

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJ valdyba: pir
mininkas K. Laucius, 3317 South 
Atiburn Avė., vice-pirm. J. Gelgau
das. 1900 S. Union Avė., nut. rašt.

* A. Zalagėnas. 71)2 S. Ratine Avc., 
turto rašt. -W. Didžiulis, 3336 So. 
Parncll Avc., kontrolės rašt. B. Žoli
nas. 293 1 S. Fmerald Avė., Iždininkas 
J. Žyminčius, 702 W. 3 Ist StM iždo 
globėjai: M. Narbutas, 4803 So. 
Throop St. ir E. Bliumas, 3233 
Lime Sn, ligonių globėjas A. Simio- 
nas, 3127 S. Lowe Avc.

Hcrman, iždininkas, 5243 Bclmont 
Avė., P. Thornas ir B. J. Žolinas, iž
do globėjai.
Susirinkimai laikomi kas mėnesį ant

rą šeštadienį, M. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd Place.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

DR. HERZMAN
' Iš RUSUOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 me

tui kai^o patyręs gydytoju, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigiu ir chronišku Ilgu vy
rų, moterų it Vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W, ISth St., netoli Morgan Sft. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS

52 E. 107th St
Tel. Pullman\ 5950

4600 S. Wood St

Telefonu Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas t

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319) Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146

Vincennes 
. K. Tel- 

arvey; nut. 
15723 Lath- 

Harvcy; turtų rašte J. Masi- 
— 154 PI., Hamy; ižd. 

Beinotius, 564 E. 135 St„ Har- 
; iždo globėjai Kl. šlepetis, R. 1., 

”11., P. Stonis, 
Phoenix, III.;

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIIĮ ĮSTAIGA
EUDE1KIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
fterokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | 2tMUN| 
fstoigą iš bile kokios, miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jusą 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur gallolto pamatyti dl- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų lt ui tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirksite, ar ite.

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

[Acme-P. B A. Photo]

Eureka, Cal. — Vėliausias žemes drebėjimas sugriovė namą. 
Nelaimėj žuvo viena moteris, o jos vyras tapo sunkiai 

sužeistas.

VINCENTAS RADZEVIČE

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 1 1 dieną, 4 vai. po pietų, 
1932 m., sulaukęs 31 metų am
žiaus. A. A, Vincentas gimė ba
landžio 19 d., 1901 m. Chicągo, 
III. P'aiiko dideliame nuliudime 
tėvą-Jortą, dukterį Delores, 4 sese
ris — Marijoną Sadauskienę, Jėvą 
Mikolaitienę, Rozaliją Vujonaus- 
kienę, Eleną Biknevičienę, brolį 
Aleksandrą, brolienę Agotą, dėdę 
Adomą it gimines.

Runas pašarvotas randasi 
W. 59th St.

Laidotuvės įvyks utarninke, bir
želio 14 d., 8:30 vai. ryto iš na
mų j Šv. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčią, West Pullman, III., 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Vhi A. A. Vincento Radzevi
čiaus giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami .daly
vauti“ ląidofuvėse it^jul 
paskutinį '* patarnavimą ii 
kinimą. * 
; Nuliūdę liekame:

Tėvas, Duktė, Seserys, Brolis 
. Brolienė, Dėdė ir Githinės.

Laidotuvėse patarnauja graborius 
Eudeikis, tel. Yards 1/41.

Phone Boulevard Ž042

DR. C. Z. VEZELIS 
Dentistas

So. Ashland Avė.
Irti 47th Street

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS ČHlCAGOJ

Laidotuvėse patarnau- 
Ju geridu ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

hų išdirbyStės 
OFISAS!

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 & Halsted St.

Tel. Victory 4088

DR.M.T. STRIKOL'IS 
GYDYTOJAS Ift OtlIRUtlOAB 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
OfiHO valandos ntln p iki 4 Ir nuo 6 iid 

8 Viii. tuk. Nedėlionils pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospėct 1930

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

kampas 67th Ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo J iki 11 tyto* nn<» 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėliotas pagal susitarimą

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o )^.uiq 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nodėliomii pagi! luurtj . j

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 IV. Marųuette Rd. arti Western Ao 

Phone Hemlock 7828 
Panedėfiais, Seredomis ir Pętnyčio -to 

1821 So. Halsted Street

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Stcele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

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

T»l. Caloaet 329* ,
Nuo 9 iki 12 vai. dienoi U 
nuo 6 iki 9 Valandos vikare

‘įį u- I I r ■' •  | U,.,-

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 Vakate, Sek
madieniai nuo 10 iki J 2.

<3421 So. Halsted Št> 
Phon« Boulevard 84«3

..............   i . *.»«,,■■■> II.4U.I       i i į į.........................................

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

Tel 9107
VALANDOS: 

nuo 9 
nuo 6

t
Petcr Conrad

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

6023 S* Halsted St. 
/ (Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel, Engkwood 5840

UI........ iMlI,i«r«liilnuimi, H. ......

Graborlai

S. M. SKUDAS 
Lietuviu

GRABORIUS IR BALBAMUOTOJAS 
Didelė lt graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. RaoMV.lt 75J2

EUDEIKIS
JUSŲ GRABORIUS ' J ' r ' '
i Didysis Ofįsae

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1932 m.: J. Byans- 
kas, pirminijikas, 934 W. Marquettc 

vicc-pirmininkas.
S. Narkis, 

38tb PI.; J.
3647 Ar-

938 \Vest 
sekretorius, 
Y usbkcvičius 
chcr Avc, 
tininkas, 
Grigonis, 
Francisco 
bėjas, 923 
kalauskas. 
Avė.; M. 
Žukauskas-

RaoMV.lt


dar

Vilnis

su Pruseika, Būt

PRANEŠIMAI

LINE,SOUTH

Automobiles

Patarnavimo Vieta

MADOS MADOS MADOS

Radio Programa

For Reni

Furnished Rooms

CIGARETAI DYKAI

2859

2602

EKSKURSIJOS
2859

Garsinkitės Naujienose

CLASSIFIED ADS.I
- , ..............................

Educational

(Vardai ir pavardė)

reikia adresuoti

■m?

Wcst 
auto- 
prie

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

109 St.
Musų 

gatvių į

FLATAS ant rendos, 4 gražiai ištai 
syti kambariai, gražioj vietoj. Kreipki 
tės į Naujienas, 1739 S. Halsted St.

“Nau- 
įvyks 

pačia- 
* Eks.

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

-

Pirmadienis, birž. 14, 1932

‘Naujienų’ Piknikas 
“Birutes” Darže

O paklausus, kas pa- 
rankraščiais, gauni 
kad dar nėra per-

3449
su tokia suknele galima išeiti
36 ir 38 colių per krutinę, 

2859
kirptos inieros .36 m. 38

2602
Sukirptos mieros 8

Sovietų 'Sąjunga nebaudžianti 
už kritikavimą

PARSIDUODA grosernė su keturiais 
kambariais dėl pagyvenimo, gera vieta 
dėl mažos šeimynos. Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti Chicagą. 919 W. 33rd

GARAŽIAUS NAMAS, 75x125, Bar- 
genas, 2529 N. Cravvford Avė. -

Tony Waskaskas, 23 metų 
928 West 35 place, važiavo au 
tomobiliu. Prie 34 gatves ii 
Auburn avenue jisai suko auto 
mobilį ir apvirto. Pats Was 
kauskas nenukentėjo. Bet auto 
mobiliui žalos padaryta už ko 
kias $60.—žinių rinkėjas.

Marijonų “Draugas” kiekvie
noj laidoj kovoja su masonais, 
piktomis dvasiomis ir pragaru, 
c “Vilnis
kum ir skloka. Tik nubodu, kad 
ir vienas ir kitas lapas vis tą 
pačią melodiją kartoja: nuo tų 
durų iki anų, nuo anų durų iki 
šių, ir taip be galo.

Laikraščių Skaitytojas.

republikonams arba demokra 
tams. Ir tur būt patys nepa
juto, kaip atsidūrė proletarų 
eilėse. .

Dar nebūtų taip prastai, jei 
patys vieni 'atsidurtų tokioj pa
dėty. Bet neretai ir kiti su jais 
nukenčia.

Net menka lietuvių komunis
tų nuomonė apie save. Bet pa
moka iš' jos yra tokia: kas 
margini uodegą pakels, jei ne 
jis pats.

“Draugas’

Tarp Chicagos
Lietuvių

štai pastaruoju laiku šioje 
apielinkėj kai kurie žmonės ne
mažai susirūpinę daliai to, kad 
eina' gandų, jogei nekaip stovi 
reikalai tūlos firmos.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę. arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus 
Naujienos, Pattem Dept., l’ŽSO 
So. Halsted St., Chicago, UI.

Bėdos įžymiems biznieriams

AUTOMOBILIŲ mechaniku nori 
taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje o ž mokėtu mete.

Lafayette 1329

sas mokėjo, kiti notų gavę, 
kiti gold bonų pirkę, ir t.t. 
galios kalbama, kad vienas 
mos partnerių pasitraukęs, 
sa tai daro nesmagumų užinte- 
resuotiems žmonėms.

Keikia tikėtis, kad artimoj 
ateity dalykų padėtis geriau 
paaiškės ir užinteresuotieji su
žinos kur kas stovi.

—Senas Antanas.

šuva įkando Velmą Šaltis, 13 
metų mergaitę, 5140 Maple- 
wood avė. Pranešta sveikatos 
departamentui.

“Vilnis” ginčijasi su “Vie
nybe” dėl kultūros. Pasak ko
munistų lapo, fašistų organas 
užginąs kumščios darbą. O tai 
esą nekultūringa.

Reikia sutikti su komunistų 
lapu. Ot, kitaip elgiasi bolševi
kai. Rusijoj, pa v. jie prie sie
nos pastato savo priešininkus, 
arba kalėjimuose laiko arba pa
galios išsiunčia į Solovecko sar- 
las. šitokio^ priemonės bolše
vikams atrodo pilnai kulturin-

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
. AMATO 

♦
Dienomis ar vakarais.' Del informacijų 

liauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
. COLLEGE 

672 West Madison Street

NAUJI IR VARTOTI 
MOTORCYKLIAI

Visų išdirbyščių už žemiausias dis
konto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Cash, išmokėjimais 
ar mainui.

MID-CITY CYCLE CO., 
1110 Jackson Blvd., tel. Monroe 0534

Mrs. Betty Luedeke 16 Dayton rato: “A# 
vartoju KruBchen, kadstimazinti svarumą— 
aš netekau 10 svarų f vieną savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pus© šaukite- 
lio Kruschen stikle karšto vandens ryte prieš 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bile aptiekinlnką Amerikoje. 
Jeigu ši pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Salti
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns bridge^ 
geriausia kaina. Harold H. Quint 8 Co.» 
Room 913, 202 S. State St, kampas 
Adams.

šimtai automobilių, tūkstan
čiai medžių pavėsyje besilink
sminančių žmonių yra bend
ras sekmadienyje įvykusio 
“Naujienų” pikniko vaizdas. 
Pridėjus prie to įsismaginu
sių “piknikierių” dainuškas, 
garsiakalbius, klegesį, triukš
mą, ūpo pakilimą, kuris yra 
visuomet surištas su kiekvienu 
“Naujienų” parengimu, supra
sime kodėl 3,500 lietuvių ten 
atsilankę, išvažiavo linksmi, 
patenkinti ir įjerai prisismagi-

Gal gandai neturi rimto pa
mato, a gal turi. Apie tai ne
galiu tinkamai spręsti. Bet 
žmonės visgi susirūpinę. Mat,

nors ant baliaus 
18, 20, taipgi

Rimtesnė suknelė. Gera prie darbo arba išėjimui ant gatvės, Su- 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Mergaitei apie namus dėvėti suknelė. Patogi ir lengvai^ pasiuvama.
14 metų mergaitėm.

Vasarinė madų knyga iš kurios galite pasirinkti bile kokią suknelę'arba

Kas nori turėti patogią ke
lionę | Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusi agentą

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

Tel. YARDS 4669

‘ Bridgeporto komisarų amba
sados organas įdėjo savo skil
tyse straipsnį antrašte: “Sovie
tų Sąjungoj nebaudžia už kri
tikavimą”.

Taip, taip. Bolševikai visai 
neleidžia kritikai pasirodyti, 
tai gal būt nėra reikalo nė 
bausti už ją.
Ne menka nuomonė apie save

■ ’ • •

Tūlas S. Veshys Chicagos 
lietuvių komunistų organe sa
ko: “Amerikos lietuvių komu
nistiniame judėjime atsiradi
mas prieškomunistinės organi
zacijos yra viefias iš blogiausių 
dalykų revoliucinio judėjimo 
istorijoje.”

Tik pamąstykite: vienas blo
giausių dalykų revoliucinio ju
dėjimo istorijoj!

Skaudžiai sumuštas tapo 
Walter Zawacki, 938 West 35 
place. Vyras 35 metų. Jį už
puolė nepažįstamas asmuo alė
joj ties namais 3258 Racine 
avė. Sumuštasis nugabentas j 
St. Paul ligoninę.

Graži išėjimui suknelė. Tihka bile progai 
Sukirptos mieros 12, 14,

Birželio 10 dieną LSS. Chi
cagos centralinė kuopa turėjo 
susirinkimą “Naujienų” name.

Pranešime, šaukusiame susi
rinkimą, buvo pažymėta, kad 
bus išduoti raportai delegatų iš 
Socialistų Partijos konvencijos 
ir patiekti sumanymai ruoši- 
muisi prie vasarinio veikimo.

Nors man ir toli važinėti, bet 
būdamas šios kuopos narys ir 
pildydamas socialistiškas parei
gas važiuoju, tikėdamas išgirsti 
iš Pildomos Tarybos gyvu žo
džiu apie Socialistų Partijos 
veikimą.

Bet štai koks mano nusivy
limas. Kuopos narių visai men
kas būrelis tesusirinko. Nėra 
nė valdybos, nė pildomosios ko
misijos, išimant nutarimų raš
tininką.

Kiek palaukus, atidaroma su
sirinkimas. Raštininkas perskai
to praėjusio susirinkimo nuta
rtus, kurie lieka vienbalsiai 
priimti. Raportas iš gegužes 1 
dienos apvaikščiojimo priimtas.

Naujuose sumanymuose nu
tarta surengti draugišką išva
žiavimą. Vietą išvažiavimui, ir 
laiką paskelbs komitetas. •

Nutarta dalyvauti in corpore 
Socialistų Partijos išvažiavime 
liepos 10 d.

Einamais reikalais nieko n'ati- 
jo—tik teko girdėti nusiskun
dimų LSS. skyriaus vedėju, kad 
bendradarbių straipsnius kon
fiskuojąs arba perdaug cenzū
ruojąs: ne tik netalpinąs laik
rašty, bet ne autoriams negrą-

įdomių pranešimų ir patarimų, 
taip kad visa' programa bus 
labai interesingu kiekvienam 
pasiklausyti. Todėl nepamirš
kime. .

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.

Pasiskaičius kaimy 
nų raštų

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties W.G.E.S., 1360 
kilocycles, įvyksta lietuvių ra
dio programas, kurią nuolati
niai, kas antradienis, leidžia lie
tuvių įstaiga, Pcoples Furni- 
tu’re C. krautuvės.

Kastas Sabonis su grupe ra
dio dainininkų, kaip tai panele 
Akvile Ančiute, p-nia A. Sabo
nis, Antanu čiapu, A. Jankų 
ir kitais, rūpestingai rengiasi 
šauniai sųdaipuoti rinktinių mu
sų dainelių. Iš sveikatos sry- 
ties kalbės svetis iš Clevelan- 
do, Dr. Jonas Vitkus, M. D. 
Prie to, bus gražios muzikos,

PASIRENDUOJA kambariai vaiki
nams, merginoms, arba vedusiai porai. 
Maudynės, šiltas vanduo. 3240 Emerald 
Avenue.

Mirė John Paperti s, 50 metų, 
3438 Emerald avė. Užsidegė 
lova, kurioj jis gulėjo. Paper
tis skaudžiai apdegė. Buvo nu
gabentas į St. Paul ligoninę, 
bet jo gyvastis išgelbėti nepa
vyko.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai i visas mie 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398 '

IŠGELBĖKITE SAVO NUOSAVYBE 
Matykit mus šiandie. Mes atnaujin

sime ir refinansuosime jūsų pirmus ir 
antrus morgičius, taipgi farmų morgi- 
čius. Atdara vakarais.

City Realty Co., Incorporated 
948 W. 63 Street 

Tel. Wentwortb 0249

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W-Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

VAROSE GYSLOS
» 

Užgydomos Nauju Metodu
Bo operacijos' ar |«rškimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras
tai—finoma. jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pabalinti viaps skausmus, kad jus 
į. trumpa laiką galSsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

NAUJIENOS Pattren Dept,
1739 S. Halsted St., Chicago, Iii,

Čia įdedu 15 centų ir prašau at*
• t' < • , ' ' . ’’ r ' .

siųsti man pavyzdi No

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

Prie jau ir taip margo pik
niko prisidėjo paįvairinimai, 
akrobatai ir ristynes. Akroba
tų buvo dvi trupės James Ro- 
zano ir V. MiŠeikos. Pirmoji 
trupė parodė savo “triksus” 
vadovaujama James Rozano 
anksčiau programoje. Tikrai, 
reikėjo nusistebėti žiūrint į vik 
riai, sklandžiai ir sutartinai at
liktus numerius. Raumeningi, 
stiprus ir saulės apdegę jie 
mankštinosi ir ne vienam gal 
atėjo į galvą, kad jie greičiau
siai visai neturi kaulųt Tiek 
pat publiką suinteresavo ir an
troji V. Mišeikos trupė, ypa
tingai mažasis “aktrobatukas” 
— 10-12 metų berniukas, atli
kęs numerius, kurie ir prityru
siam gimnastui butų sunkus 
riešutas perkąsti.

Po akrobatų, ritosi “drapiež- 
nas dzūkas” Bancevičius su 
turku, kuris nors ir svėrė 40 
svarų daugiau už dzūką, pate
kęs į jo rankas skaudžiai nu
kentėjo. Ristynes buvo iki ga
lo. Pagavęs turką už “toe 
hold”, Bancevičius jį tuojau iš
tiesė platformos grindyse.

O tuo tarpu iš šokių sales 
girdėjosi smagi George Stepo
navičiaus orkestros muzika ir 
salėje susispietęs jaunimas 
linksmas, smagus, sušilęs dro
žė polkas, suktinius ir džiazi- 
nius šokius. Ir taip iki vėlios 
nakties. Pamažu nutilo ir dai
nos, ir muzika ir klegesys ir 
užėjusi tamsa pradėjo skirstyti 
retinti suvažiavusių būrį

Dabar lauksime antro 
jienų” pikniko, kuris 
greitoje ateityje tame 
me darže.

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

Iš LSS. centralines 
kuopos veikimo

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

Bušai parendu.ojami piknikams 
važiavimams už žemas kainai, 
skaičiavimai mielai suteikiami, 

šaukite Worth 148 
WEST TOWNS BUS

Susižeidė Peter Samuel, 40 
metų, 1526 So. Loomig St. Par
puolė ant šalygatvio, užsigavo 
veidą. Nugabentas į St. Paul 
ligoninę. Nelaimė atsitiko prie 
32 gatvės ir Auburn avė.

Anna Razionski. 814 
33 st., 35 metų, važiavo 
mobiliu 34 gatve. Arti 
Halsted gatvės vaikų mušama’ 
bolė pataikė į priešakinį auto
mobilio stiklą ir išmušė jį. Pa
sėkoj moteriškės veidas stiklu 
suraižytas. Moteriškė nugaben
ta į St. Paul ligoninę. Bolę 
mušė Tony Lukas, 3513 So. 
Emerald avė.

SAVININKAS PARDUODA PIGIAI 
gražią 9 katabarių murinę rezidenciją, į 
pietus nuo 79 gatvės. 2 karų murinii 
garažas. Visi kiti moderniški patogumai. 
Galima perdirbti į 2 flatų namą.

Šaukite:

Vincennes 1338 į.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pas. 
Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 14 d., 7:30 v. v., Ch.1 Liet. 
Auditorijoj, Malonėkite visi susirinkti 
laiku, nes yra svarbių reikalų aptarti, 
apsimokėkit užsilikusias duokles ir at- 
siveskit natfjų narių prisirasyt.

> Valdyba.

200 Camel, Lucky Strike, Chesterfield 
ar Old Gold Cigaretų

DYKAI sn

kiekvienu 100 RED C 7 7 i*
CROSS 5c Cigarų dėže I v 

Ta„ pati augšta kokybė

4707 So. Halsted St.
Atdara iki 6 vai. vakare

žinąs jų. 
sid'atė si 
atsakymą 
žiūrėjęs.

Iš tiesų, tai apsileidimas. Na
riai stengiasi suteikti .LSS. ži
nių, o Skyriaus vedėjas sauva- 
liškai pasielgia neleisdamas na
riams pasidalinti mintimis. Ta
tai atima energiją toliau ra
šyti ir kitką veikti.

Taipjau ir su Pildomos Ta
rybos komisija: ažuot duoti pa
vyzdį nariams Sąjungos darbe, 
ji pati nieko neveikia' ir net i 
susirinkimą neatsilanko.

Ar nebūtų laikas nariams pa
galvoti, kad peorganiza'vus, t. 
y. perrinkus valdybą. Dabar 
laikas pusmetinių susirinkimų, 
tai butų gera proga'.

Na, aš daug šiuo klausimu 
nerašysiu. Lai ir kiti išsireiš- 
kia juo. Draugai, pa'sisteng- 
kte tai padaryti artimoj ateb 
ty.—Senas Antanas.

Dr. A. J. Karaliaus paskaita temoje: 
"Biologiška Tragedija Moteries” bus lai
koma Chicagos Liet. Draugijos S. P. su
sirinkime antradieny, birželio 14 d., 
Masonic Temple svet., 1517 N. Leavitt 
St. Apart aptarimo draugijos reikalų, 
dar bus šita įdomi Dr, Karaliaus paskai
ta. Taipgi dainuos duetas C— Ascila ir 
Shaikus. Pradžia susirinkimo 7:30 vai. 
vak. Kviečia sekr. Shaikus.

[Acme-P. « A. Photo]

— Indijonų protesto mitingas. Protestas tapo išneštas prieš garsiakalbių mag 
atus, kurie indijonų rolėms vaidinti samdo meksikiečius ir negrus.

Labai SvolniiB .. .
nūs mlSlnys parinktlnio idhr 
jaus, švelnaus ulesuso, rinkti
nių kaiuSinlų, ^etų prieskoniu, 
Sumaišytas mažomis krūvi 16 
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS . groser 
ninkama kas kfclloH dienos.

Pabandykit J|1

Financial
Finansat-Paskolos

PASKOLOS nuo $200 iki $1500 
ant real estate. Žemos kainos. 166 W, 
Washington St., Room 620, tel. State 
2206.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemž Pardavimui___

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafiyet* 0455

Business Service
Biznio Pa^^^ _________

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

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

(Adresas)

Republikonų su demokratais 
prosperity laikai ima sulyginti 
visus—taip tuos, kurie turėjo 
gerokai susitaupę, kaip tuos, 
kurie netaupė ir linksmai gy
veno, kurie skaitėsi profesiona
lais, biznieriais, politikieriais, 
kurie laikėsi jsikybę į skverną vieni jų per kalbamą firmą tak

Partners Wanted 
Pusininką Reikia

REIKALINGAS pusininkas į gerą res
torano biznį; nepatyrusį išmokinsiu, at
sišaukite greitai priimsiu lengvais išmo
kėjimais. '6249 S. Ashland Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Senas Auksas
_______________ Old Gold_______________

DEPRESIJA YRA PRAĖJUSI
Paverskite savo seną auksą I PINI

GUS. Atneškite savo seną auksą asme
niškai, arba telefonuokite, kad ateitų 
musų atstovas, kuris užmokės casb už 
jūsų seną auksą. Iš kitų miestų siųskite 
registruotais laiškais apskaičiavimui.

MIDLAND GOLD CO.
907 Belmont Av., tel. Buckingham 8413

N0W OFFERED AT 
RE DUČE D PRICES

ALWAYS
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise




