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P a š t as konfiskavo John Nance Garner 
socialistų leidinį dem. nominuotas
‘American Freeman’
Jame t:lpo straipsnis iškėlęs 
prez. Hooverio praeities darbus

Girard, Kas., liep. 1. —Pašto 
departamentas konfiskavo ir 
sunaikino visą birželio 25 d. so
cialistų laikraščio “The Ameri 
can Freeman” laidą. Paštas 
tvirtina, kad viename straips
nyje agitunojama ginkluotis ir 
sukilti prįeš federalę valdžią. O 
įstatymai neleidžia paštu siun
tinėti tos rųšies propagandą.

Fred. D. Warren, ‘.‘American 
Freeman” redaktorius tvirtina, 
kad paštas laikraštį konfiska
vo ne už nurodytą priežastį, bet 
už vedamąjį straipsnį, kuriam? 
buvo puolamas prezidentas 
Hooveris.

“The American Freeman”— 
yra vienintelis progresyvis lei
dinys, kuris drįso iškelti aikš
tėn autentiškus faktus apie 
Hooverio darbus praeityje, to
dėl aišku, kad dabartiniu laiku, 
kuomet prasideda rinkimų kam
panija, Hooveris ir republikonai 
nusigando.

‘Alus—vienintelė viltis 
subalansuoti biudžetą”

VVashington, D. C., liep. 4.— 
Nors kongresas per ilgą laiką 
posėdžiavo mėgindamas suba
lansuoti biudžetą jr krovė ant 

mo- 
pa- 
ku- 
vil- 
at-

krašto gyventojų naujus 
kesčius, pasirodo, kad dar 
liko $375,O(X),0OO spragą, 
riai padengti nėra jokios 
ties, šlapieji senatoriai ir 
stovai aiškina, kad alaus lega
lizavimas yra vienintelis būdas 
sukelti reikalingus pinigus iš
gelbėti valdžią nuo deficito.

Sovietai elektrifikuos 
Armėniją

Erivan, Armėnija, liep. 4.— 
Vienas svarbiausių antros “pia- 
tiletkos” darbų bus nuodugnus 
A r m e n i j os elektrifikavimas. 
“1927 metais ten bus užbaigta 
584,000 kilovatų jėgos stotis, 
kuri aprūpins elektra visą kraš
tą.” Sovietų inžinierių išdirbti 
planai ir statistika skamba la
bai gražiai, bet iki jie bus i- 
vykinti reikia atlikti dar “ke
lios menkos smulkmenos” — 
visų pirma—stotį pastatyti.

į vice-prezidentus
Gavo kandidatūrą už paramą 

gub. Rooseveltui

Chicago, Ilk, liep. 4. —New 
Yorko gubernatorius Franklin 
Delano Roosevelt ir John Nanco 
Garner, Texas valstijos pilietis 
ir dabartinis atstovų buto pir
mininkas (“spykeris”)—demo
kratų nacionalės partijos kon
vencijos Chicagoje nominuoti 
kandidatai į prezidentus ir vi
ce-prezidentus. v

Kaip jau buvo pranešta. 
Roosevelt buvo nominuotas 
penktadienyje, kuomet į jo pu
sę perėjo Texas ir California 
delegacijos. Kad Garneris bus 
nominuotas į vice-prezidentus 
buvo išanksto žinota, nes vien 
tik dėlto jo delegacijos ir rėmė 
Rooseveltą. Būti nominuotam 
į prezidentus Garneriui nebuvo 
vilties, todėl jis pasitenkino 
menkesne garbe.

šeštadienyje po Garnerio no
minacijos ir atlikus kitus men
kesnius formalumus konvenci
ja užsibaigė.
Progresyviai republikonai 

Rooseveltą
‘ Kai kurie progresyviai
publikonai šen. Norris. Frazier 
ir kiti paskelbė, kad Roosevel- 
tas gaus visą jų paramą, nes 
įšaukti pasmerkę Hooverį ir jo 
konservatizmą, jie perėjo į Roo
sevelt pusę, kuris, skaitoma ir
gi progresyviu.

už

fe-

34 viršininkai kalejiman 
už Ukrainoje siaučiantį 

badą
Dabavo, Ukraina, liep. 4. — 

34 komunistų partijos vadai ir 
valdininkai buvo nuteisti kalėji
mai!, kaipo Ukrainoje pasiro
džiusio bado kaltininkai. Ūki
ninkai, ne vien kad neturi pa
sėlių, bet neturi kuo nei mai
tintis. Tie valdininkai norėjo 
pasirodyti prieš Maskvą ir ti
kėdamies 
nuo 
kad 
lytą

atlyginimo, atėmė 
ūkininkų visus grudus. 
išpildžius Ukrainai nusta 
kvotą.

Peru kariuomenė likvi
davo sukilimą

The Lithuanian Daily News
; JEotertd as second-class matter March 7, 1914 at 

under the Act of March
the Post Office at Chicago^ IH.e 
3, 1879

Chicago, III., Antradienis; Liepos-July 5 d., 1932
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New Yorko gubernatorius Franklin Delano Roosevelt, kurį de
mokratų partijos konvencija- Chicagoje nominavo kandidatu į 

J. V. prezidentus.

Čili vyriausybė ištrė 
mė negeistinus 

gaivalus

Herrioto kabinetas 
pavojuje
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Reparacijų ir skolų 
konferencija eina 
prie užbaigimo

Vokietija sutinka sumokėti 
$500,000,000 į 10 metų

Lausanne, Šveicarija, liep. 4. 
—Reparacijų konferencija ar
tinasi prie galo. Susirinkę ša
lių delegatai spaudžia Vokieti
ją priimti reparacijų klausimo 
išrišimo planą, reparacijas ri
šantį su karo skolomis, kurias 
alijantai turi sumokėti J. V. 
Reikalaujama, kad Vokietija pa
dėtų $1,000,(100,000 užstatą 
Tarptautiniame banke, dalį už 
reparacijas ir dalį, kaipo Vo
kietijos kontribuciją prie Eu
ropos ekonominės rekonstruk
cijos. Jeigu J. V. sutiks karo 
skolas panaikinti, užstato dalis 
už reparacijas bus grąžinta, o 
kiti pinigai bus sunaudoti pa
gelbėti Europai išbristi iš eko
nominio krizio.

Vokietijos planas 
kančiai: reparacij ų 
nemokėsianti, bet
1937 metais per dešimts metų 
sumokės $500,000,000 Europos 
rekonstrukcijai. Daugiau ji 
neišgalinti. Ir, be to, iš Ver- 
sailles traktato turi būti iš 
brauktas paragrafas, kuriame 
sakoma, kad Vokietija didžiojo 
karo kaltininkė. Ginčas turės 
būti išspręstas iki ketvirtadie
nio, nes MacDonaldas pareiškė 
ilgiau nelauksiąs ir vyksiąs at
gal į Londoną.

skamba se- 
Vokietija 

pradedant

Lietuvos Naujienos
Nuteisė du lietuviu

Vilniuje šiomis dienomis bu
vo dviejų lietuvių teismas. Jie 
abudu yra Varėnos valsčiaus 
gyventojai: Julius Kalanta ir 
Petras Čepulis, kaltinami šnipi
nėję. Karo teismas abu pri
pažino kaltais ir nuteisė kalė
ti iki gyvos galvos. Bylos ap
linkybės esančios charakterin
gos. Abu jaunuoliai esą visiškai 
analfabetai, nė skaityti, nė ra
šyti nemoka, bet buvo susidėję 
su neaiškios doros žmonėmis, 
kurie juos ir įdavė policijai, 
kaip šnipinėtoj us.

Kūdikiui akmenį ant 
kaklo ir upėn

Meškeriotojai 
ties

Suvedžiojo darbi 
įlinkus

Alytus.—Labai paplito kaž
kieno paskleisti gandai, buk So
vietų Rusijos atstovybė Kaune 
registruojanti darbininkus, no
rinčius vykti dirbti Sovietų Ru
sijon. Dafug darbininkų buvo 
nuvykę ir dar vyksta j Kauną 
tuo reikalu, bet grįžta nieko 
nelaimėje ir padarę nereikalin
gų sau nuostolių.

Išeikvojo valdžios pini 
gų 47,000 litų

Sanitgo, čili, liep. 4. —čili 
socialistinė valdžią suėmė ir iš
trėmė eilę buvusios valdžios ša 
liniukų, komunistų ir politikų, 
kurie buvo kaltinami mėginę 
suorganizuot sukilimą prieš Da- 
vilą. Daugelis kitų atiduota 
policijos globai. Vyriausybė pa
tyrė, kad komunistai, kurie 
pradėjo veikti gana smarkiai, 
gavo piniginę paramą iš Mask
vos propagandos centro Pietų 
Amerikoje, Montevideo.

Paryžius, lįep. 4. — Nesenai 
sudarytas Edouard Herriot ka
binetas'jau pradeda svyruoti. 
Pirmas' smūgis atėjo iš parla
mento finansines komisijos at
metusios Herrioto ekonominį 
programą, kurio tikslas buvo 
padengti Francijai gręsiantį 
deficitą. Padėtis pasidarė tuo 
labiau keblesnė, ‘kuomet visos 
Herriot pastangos susitarti 
Lausannoje su vokiečiai nuėjo 
niekais.

Argentinos spauda prieš 
sovietų pripažinimą

Išsiveržė Čili ugniakal- « * ms

Mažeikiai.
gaudydami žuvis ties Punio 
ukiu Mažeikių km., Ventoj už
tiko netoli krašto lavoną, tuoj 
pranešė policijai. Lavonas iš 
upės buvo išimtas. Butą nau
jagimio. Ant kaklo pririštas 
akmuo. Skrodimo nustatyta, 
jog pirma naujagimis pasmaug
tas, vėliau paskandintas. Poli
cija visu stropumu ieško mo
tinos—žvėries.

Tragingas gaisras Kau
no priemiestyje

Joniškis, Utenos aps.— Bir
želio pradžioje paaiškėjo, kad 
Joniškio pašto įstaigos virši
ninkas p. B. per porą trejetą 
paskutinių mėnesių išeikvojo 
valdžios pinigų apie 47,000 li
tų. B. suimtas ir vedamas tar
dymas. Kai kas mano, kad 
viską išaiškinus išeikvotoji su- • 
ma dar padidėsianti. Į p. B. 
vietą Joniškio pašto įstaigos 
viršininko pareigoms eiti lai
kinai paskirtas Utenos pašto 
valdininkas p. Gutauskas.

Arbitražo byla Lietuvos 
geležiunkelių su Vokie
tijos gelež. Stockholme

iŠ

iš
1,200 streikuoja Newfoundlande

Ateityje
Nemune pagavo briedį

iš-

Mirė

Mirė žymus muilo fabrikantas

Šiaurinėje Argenti

nu-

Osaka, Japonija, liep. 4.—14 
japonų paskendo ir 40 buvo su
žalota, kuomet Mikimachi upė 
išardė pylimą ir užliejo miesto 
dalį. Vanduo nušlavė 50 namų.

Bombėjus, Indija, liep. 4.— 
Indusų ir moslemų riaušės te
besitęsia. Paskutiniu laiku 4 
užmušti ir 50 sužeista.

buvęs Portugalijos kara
lius Manuelis

San Antonia, Tex., liep. 4.— 
Guadalupe upės paviršius paki
lo 40 pėdų. Užliejo didelius 
plotus. Keturi paskendo.

St. Johns, N. F., liepos 4.— 
Sustreikavo 1,200 angliakasių, 
protestuodami prieš 3V^ į va
landą algų nukapojimą.Washington, D. C., liep. 4.— 

Federalis 
neribotam 
hibicijos 
manoma

San Diego, CaL, liep. 4. — 
Aklai—56 metų moteriškei bu
vo padaryta operacija. Prare
gėjusi tiek nudžiugo, kad 
to džiaugsmo ir mirė.

prohibicijos biuras 
laikui atleido 75 pro- 
agentus.
paleisti ir daugiau.

Kongresas sumažino biuro 
laidas $1,168,000.

Sniegas Argentinoje
. . ' <------—

laukęs 96 metų amžiaus mirė 
žymus kapitalistas ir Procter 
and Gamble muilo fabrikų da 
liniukas James N. Gamble.

Praregėjusi numirė 
džiaugsmo

Atleidžia prohibicijos 
agentus

Slabadoj, Michalinavoj, šalia 
degtukų fabriko 2 aukštų be
toniniame name kilo gaisras.- 
Sudegė ten gyvenusio šoferio 
žmona. O sūnūs su tėvu buvo 
kambary, tai kliuvo ir juod- 
viem. Vaikas buvo tėvo užsto
jamas, tai apdegė mažiau, bet 
pats Montvila esąs sunkiai su
žalotas: išdegęs akis ir apde
gęs veidą.

1926 m. rudenyje tarp Lie
tuvos ir Vokietijos geležinkelių 
kilo ginčas dėl atsiskaitymo dėl 
netikslumų vykdant' tiesioginį 
susisiekimą tarp Klaipėdos ir 
Tilžės stočių. Vokiečiai pareiš
kė pretenzijų Lietuvos geležin 
keliams apie 1,800,000 litų, į- 
skaitant į šią sumą ir palūka
nas.

Tiesioginiai su vokiečiais ne
susitarus, ginčas atiduotas iš
spręsti arbitražo teismui. Teis
mo pirmininkas—Danų geelžin- 
kelių direktorius Dr. Nanson, 
vokiečių teisėjais—slaptas pa
tarėjas v. Kientiz, lietuvių tei
sėjas—inž. J. Augustatis.

Buenos Aires, Argentina, 
liep. 4.—“La Nacion” ir kiti 
žymus Argentinos laikraščiai 
pradėjo varyti smarkią opozi
ciją prieš kongrese pasireišku
sį norą pripažinti Sovietų są
jungą ir leisti jai vėl atidaryti 
prekybos rūmų Juzamtorgo sky
rių.

Valparaiso, čili, liepos 4. — 
O’Higgins provincijoje išsiver 
žė ugniakalnis Pneumo. Išmes
ti pelenai užpylė • beveik visą 
šalį. Miestai buvo paskendę 
tamsoje ištisas valandas. Pra
neša, kad Meksikoje pradeda 
veikti kurį laiką aprimęs ug
niakalnis Popocatepetl.

Kiniečiai nužudė J 
misijonierių

Petrošiunai, Kauno ap.—Bir
želio 12 d. 14 vai. Panemunės 
miške buvo pastebėtas briedis, 
žmonės pradėjo jį gaudyti ir 
įvijo į Nemuną, kuriuo jis plau
kė j Petrošiunų pusę. Miestelio 
gyventojai Suklevičiai valtim 
prisiyrę briedį pagavo. Briedis 
yra apie metrą aukščio ir visai 
jaunas. Sugautąjį briedį tie 
žmonės dar laiko.

Shanghai, Kinija, liep. 4. — 
Telegramos praneša, kad kinų 
banditai ties Antingu nužudė 
misijonierių William Sampson. 
Kartu su juo buk nužudytas ir 
rusas Horvat.

Lima, Peru, liep. 4. — 
sostinėje įvyko netikėtas 
Urnas prieš valdžią, kuris 
tuojau likviduotas. Maištui va
dovavo buvusio prez. Leguia 
šalininkai. Sukilėliai mėgino 
užimti Lima valdžios įstaigas. 
Šuimta keli antraeiliai sukilėlių 
vadai. Vyriausi sukilimo 
dai pulk. Godos ir Juan 
O’Conor pasislėpė.

Japonai pavogė kinų 
muitinės dokumentus

Curtis rastas kaltas

va-

Z.

Peru 
suki- 
buvo

distrik tuose iš 171. Rinki - 
praėjo palyginamai ramiai

fe j

8 Trys gal

eo

4

Varšuva, liep. 4. 
tinami šnipinėję sovietams 
smerkti mirti. ,• Ketvirtas 
teistas1 kalėti visam amžiui

■ ■ . t. • . .

Flemington, N. J., liep. 4.— 
John Hughes Curtis, tarpinin
kas tarp Lindbergho ir neva jo 
kūdikio pagrobikų, rastas kal
tas kliudęs policijai surasti kai 
tininkus savo melagingais tvir 
tinimais, kad jis greit atgausima 
kūdikį iš jų rankų ir 1.1. Kaip 
žinoma, Curtis pasiskelbė tar
pininku tarp pavogto kūdikio 
tėvo ir kidnaperių norėdamas 
pasipinigauti ir pagarsėti.

Mihailov—Makedonijos 
sukilėlių vadas

i

ORĄ
• *

Chicayai ir apylinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus, galimas lietus; 
mažai permainos temperatūro
je.

Saulė teka 5:20; leidžiasi 
29.

Sofia, Bulgarija, liep. 4. — 
Ivan Mihailov išrinktas Make
donijos sukilėlių organizacijos 
“Imro” Vadas. “Imro” yra 
slapta organizacija ir Balkanų 
valstybės deda dideles pastan
gas ją suseikti.

Revoliucionistai laimėjo 
Meksikoje

Vakar temperatūra buvo 
70 laip.

Meksikos Miestas; liep. 4. — 
Pirmi Meksikos kongresinių rin
kimų daviniai parodo, kad re
voliucionierių partija laimėjo 
110 
mai

Pralaimėjęs bylą advo 
katas nusižudė t

Berlynas, Vokietija, liep. 4. 
—Pralaimėjęs bylą Gustav Son- 
nenberg, jaunas advokatas, nu
žudė savo oponentę-moteriškę, 
jos advokatą ir vėliau pats pa
darė sau galą. Tragedija įvy
ko teismo salėje.

Shanghai, Kinija, liep. 41.— 
Roy M. Talbot, kinų muitinės 
Antunge komisionierius, prane
šė vyriausybei, kad būrys ja
ponų kareivių įsiveržė į muiti
nės raštinę ir pavogė visus ten 
sukrautus dokumentus.

Sudarytas naujas Jugo
slavijos kabinetas 

... ; j ________ . ■______

Belgradas, Jugoslavija, liep. 
4._.Dr.< M. Sršhkitč, buvęs vi
daus reikalų ministeris sudarė 
Jugoslavijos ministerių kabine
tą. Buvęs premjeras Vojislav 
Marinkovič kabinetan\ heįeiha.

J. V. lakūnai j Kiniją
——r— . v-

Yokohama, Japonija, liep. 4. 
—Japonus labai surūpino 15 J. 
V. lakūnų atvykimas j Kiniją, 
kurie buk esą pasamdyti Nan- 
kingo vyriausybes militariams 
tikslams

Penkios Lenki jos komu 
■ nistų aukos

London, zAnglija, ncp. 4. — 
Londone mirė buvęs Portugali
jos karalius Manuelis, kuris, at
sisakė nuo sosto įsimylėjęs į 
franeuzę artistę Gaby Deslys. 
Buvo 43 metų amžiaus.

t

Lemberg, Lenkija, liep. 4. — 
Komunistų agentai Galicijoje 
paleido melagingas žinias, kad 
liep. 1 d. bus grąžinta baudžia
va. Tam patikėję ūkininkai su
ruošė maištą, kuriame penki žu
vo, o aštuoni buvo sunkiai su
žeisti.

Trys sovietų šnipui pa- 
smerkti mirti Buenos Aires, Argentina, 

liep. 4. — šiaurinėje Argenti 
hoje, Cordoboje nukrito gai
sus sniegas, šiuo sezonu tai 
nepaprasta gamtos - apsireiški
mas. v

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 16 dieną laivu “Statendam”

per Rotterdamą.
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm”

į Klaipėdą, per Gothenburgą.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic”

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan”

per Bremep.
Spalio 8 dieną laivu ‘’Paris”

per Havre . ,
4 .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ‘ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs
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Kaip Toronto lietuviški žvalgy
bininkai “eretiką” teisė

reiškia, kad visi nekomunistai 
bus šluojami lauk.

Marcelės Sūnūs.

ir todėl visi 
partijos nariai 

netiesioginiai?) pil- 
Kad

Toronto, Ont

Labai Švelnus..
nūs mifilnys parlnktlnio alie
jaus, Švelnaus ukeuso. rinkli- 
•nlų kaiuMnių, retų prieskoniu. 
Sumainytas matomi- krūvi Jo
mis dėl geresnio skonio.

Pristatomas S.VJUžZIĄS uroser- 
nlnkams kas kelios dienos.

Pabandykit J j 1

Gal būt, kad kam iš skaityto
jų galėtų kilti klausimas: kaip 
tai Kanadoje gali rastis lietu
viškų žvalgybininkų? Tai la
bai paprastas dalykas. Juk 
kone visiems lietuviams yra 
žinoma, kad Kanados komuni
stų partijai vadovauja val
džios pasamdyti agentai-Žval- 
gybininkai, 
komunistų 
(gal ir 
do žvalgybos įsakymus, 
musų lietuviškų komžvalgybi- 
ninkų darbuotė išeina kapita
listų, o ne darbininkų naudai, 
apie tai negali būt ir kalbos. 
Bet apie jų įvairius proletari
ato “vadavimi 
tą kartą, —- ( 
reikalo.
’ šių metų pirmajame Sūnų ir 
Dukterų pašaliu nes draugijos 
susirinkime vienas iš komžval- 
gybininkų, būtent, A. Baltras, 
paduoda ant drg. Frenzelio 
skundo laišką, kuriame pažy
mi, kad drg. F. kur tai kalbė
jęs buk draugijos finansų raš
tininkas netiksliai užrašo na
rių mokestis ir taipgi išvadi
nęs valdybos narius durniais

Perskaičius tokį laišką, drg. 
Frenzelis užprotestavo ir pa
reikalavo išduoti skundiko pa
vardę. Po ilgų išsisukinėjimų, 
nors ir labai nenorėdami, bet 
visgi buvo priversti paskelbti 
pavardę. Kadangi tai buvo 
metinis susirinkimas, todėl šis 
dalykas tapo atidėtas sekan
čiam susirinkimui.

Sulaukus kito susirinkimo 
ir pradėjus minimą reikalą 
diskusuoti, atsistojo J. Yokuby- 
nas ir sako, kad jo mokesčių 
knygelėj tikrai yra padaryta 
klaida ir kad jis buvo neteikė- 
tai suspenduotas. Toks J. 
Y. atviras pareiškimas kom- 

švaros išstūmė; jie nežinojo 
nei ką kalbėti, nei ką prasi
manyti. Galų gale nutaria iš
rinkti Komisiją ištyrimui J. Y.

pardavikiskai ištikimas Mask
vos bernas V. Yūsaitis ir ko
munizmu persirgęs, bet vis dar 
maskviniams už uodegos nu
sitvėręs .L Petravičius; taipgi 
Kontrolės Komisija. Susirin
kusi minėtoji Komisija visiš
kai nesistengė padaryti nuo
dugnaus tyrinėjimo, o tik pa
sitenkino tuo, kad patikrino 
metų galūnes ir perkėlimus į 
naujus melus, — galų gale su- 

“Tai ką dabar dary- 
kląusia vienas kito;

skokinkiuas Petrą vi-
Kadaugi drg.

kad toji klaida padaryta pjr- 
iniaus buvusio finansų rašti
ninko Seniuko, kuris yra jau 
miręs.
sim
Tuomet 
čius pradėjo:
Seniukas yra miręs ir jo jau 
iš numirusių neprikelsim, to
dėl ir baigkim šitų dalyką”. 
Bet kaip “baigti”, tai niekas 
nežinojo ligi sekančio susirin
kimo.

AMERIKOS
PILIETIS

Balina ir labai pagal- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti Šios ialtes 
piliečiais. Pamokinimai 
apie tlici ialies tvariu, 
apie jos viršininkų rin
kimas ir visk^ kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO ILL.

Suląukųą sękąučįo nu* n. su
sirinkimo,. galvotrūkčiais su
bėga į lenkų “špitolę” patys 
nachališkiausi Maskvos bernai, 
ir ne po ilgam prasideda “teis
mo” procedūra - komedija.

Antrasis .1. Petravičius, 
komunistų gerai įbau- 

visiškai nedrąsiai tik
• nosia pasakė: “Finansų 

klaidos neradom.” (Čia 
abejo, suklaidino dr-jos 

nes visas reikalas ėjo,

Kitados garsaus Inkvizito
riaus Torkvemados' rolę pasi
ima Morkys (nors, žinoma, aš 
čia jam per ciidelf unęrą paba
riau, palygindamas su Torkve- 
mada, nes iš tikrųjų jam, t. y. 
Morkiui, teko būti labai labai 
mažu torkvemaduku), buvęs 
finansų raštininkas, kuriam ir 
buvo primetamas netikslus kny
gelėje pažymėjimas. Morkys 
neseniai buvęs aklas Romos fa
natikas ir staiga virtęs dar ak- 
lesnis Maskvos, pasižiūrėjęs į 
virš jo galvos pakabintą di
džiausią Kristaus muką ir ta
rytum maldaudamas jo užtari
mo maldingai rankas sunėrė ir 
atsisėdo į kėdę. 'Pirmiausia pa
šaukė liudininkus-komisiją, kad 
išduotų “raportą”. Pirmas at
sistojo Yusaitis, kuris visuo
met turi “geras akis”, kurioą 
jokių durnų nebijo. Apsidairęs 
aplink ir persitikrinęs, kad “so- 
cialfašistų” susirinkime visai 
nėra, drąsiai, nors ię mirkčio
damas, pareiškė: “Mes jokios 
klaidos neradom ir J. Jokųby- 
nas buvo suspenduotas teisė
tai.” 
matyt, 
gintas 
sau po 
knygoj 
jie, be 
narius, 
kaip yra užrašyta J. J. mokes
nių knygelėje, o ne finansų 
knygoje). Tai didžiausi mela
giai, nes J. J. knygelėje yra 
aiški klaida ant 50 centų, ką 
kortiisija pati matė. Bet musų 
kpmžvalgybininkams teisybė ne
svarbu, — jie neapkęsdami J. 
J., kaipo socialisto, pradėjo 
viens po kito kilti nuo kėdžių 
ir siūlyti Įvairiausias bausmes 
tam eretikui, kuris ne tik kad 
jų vieros neišpažįsta, bet dar 
drįso 
“apjuodinti”, 
komedija, 
“gudrybes” 
pr siūlymas 
draugijos, 
lionis 
ke ir greitu laiku žada užįmti 
“garsaus” Bauro vietą) ir pa
reiškė: “Draugai, mes jo ne
privalome mesti, nes turėsime 
įmokėtus pinigus sugrąžinti. 
Geriausia, — tai uždėkime jam 
piniginę bausmę, kad jis, ne
norėdamas ją sumokėti pats 
atsisakytų.” Geras pasiūlymas, 
— šaukia maskvinės davatkos. 
Vet vėl nelaimė: pakyla 
kėdės nei tralus pilietis ir pra
deda: “Sulig konstitucijos mes 
jo nei mesti, nei bausti šiam 
dien negalime, nes jis nėra pil
nateisis narys. Jisai dabar ran
dasi kandidatų eilėse ir tik už 
šešių mėnesių laiko mes jį ga
lėsime priimti arba atmesti.” 
Toks piliečio pareiškimas To
ronto komžvalgybininkams pro
telį sumaišė. Mikelionio, Keye- 
žienės ir kitų lupos tik krust 
krust, — gal būt, prie Lenino 
meldėsi, kad tas atsiųstų dvasią 
šventą ir apšviestų jų nuskuru
sį protelį. O dar kitų pykčio 
ašaros pradėjo blakstienas vil- 
gyti; iš apmaudo jų veidų iš
raišką aiškiausia rodė jų troš
kimus.:: jiems norėtųsi, kad 
Kanadoje butų komunistinis 
“rojus” ir kad jie su socialfa- 
šistais galėtų be jokio rūpesčio 
apsidirbti. Tuo tarpu mažasją 
torkvemadukas-Merkys perveda 
visus savo vįenminčius akimis. 
Matyt, norėdamas persitikrintu 
nejaugi nesiras nei vieno vei(įo, 
kuris rodytų nors kokias žymes 
$io dalyko išsprendimui. Bet

vieną jų tovariščių taip 
Prasidėjo tikra 

Mat, visi nori savo 
parodyti. Pirmas 
buvo — išmesti1 iš 

Bet atsistoja Mike-
(vedęs su eucharistiniu-

nuo

■ v* į? ■

*>
A-v

'**■{&.*
'' Xi4<. A

$

Jam i pagelbą atėjo 
“garsus poetas”, o 

vadinamas šleivėdra 
žmogus kaip išeina 
jo kojos atsiskiria

mo .

*?

(

L 1

am (CT) 
pm (CT) 
pm (ET) 
ąm (ET)

O. K. A^EBJKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 modernūkų minučių tu pasaulioĮtriauiith

Lv, Chicago ... 8:35
Dotrolt .. 3:15

them Clean, Clear and Hcaltliy 
Write for Free *‘Eye Care** 

or “Eye Beauty” Book
Marias (X, Dept. EL S.,9 B. Okis SuCMcofs

^TpYtĘK apie tai”, sake cigaretų 
•* verslas kada mes pirmiausiai 

iškėlėme klausimą - “ArKųžsitrauki?”
Tačiau tylėjimas auksink tik kada 

neprotinga kalbėti. Tegul kiti pasi
aiškina dėl savo ryškaus šio dalyko 
vengimo. Lucky Strike aiškiausiai 
parodo savo poziciją ... nes ištikrųją, 
dūmų užsitraukimas yra labai svarbu «, " t * 1
kiekvienam rūkytojui.

7 . Nes kiekvienas užsitraukia dūmą - , 
ar tai numanydamas ar pe . . . kiek
vienas rūkytojas įkvepia kokią nors

dalį dūmų kuriuos jis ar ji ištraukia 
iš ei garėto.

Ar užsimauki dūmą? Lųpky Stinta 
yra teisingi apie šį labąi &vąrbų 
klausimą dėl to, kad tūli nešvarumąi 
glūdinti nęį piįkiąusiamę, lengviau- 
siame tabake yra pašalinti Luckies 
įžymiuoju valymo procesu. Lųckiestą 
procesą išrado. Tik Luckies jį turi!
H

", I 1 *.............    — * *"’ ' *"**

gas akis i Kristaus muką, ka
bančią virš jo galvos, giliai at
siduso ir buvo bepradedąs ką 
tai sakyti.
W. Traila, 
dar kitaip 
(mat, tas 
šokti, tai 
nuo viso jo korpuso, ir vienos 
sau paskui jį bėgioja; keista, 
ar ne?). Taigi W. Traila/ir pra
deda: “Draugai ir draugės, — 
jus visi gerai žinot, kad, keli 
metai tam atgal aš buvau pas 
J. J. ant burdo ir jį gerai pa
žįstu. Jis ne tik kad negarbina 
musų leniniškos vieros, bet dar 
tyčiojasi iš jos. Jis musų Leni
ną chuliganu išvadino. Jis yra 
didžiausias darbininkų priešas; 
jis yra eretikas ir aš siūlau 
kuogreičiausia ji išmesti.”

Komžvalgybininkams besigin
čijant, vienas žnąogelis pusbal- 
balsiu rekomenduęja.,jiems at
sigabenti “stebuklingą” abroze- 
lį (mat, vienas Toronto komu
nistėlis turi “stebuklingą” abro- 
zelį, kuris ji nuo visokių nelai
mių apsaugoja), kad tas pagel
bėtų jiems greičiau baigti tą 
komediją. Galų gale, kas tai pa
siūlo (gal būt, abrozelis veikia) 
nubalsuoti išmesti iš draugijos 
dabar, bet nutarimą įvykdinti 
kada sueis šeši mėnesiai nuo 
Įstojimo. (J. J. draugijoj išbu
vo daugiau, kaip 4 metus, bet 
vėliau, komunistams Įsigalėjus, 
tapo suspenduotas jam apie tai 
nieko nepranešant. J. J., pasi
piktinęs komunistų tokiu elge
siu, visai nemanė priklausyti 
minimai draugijai, bet esant 
vajui naujų narių priėmimui ir 
atsilankius vajininkui, .1. J. su 
žmona įstojo iš naujo, bet ko-

PAGERINTAS 
PATARNAVIMAS 

CHICAGO

Detroit, 
Bu(falo, 
New York 

ir i rytus
S alau pimas 41/> valandų 

iš Chięago į Neiv Yorką

Ar.
Ar. Euffąlo ..11:35
Ar. New Yęrk 9:15

Pullman Parlor-Lounge, Miegamieji 
Vagoki, ęoach ir Valgomojo 

ag. patatnavimaj.

Del pilnų informacijų, 
tikietų ir rezervacijų kreip,-. 
kitės į ; Wabashą Tickct 
Office, 14,4 S. Clark Sc. 
tel HARrbon 4500.
L. W. BADE, A.P.T.M
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mtm^Ui dęįo.
kadi uepi’tes.tį
mo. Oi kądąngį dądiesu^ pusė 
uai’įŲi nepaiso d^ąų^JŲps rei,ką- 
lų, tąi tokiu b.ud>,u komunistai 
daro, ką tik. wQi- Kaip tąrč, 
taip u* pa<ląvė, — uubalsavo, iš
mesti “metiką”, tiksliam Jie tu
rėjo, sakyti uęjjvluiuti į narius, 
bet n(e išmesti,

K.omŠvalgybininkai maue, kad 
vieną “eretiką” nukryžiąvojus 
bus jau šventa ramybe. Bet 
kur tau, — jau vėl stpyj Ifręn-.

Dagilis ir kiti “eretikų” 
ir laukia “nukryžiavoji- 

Kuo tas viskas baigsis, 

Ar užsi
<• J M

trauki?

Luckies yra teisingi apie 
šį labai svarbu klausimą

■ a

ąupku ęwXxti, jąu drau- 
gįos vadyba patraukta teismo 
atsakomybėn ų.Š vąrymą komu- 
pjstmės propągąn.dps draugijos 
su^jrlttkisųo^.e Ui ląu&(mą kon- 
stitųcijio^.

• kąbąį galinąs dtt«.ktąs, kad 
.jeigu pateks, šis reįk^JM i poli- 
ęijps rankas, tai draugija. gali 
netektį . ęąrtęrip ir t>U.s visai 
likviduotą. Dūliai komunistų va
romos šlykščios propagandos 
gali nukentėti daug narių.

Pe rsergčj i m as k uoponis
Hamiltono, Windsoro ir Ed- 

montono kuopos, kol dar nėra

MAMN & Fft8RV C0>

vėlu siųskite griežčiausius pro- 
testu$ Toronto cenfralinei kuo
pai, reikalaudami pamesti tą 
šlykščią komunistinę kampani
ją ir paliauti pietyti kitų pa- 
žvalgų narius iš draugijos, nes 
konstitucija laiduoja visiems 
lygias teises, nežiūrint kokių 
įsitikinimų tu nebūtum. Taipgi 
sekite “Laisvėje” spausdinamą 
naują konstituciją, kurioje yra 
pasakyta, kad “asmuo nepri
klausąs darbininkiškam judėji
mui (suprask komunistiniam 
judėjimui) negalės priklausyti 
minimai draugijai. Pagalvokit, 
gerbiamieji, ką tai reiškia? Tai

NOW OFFERED AT 
REDUCED PRICES
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Atsakymas į Sapožninko klausimus

This -N’ That

irtis moterims

Moderniška Plovimuiabout this affair

BEG PARDON! Mašina
Vertęs $90.00 už

Amžius
Kam užrašote?
Ar gimine?

away 
next

\tooD

tebėra jaunavedžiai, 
praleido Floridoj ir 
graborystės mokslą.

THAT
NOV 5PGHT

N0U<* VACATtON y

co- 
say

Atsakymas į ketvirtą klausimą:
Dirba septynias valandas per 

dieną. Bet nuo praėjusio rudens 
pradėjo dirbtuvėse dirbti nuo 
šmotų (piece work). Tai dabar 
dirba ir daugiau, nei 7 valan
das dienoj, kur galima.

laiko 
būna

More letters, of a more cheer- 
fui tone, will be welcomed from 
“Reproachful”.

500 miles, sky \vas the 
speed! ,

Pilnas vardas ir pavardė
Adresas ............................

. Namų 
taip atei-

K X 
IMMB, RVN 1 
U0VU ANbGFT 
A SOPA J

PIRMYN
SHAKPS and FLATS

*******

<N0PE ,-TVeRG 
Aini NOeHECM

THERE’S A.
PįCCURE POST

are reųuested to see 
—or two if you wish

pirmieji
Skubėkite išsirašyti, kad 

er vėlu

more I make what

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

watin’.
Jacųueh Grandmesnil 

great discovery for this 
was that hundreds of

AMM GHECKS Ik *THG A 
MMl THIS MOkNING-

’KeD" J

Attention Pirmyn 
members!

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais

man 
su daugeliu kitų 
irgi davė pana- 
jusų, klausimus, 
šitais klausimais

nally showed their faces! How 
vvas the trip to Alaska 
yvherevęr you were ?

Suggestions were made 
the editing. of Lithuanian 
luinu. Ali those -in favor

Darbininkų netrūksta, trūks
ta inžinierių. Mes turėtumėm 
suprasti, kad darbininkų ne
trūksta, iš to fakto, jogei pra
ėjusią žiemą buvo uždrausta 
j vežti į Sovietų Sąjungą, darbi
ninkus iš kitų šalių. *

Pavyzdžiui, Charkove yra dvi 
dirbtuvės. Viena jų išdirba gar
vežius, o antroji elektrą. Praė
jusią žiemą darbininkai dirbo 
tose dirbtuvėse kas antra die
na. Dabar, jeigu mes turėsime 
dar omenėj tuos ūkininkas, ku
rie yra suvažiavę į miestus, tai 
suprasime, kad yra tūkstančiai 
darbininkų, kurie bastosi be 
(laroo.

Amelia: Aw, gwan, I can go 
as fast as I likę!,,.

$peed Cop: Oh, yeah?
Amelia: Yeah, the automo- 

bile salesman said that after 
the first 
limit on

The reason for. the deliiy Fri 
day was Mr. &; Mrs. Stephens 
who arrived only about 35 mi
nutes late. That proves that 
they are human, thank heav- 
ens... The girls are scheduled 
for another “game”... on the 
17th..; .Perhaps it was a for
tu nate thing that the girls did 
not go .out to Racine with the 
fellows. Imagine their embar- 
rassment when they woved have 
seen the fellotys “playing with 
out any suifs”, as Jack de- 
scribed them. Jack, by the way, 
who is acting as tem'porary 
captain, is out scouting for šame 
for this week... The altos f i*

Mėsos labai sunku gauti. Mes, 
ateiviai, ne visuomet gaudavo
me jos, o apie pačių rusų at
daras krautuves, tai nėra nū 
kalbos. Ateivių (arba uždarose) 
krautuvėse mėsai mokama nuo 
3 iki 5 rublių už kilo.

Vaisių (fruktų) praėjusį ru
denį, tarp dviejų ir trijų mė
nesių, galima buvo gauti — 
obuolių. Už vieną obuolį mokė
jome nuo 20 iki 30 kapeikų atei
vių krautuvėj. Atdarose krau
tuvėse obuolių neteko matyti.
Atsakymas į trečią klausimą:

Namų trūksta dėlto, kad da
bartiniu laiku daug ūkininkų 
suvažiavo į miestus. Namų 
trūksta visiems 
viams, kaip ir rusams darbi
ninkams. žinoma, kada ateivis 
atvažiuoja, tai jam stengiasi 
surasti vietos nors ir su ketu
riais kitais ar daugiau žmonių 
viename kambary. Ir supraski
te, kada mes kalbame apie na
mų trukumą, tai ta trukumą 
reiškia, jogei nuvažiavęs į kitą 
miestą turėsi nakvoti gatvėj, 
nežiūrint kiek turėtumei pini-

Kai dėl sviesto, tai rusai dar
bininkai nevartoja jo. Sviesto 
kainos jiems neprieinamos. Mes, 
ateiviai, mokėdavome po sep
tynias rublius su puse už vie
ną kilo (t. y. apie porą svarų). 
Bet atdaroj krautuvėj, kur ru
sams darbininkams tenka pirkti 
maistas, sviesto kainos yra 
aukštesnės. Dar yra viena įs
taiga, kuri vadinama “bazar” 
(turgavietė). Ten už sviesto ki
lo mokama nuo 30 iki 40 rub-

Atsakymas į penktą klausimą:
Šventadienių Sovietų Sąjun

goj dabar nėra. Liuosas nuo 
darbo dienas vadina “vychodny- 
ja”. šventadieniai yra d-u: vie
nas jų Pirmoji Gegužės, kitas 
— Spalio Revoliucijos Diena, 
šios šventės yra švenčiama kož- 
ni metai.

whose 
week 
boys make their way through 
college by writing. They alvvays 
begin: “Dear Dad”.

Once 
seems to be a futile pica foi 
contributions. What seems to 
be wrong? You mušt realize 
that the column ęan be more 
intercsting '6hly when you let 
! ■■ *

Drauge Sapožnik: /
Ne tik jus vienas įdomauja 

te žiniomis apie Sovietų Sąjun 
gos žmonių gyvenimą. Išgyve 
nūs Chicagoj dvi savaites 
teko susidurti 
draugų, kurie 
šius, kaip ir 
Tiesa, drauge, 
turėtų būti plačiau rašoma laik
raščiuose, kad supažindinti A- 
merikos darbininkus su Sovie
tų Sąjungos padėtimi ir jos 
žmonių gyvenimu. Dabar atsa
kysiu i jūsų klausimus, kurie 
tilpo “Naujienų” No. 151-me 
(birž. 27 d.)
Atsakymas j pirmą klausimą:

Sovietų Sąjungoj darbininkai 
nedirba nuo valandų. Gauna 
mokėti už mėnesį. Taip mokėti 
gauna načalninkai (viršilos), 
meistrai ir ofiso darbininkai. 
Dirbtuvės darbininkai dirba 
nuo štukų (pięce vvork). Ne
paisant kur darbininkai dirba, 
jų uždarbis abelnai siekia nuo 
60 iki 200 rublių mėnesiui. Aš, 
dirbdamas Sovietų Sąjungoj, 
gaudavau 500 rublių mėnesiui, 
iš kurių negalėjau nusipirkti nė 
drabužių; tik išteko pavalgyti. 
Darbininkas turi uždirbti ne 
mažiau 500 rublių mėnesiui, jei
gu nori žmoniškiau gyventi.
Atsakymas į antrą klausimą:

Apie valgį... Sovietų Sąjun
goj yra paprotis turėti dviejų 
kategorijų valgomų daiktų 
krautuves. Viena jų yra vadi
nama “zakrytaja”, t. y. uždara. 
Antroji vadinama “otkrytaja”, 
t. y. atdara. Uždaroj galima 
gauti valgio kuone visuomet. 
Atdaroj gi galima gauti maisto, 
kada uždaroj jo yra perdaug.

’Pieno galima gauti dažniau. 
Aš pamenu, praėjusią vasarą 
gaudavome kas antra diena 
vieną litrą pieno. Litras kiek 
didesnis, nei kvorta. Už tą lit
rą mokėjome vieną rublį, Ta
tai betgi nereiškia, kad /ūsas 
darbininkas gauna tą, ką gau
na ateiviai.

Nuo pirmos iki šeštos kiek
vieno mėnesio reikia dirbti; 
paskutinę savaitę kiekvieno mė
nesio reikia dirbti ilgiau, nei 6 
dienas, * nes reikalaujama pa
baigti .šį mėnesį ir pradėti pir
mą dieną kito mėnesio.

Pensijos dabartiniu laiku ne
mokamos. Vienas rusas ameri
konas davė klausimą apie pen
sijas susirinkime, būtent, ar 
yra jos mokamos dabartiniu 
laiku bile kuriems darbinin
kams. Jam atsakė, kad dabar
tiniu laiku niekam nemoka pen
sijų.

Atsakymas į šeštą klausimą:
Jeigu dirbtuvės načalninkas 

atleis darbininką, kaip kaltina
mą už girtuoklystę, tingėjimą, 
pasipriešinimą, neištikimumą ir 
tam panašiai, tai jau atleista
sis negaus kitur darbo. Bet jei
gu atleis todėl, kad darbo nėra, 
tai gaus kitur nuėjęs, žinoma, 
kai bus darbo.

Sovietų Sąjungoj yra papro
tis, kad kiekvienas darbininkas 
turi su savim dokiųnentus, ku
riuose viskas būna surašyta — 
geras ar blogas esi. O be do
kumentų darbo negausi.

Atsakymas į septintą klausimą:
Sovietų Sąjungoj yra tokie 

įstatymai, kad ateivis turi pra
leisti po $5 per dieną, kai jis 
įvažiuoja į šalį. Čia mes turė
tumėm prisiminti atsakymą į 
antrą klausimą, kuriame nuro
dyta produktų kainos. Ir jeigu 
ateivis praleidžia dienai .$5 A- 
merikos pinigais, tai pagal So
vietų įstatymus nėra perdaug. 
Jeigu tiek pinigų ateivis nepra
leidžia, tai Sovietų vyriausybė 
mėgina iškolektuoti pinigus, 
kada ateivis išvažiuoja, ir jeigu 
ateivis turi pinigų, tai iškolek- 
tuoja. Aš du kartu įvažiavau į 
Rusiją ir du kartu išvažiavau, 
ir man teko patirti tas jų' pa
protis ant rubežiaus.
Atsakymas į aštuntą klausimą:

Kurie, atvykę į Sovietų Są
jungą, aęsiveda ir grįžta atgal, 
tai tokių vyrų moterų neleidžia 
išvažiuoti kartu su vyru iš ša
lies. Jų moterims neišduoda vi
zos. O jeigu vizos neturi, tai 
nepraleis per rubežių.

Skaitykite pažangiųjų Rygos 
lietuvių žurnalą.

“Laisvas Žodis”
“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar

bininkų ir valstiečių kovą už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS” savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami Šių metų 

numeriai 
nebūtų tThe Toreadors, the Pirmyn 

bcys baseball team, wish to 
announcc the base-bail game 
they had scheduled with the 
Golden Feathers A. C. during 
the lašt fevz hours. It i s to 
be played Tuesday, July 5th, 
at 6:30 P. M. on one of the 
many diamonds at 12th and 
Cicero Avė., and will be pląyed 
with a soft balk

Ali members and followers 
of Pirmyn are reųuested to 
come out and cheer the boys 
to victory.—Jacąues G.

adresas:
Latvija, Riga. 

Gogola iela 7a-9

3417-21 So. Halsted Street 
t Tel. Boulevard 8167 į

Nuolatinis

Ą MCTVRG 
POST CARp

No, folks, the Singing 
is liot two weeks old today 
for he was not born in the year 
A. D. (Acute Depression) 1932 
as had been stated i n ;the 
Sharps and Flats lašt week. 
The cause of this \error is un- 
known. However, if you are 
really interested you ewill find 
the correct year of his birt in 
the 1932 edition of “Who’s 
Who”, by I. Autaknow.

We hąve received a lettei 
from one wo signs himself “Re- 
proachful”. An excerpt of the 
letter reads: “I consider it low 
and unjust to make insinuating 
accusations about preceeding 
editors of the Pirmyn column 
as you had done in your lašt 
įssue’*.

In answering, I wish to statė 
that Jacųues Grandmesnil was 
not responsible for the spon 
taneous outburst on -the indi- 
vidual merits of preceding edit
ors, būt graciously apologizeš 
for whatever offense inflicted.

Sučėdys šeimininkei daug 
ir sveikatos. Drapanos 
daug tvirtesnės išplautos su nau
ja moderniška plovimui maširia. 
Pamislykite, jus galite įsigyti tik 
už $1 į savaitę.

lietuvių radio programas iš galingos stoties 
}VCFL. kas nędėldienį nuo 1 iki 2 vai. p. p.

J. J. Bagdonas su savo žmona. Juodu 
—apsivedė šį pavasarį. “Medaus mėnesį” 
Kuboj. Tiek vienas, tiek kitas yra baigę 
Prieš keletą motų p-ią Bagdonienė baigė Harrison High School 
su aukščiausiais pažymėjimais. Tuo pačiu laiku ji pasižymėjo 
kaipo pianistė ir dainininkė. Vėliau ji stojo studijuoti grabo- 
rystės ir buvo išrinkta sekretore.

J. J. Bagdonas yra ne tik graborius, bet ir ristikas. Trum
poj ateityj Bagdonai rengiasi atidaryti- savo graborystės įstaigą.

WISSIG,
.5 Specialistas iš 

' Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS 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 išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per, daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykak 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

$ 1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

< . ‘ ■’ *

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

• A (

s ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
Chicagoj e $8.00

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška
seredomis iki

LIETUVIŲ

AIDAS 
BRAZILIJOJ

Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

Vesti gali bile kas.
Du mėnesiai atgal vienas A- 

merikos inžinierius plačiai rašė 
Bears to laikraščiuose, kaip jam 
Sovietų Sąjunga neleido išsivež
ti rusės žmonos. Bet jis per- 
šmugeliavo ją per rubežių, už
mokėdamas G. P. U. —iMiles.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

At an annual meetlng that 
was slow in starting hut vvhich 
soon acųuired celerity in heat- 
ed arguments and over-heated 
hot air we got ourselves somc 
new officers. (At least we can 
štili get something for noth- 
ing!). The oflicers for the Corn
ing season are: Mr. Jokubaus 
kas, who was unanimously rc- 
elected president for another 
term despite his objcctions; 
Mr. Berger, Clco, Milda, čėpule- 
vičius and Aldona Valiulis com- 
plete the outfit. We will leave 
their respective offices for you 
to guess for One mušt have 
somc form of amusement these 
dąys. The Singig Fool will get 
this column back when he re- 
turns, while you have Ann Kai- 
ris and Roy for Lithuanian cor- 
respondents.

Now that that’s over — 
where are we? In Sand Dunes, 
I believe... At least that is 
where we will be on July 10. 
Despite minor objections on 
the date we , will have that 
grand affair this Sunday and 
what a time we’ll have! Ali 
non-members who wish to come 
along—and there are many of 
them— 
any one
—of the members and get the 
reųuired Information. Wemight 
take you along i f you promise 
not to eat onions or -smear 
your lollypops in our face!

Įmmediately following the 
Sand Dunes outing there is that 
mammoth affair in Mozine 
Park, WaukegaŽt^July 17. Three 
choru sės are acting as spon- 
sors: Pirmyn, Waukegan and 
Kenosha. Howeveiy more In
formation will be given 
(free) 
week.

its editor kn6w what you waųt. Draugai Amerikiečiai! 
ril be

• ■'
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Virisakymo kala*]
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Metama .... ,
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CENZŪRA

Visur, kur tik yra įsigalėjusi diktatūra, spaudos 
laisvė esti varžoma griežčiausiu budu. Ten policijai pa
vedama nuspręsti, kokius laikraščius žmonės gali skai
tyti, o kokius ne. Jeigu laikraštis drįsta esamą tvarką 
kritikuoti, tai jis be jokių ceremonijų yra baudžiamas 
arba uždaromas, o redaktoriams tenka eiti į kalėjimą. 
Taip yra šiandien fašistiškoj Italijoj, bolševikiškoj Ru
sijoj, “tautos vado” valdomoj Lietuvoj ir visur kitur, 
kur tik egzistuoja diktatūra.

‘Cenzūros šalininkai tvirtina, jog kai kurios knygos 
ir laikraščiai yra kenksmingi visuomenės tvarkai ir 
žmonių dorovei. Girdi, jeigu nebūtų cenzūros, tai jau
nuomenė butų tvirkinama visokiais nedorais raštais. 
Tačiau praeities faktai aiškiai parodo, jog su cenzūros 
pagalba nieko gero negalima atsiekti. Kuomet 1814 m. 
Bourbonai atgavo sostą Franci jo j, tai tapo atsteigta ir 
cenzūra. Jpkia kritika buvo neįmanoma. Cenzoriai bud
riai žiurėjo, kad j spaudą nepatektų esamai tvarkai 
priešingų pareiškimų. Dvasiškiai nesnaudė: jie labai 
buvo susirūpinę žmonių “dorove” ir degino “nemorališ- 
kas” knygas. Keli Victor Hugo veikalai buvo uždraus
ta skaityti, o poetas Beranger liko nubaustas kalėjimu 
už pavadinimą viename savo eilėraščių Dievo “geru 
žmogum”. .

Nežiūrint į ‘tą cenzūros aprnasrį, Francijos žmo
nių dorovė buvo pasiekusi žemiausio laipsnio. Nusikal
timų skaičius žymiai padidėjo. Dvasiškiai buvo žmonių 
neapkenčiami ir bijodavosi pasirodyti gatvėse. Bažny
čios buvo deginamos ir plėšiamos. Laikraščiai su di
džiausiu pamėgimu rašydavo apie visokius nemorališ- 
kus skandalus.

Vatikano indeksan yra įtraukti pasaulio* žymiausių 
filosofų ir rašytojų raštai, kaip tai: Spinozos Descartes, 
Voltaire, Kanto, Victor Hugo, Balzac’o, Anatole France, 
Taine’o ir daugelio kitų. Vatikanas sako, kad tų autorių 
knygos yra “pavojingos”. Nėra reikalo aiškinti, 
tas indeksas dar labiau paskatina protaujančius 
nes skaityti uždraustus raštus. 1777 m. Austrijos 
zoriai buvo priversti Vatikano indeksą įtraukti į 
uždraustų raštų, indeksą. O tai todėl, kad žmonės
dojo tą indeksą kaipo gerų knygų katalogą, — iš jo jie 
pasirinkdavo kokias knygas yra verta pirkti ir skaityti.

Diktatoriams ir valdovams rupi ne žmonių dorovė, 
bet savo kailis. Jie stveriasi cenzūros vien tik todėl, kad 
spauda negalėtų iškelti aikštėn jų darbelius. Tai yra 
pigiausios rųšies priemonė. Kur žmonėms yra učžiaup- 
tos burnos, ten paprastai gyvuoja sauvalė, šiandien ge
riausias to pavyzdys yra Vokietija. Vos spėjo tik prie 
valdžios vairo atsistoti junkeriai, kaip tuoj tapo įvesta 
cenzūra, kad laikraščiai negalėtų kritikuoti prisiplaku
sių prie vadovybės generolų užmačius.

Cenzūra visuomet buvo ir visuomet bus silpnumo 
pažymys. Dvasiškija, negalėdama argumentais apginti 
savo supelėjusių dogmų, sugalvojo “indeksą”, — blogų 
knygų sąrašą. Valdžios, negalėdamos pateisinti savo 
darbus, irgi stveriasi tokios pat priemonės, būtent, cen
zūros. Bet kaip Romos popiežiams su savo “indeksais” 
nepasisekė nustelbti laisvąją mintį, taip nepasiseks ir 
visokiems diktatoriams bei pusiau diktatoriams paslėp
ti nuo žmonių tiesą.

pusę to, ką Chicagoj, bet nežiūrint į tai, iš elektros ga
mybos operavimo miestas padaro gražaus pelno.

šiandien siaučia didelė depresija. Kainos visokiems 
dirbiniams smarkiai nukrito. Bet visuomenės naudoji
mo įmonės ima tokias pat kainas, kaip ir seniau: už te
lefoną, elektrą, gesą, pasivažinėjimą tramvajais reikia 
— su mažomis išimtimis — mokėti tiek pat, kaip ir 
prieš trejetą metų. To jokiu budu negalima pateisinti.

Wisconsin valstijos žmonės pirmieji pradėjo prieš 
tai kelti protestą. Milwaukee majoras Hoan dar pernai 
sušaukė įvairių miestų majorus pasitarimui. Majorų 
susirinkimas išnešė rezoliuciją, kuria reikalaujama iš 
visuomenės naudojimo įmonių nupiginti kainas. Dau
giau to: tapo nutarta pradėti tyrinėjimą.

Matyti, tas judėjimas atneš teigiamų rezultatų. Da
bar jau ir palankus visuomenės naudojimo įmonėms 
laikraščiai pradeda rašyti, jog kainos elektrai, gesui ir 
telefonams bus nupigintos Wisconsin valstijos miestuo
se. Bet, girdi, nebuvo reikalo kelti triukšmą, nes tas nu- 
piginimas butų buvęs padarytas ir be to. Tai, žinoma, 
yra tuščias pareiškimas, — nuo savo privilegijų kapi
talistai niekuomet geruoju neatsižada.

Panalt IstratL ' Verte K. A.

KODINAS

Apžvalga
PROVOKATORIAI IR ŠNIPAI 

KOMUNISTŲ PARTIJOJ

kad 
žmo- 
cen- 
savo 
nau-

VISUOMENES NAUDOJIMO ĮMONĖS

Amerikos visuomenės naudojimo įmonės per keletą 
metų varė smarkią propagandą prieš suvisuomeninimą 
tų įmonių. Tai propagandai jos nesigailėjo pinigų. Prieš 
porą metų buvo iškelta aikštėn, kad kai kurių univer
sitetų profesoriai gauna gana riebų atlyginimą ūž ra
šymą palankių toms įmonėms knygų ir straipsnių., Visa 
propaganda susivedė prie to, kad buyo įrodinėjama, 
jog privatiškai kontroliuojama elektros ir šviečiamųjų 
dujų gamyba teikia žmonėms kuo geriausį patarnavi
mą.

Žinoma, parsidavusieji profesoriai stengdavosi pa
slėpti tą faktą, kad žmonės už elektrą ir šviečiamąsias 
dujafii (gesą) fnoka kur kas pigiau tuose miestuose, kur 
visuomenės naudojimo įmonės yra miestų kontroliuoja
mos. Sakysime, Seattle žmonės už elektrą moka beveik

“Naujojoj Gadynėj” B. Siau
rukas rašo:

“Pasirodo, kad pernai IPhila- 
delphijoj Komunistų Parti
jos organizacijoj šnipas-pro- 
vokatorius buvo pasiekęs 
augščiausią vietą visoj sekci
joj — patapęs kontrolės ko
misijos nariu! Jis buvo toks 
‘kairus’, toks ‘revoliucioniš- 
kas’, taip ‘nebijojo reakcijos’, 
kad kiekvieną rimtą komunis
tą apšaukė oportunistu ir dė
jo visas pastangas išėsti iš 
partijoj o jos viduj palikti 
tik sukvailiavojusius rėks
nius (valdančioji klesa to, ir 
nori). Šiaip taip tapo susek
tas ir pagalios išmestas.

“Nei ‘Laisvė’, nei ‘Vilnis’, 
nei centro biuras nenumas- 
kavo to sutvėrimo, nėpehser- 
gėjo lietuvių darbininkų, kad 
nepakliūtų į jo žabangas!

“Dabar tapo susektas dar 
vienas šnipas, Arthur Zaga- 
ria, Bostone, šitas subjektas 
buvo nuėjęs daug toliau, ne
gu anas philadelphietis. Ža
gariu buvo partijos diątrikto 
biuro narys. Kuomi jisai pa
sižymėjo, kad ščyrieji jam 
davė augštą vietą (pirmą po 
centro komiteto) ? Klausyki
te!

“ ‘Ankstyvose savo narystės 
dienose jis ne sykį tapo pa
stebėtas klausant už durų to 
kambario, kuriame distrikto 
biuras laikydavo savo posėdį 
ar buvo kitas koks svarbus 
susirinkimas. Jis visuomet 
labai domėdavosi, ką veikia 
visi vadovaujamieji komite
tai ir augštesnieji partijos 
rateliai. Būdamas nariu svar
baus dirbtuvės . branduolio, 
jis buvo tris sykius areštuo
tas dėl savo veiklumo už fab
riko sienų, ir kiekvieną sykį 
tapo paleistas po privatinio 
pasikalbėjimo su policija. Bė
gyje pastarųjų metų tam 
fabrike, galima sakyt, nei 
vienas draugas nėišsilaikyda- 
vo virš mėnesio ar dviejų. 
Vienas paskui kitą jie buvo 
atleidžiami ar išvejami. Bet 
po kiekvieno išvijimo Zaga- 
ria savo darbą vėl gaudavo. 
Vienam posėdy, kur buvo tik 
biuro nariai, buvo planuoja
ma rengt demonstraciją, bet 
kuomėt demonstrantai nuėjo 
j paskirtą vietą, tai jau bu
vo sutraukta visos pollcijos 
spėkos, šito šnipelio automo- 

lbilis/ visuomet buvo partijos 
distrikto viršininkų valioj, 
kurie tankiai važiuodavo juo- 
mi į svarbius posėdžius. Lai
ke Lawrenc’o streiko ir lai
ke badūplių maršaVimė šitas 
Šnipas p£r dienas pasitrauk
davo nuo darbo ir dalyvavo 
tuose žygiuose, bet nežiūrinti 
kadi taip pasitraukinėdavo iŠ 
fabriko, sugryžęs vįl gauda
vo savo vietą.’ Už tokį ‘atsi-

žymėjimą’ jis tapo ‘draftun
tas’ į distrikto biurą!

“šiuos faktus dabar paduo
da pats Bostono distrikto 
biuras ‘Daily Workery’ bir
želio 23 d. Ir sykiu pažymi, 
jog tas distriktas atstovauja 
didžiausias partijos sektan- 
tizmo tradicijias. - Nuo pra
džios įsikūrimo Komunistų 
Partijos iki šiai dienai Bos
tono organizaciją valdė ščy
rieji elementai.

“Dabar gal bimbukų užuiti 
žmonelės supras, kodėl iš 
partijos pašalinta bostonietis 
drg. Januška, senas bolševi
kas, o šnipas Zagaria buvo 
pakeltas net į narius distrik
to biuro!

“Kaip Philadejphijoj, taip 
Bostone, partijos ‘valymo’ 
bei jos geriausių narių iš
braukimo vyriausiais inžinie
riais buvo šnipai ir provoka
toriai! Negana to, Bostono 

.distrikto biuras pasiuntė šni
pą vadovaut (Lawrencc’o au
dėjų streiką! O kada tas 
streikas tap6 praloštas, tai 
per ‘Darbininkių Balsą’ Bim
bos Žalnierius ‘kankinys’ 
Kraucevičius už streiko ne
pasisekimą suvertė bėdą ant 
‘socialfašistų’»ir dar tuo lai
ku negimusios ‘Naujosios Gar- 
dynės’! Fabrįkahtų ir polici
jos špiegas Zagaria, pasirodo, 
vadovavo ir Massachuscttfe 
valstijos baduolių maršavimą 
pus gubernatorių. Pasikarto- 

\ ja pono Gapoįio ištorija!”*
\) kiek žemiau daroma tokia 

pastaba:
“Mes labai gerai žinome, 

kad nėra nieko naujo, jeigu 
į revoliucines organizacijas 
kapitalistai siunčia savo šni
pus. Bet taip pat kiekvienam 
turėtų būt aišku, jog dikta
toriška taktika, kuri atima 
narių teisę kritikuoti abejoti
nus viršininkų žygius, kuri 
paverčia narius automatais 
— yra ta trąša, kurioj pa
togu tarpti ištisai šnipų si
stemai. Kas tik prieš ‘vado
vaujamus draugus’ — laukan 
iš partijos! Tokiose sąlygose 

' valdančiosios cklesos , agen
tams reikalinga tik trys kva
lifikacijos, norint pasiekt dar
bininkų organizacijos viršū
nę; Sukaukę kad esi ‘didelis 
revoliucionierius’, kdvok prieš 
‘oportunistus’ ir pildyk virši
ninkų įsakymus.”
Tai tikra tiesa. Rusijoj irgi 

tokie pat dalykai dedasi, štai 
kodėl ten yra visokie “valymai”, 
“kenkėjų teismai” ir “ta trąša, 
kurioj patogu tarpti ištisai šni
pų sistemai”.
' '' : ... ' 'j -V ’ i

Reikalaukim Nau
jiems” ant bite kam- 
no. kuf nardunilami Ui.

(Tęsinys)
“Na, ano galo, dasigavova!”.. 

iodinas numetė ant žemės visą 
amuniciją.

Prieš mus matėsi kelių hek
tarų vandens plotas, daug dides
nis nei tie, kuriuos teko per
plaukti. Mėnulio šviesoj vos tik 
matėsi kitas krantas.

Kodinas tuoj iš maišuko iš
braukė namų darbo pjautuvą. 
Atsigręžęs j krumus, jis pradė
jo smarkiai piauti nendres.

“Ką tu su jomis darysi?” 
paklausiau aš.

“Salą, prieteliau,— salą ir pa- 
apinę tam, kad apgauti mažus 
gyvūnus. Greit tu pats pamaty
si... Surink, jeigu nori, ir su
dėk. Kai aš baigsiu, tai pradė
siu nendres rišti”.

Kokiai valandai prabėgus, ne
gilioj vietoj matėsi saliukė, su
dėta iš šešių surištų nendrių. 
Mudu pasislepėva tarp keturių 
palapinės sienų. Palapinę, kaip 
yra sakoma, dengė dangus. 
Toks statybos darbas paprastai 
vadinasi “panda”.

Mudu buvova apsupti iš visų 
pusių vandeniu. Mėnulio šviesoj 
□ankrantės atrodė kokiomis tai 
misteriškomis. Man vaizdavosi, 
kad pasaulyj vėl tvanas ir kad 
mudu toj saloj vienatiniai sut
vėrimai. Mane apėmė neįmano
ma laime,— nesulaikomas noras 
šaukti, verkti, dagi pulti į van-

užguito šuniuko. Mano 
buvo blogesni nei gyva- 
Jie mušė mane ir verte 
visokiausius dalykus: ir

...

kraščlų bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusu 
gurno delei. :

/- 
‘‘'k.

pato
V p j

denį.
Visas drebėdamas nuo susi- 

j audinimo,. aš pagriebiau Kodiną 
už rankos, kuris geraširdžiai 
juokėsi, ir karštai prabilau:

“Aš myliu tave, Kodine!”
“Aš žinau, Adriane, kad tu 

mane myli... ir man liūdna tai 
iš tavęs girdėti”.

“Kodėl— liūdna, Kodine?”
“Man liūdna, kad tu neesi 

penkiais ar dešimtimi metų se
nesnis;lies tada Nugalėtum būti 
mano krikšto brolis”.

“Bet juk tu turi krikšto bro
lį: Aleksisą?”

Kodinas giliai atsiduso ir su
siraukė.

“Aleksis nėra mand krikšto 
brolis... mudu susibroliavova iš 
kvailystės,— tai nėra tikras da
lykas. Jis nesiskiria nuo kitų, 
kurie manęs bijosi ir stengiasi 
man, pataikauti, nes žino mano 
jėgą. Jeigu aš rytoj nustočiau 
savo jėgos 
man į veidą,— ir pirmoj vietoj 
Aleksis.
draugu 
priektam jis ir dainuoja labai! 
jau gražiai! Jis suėjo su mani
mi dėl tuščios garbės, taip kaip 
ir gražuolė Irina: jai garbė va
dintis Kodino meiluže, bet jei
gu ji nesibijotų, tai ir šią nak
tį sulaužytų ištikimybę!”

Jis pakėlė veidą j mėnulį, ku
rio išblyškusi šviesa apšvietė jį, 
ir susigraudenęs sušuko: “Mano 
drauge Adriane 1 Krikšto brolis 
—tai yisai kitas reikalas!.. Tai 
tas, ko gal nėra!.. Krikšto bro
lis, tai— kada nors yra įverti
namas pats per save, o nė per 
kitą, ir tada jo meilė,—• gili ir 
atsidavusi,— yra brangi musų 
širdžiai ! Nes, kaip matai, leng
vą priversti, kad tave mylėtų, 
jeigu suteikti patarnavimą. O 
dabar aš priėjau ligi to, kad 
klausiu pats savęs: tas, kuris 
yra įvertinamas pats per save, 
—ar gali jis dar giliai pamy
kti?”

kodinas, perbraukė ranka per 
veidą ir užsirūkę papirosą.. Jis 
kohcentraVo mintis, nežinoda- 
mas, ar aš supratau jo kalbą, 
ir paskui tarė:

“A& paaiškinsiu tau, kaip tai 
atsitinka tarp žmohių. Tu gir
dėjai, kad prieš dvyliką, metų 
aš nužudžiau žmogų,— tarp 
gluosnių, tiės Getštetu: jis buvo 
tikras mano krikšto brolis,— 
pilna to žodžio prasme. Pirma 
4či susipykova, mudu mylėjova 
viepas ąntrą... Kas liečia mane, 
tai aš pirmą kartą patyriau

ehe! jie Spiautų

Aš padariau jį savo 
taip,— iŠ apmaudo,

žmogų iš nusikaltėlio, bet tu 
perdaug dar jaunas, kad galė
tum duoti savo žodį. Priegtam, 
tu žinai: krikšto broliai ant 
kairiosios rankos žemiau alkū
nės daro j kryžių panašius 
piuvius ir gera vienas iš ant
ro širdies kraują. Aš nubausiu 
mirtimi brolį, kuris,— išgėręs 
mano kraują, išduos mane”.

“Na, štai, Kodine: aš gersiu 
tavo kraują, ir tu užmuši mane, 
jeigu aš išduosiu tave”.

Kodinas pašoko, kaip laukinis 
žvėris, ir musų saliukė sudre
bėjo. šuo pradėjo loti. Nesi
keldamas iš vietos, aš žiurėjau 
į Kodiną, kuris taip aukštai iš
kėlė rankas, kad,— man rodėsi, 
—jis tuoj jomis pasieks mėnu
lį. Jis smarkiai sudavė sau per 

I kaktą.
“Dieve Visagalis”, suriko jis, 

mosikuodamas rankomis, “reiš
kia, užsimoka dar gyventi šia
me pasaulyj,— dagi su tokia 
beždžioniška murza, kaip ma
no,— jeigu galima priversti kū
dikį taip tvirtai pamylėti save”.

Užgriudamas ant manęs, jis 
prispaudė mane savo kūno sun
kumu ir, paėmęs mano galvą 
abiem savo lepšėm, pažiurėjo į 
mano akis. Mudu žiurėjova vie
nas į antrą,— aš niekuomet sa
vo gyvenime nemačiaus gražes
nio žmogaus, kaip tuo momen
tu atrodė Kodinas.

“Drauge!” sušuko jis, “ar pa
kaks tau drąsos duoti man s.avo 
ranką įdrieksti, kad aš galėčiau 
išgerti lašą tavo nekalto krau
jo?”

“Taip... štai tau ranka,— 
piauk!”

Aš ištiesiau jam savo kairę 
ranką; aš maniau, kad numir
siu iš laimės. Jis atsitūpė ties 
manimi ir išsitraukė peilį. Ke
letą sekundų jis laikė peilį at- 

I sukęs į mane, lyg besirengda-

draugo meilę. Aš buvau 17 me
tų amžiaus; vos tik buvo pasi
baigusi mano kūdikystė,— kūdi
kystė 
tėvai 
tės!.. 
vogti
tarbas kviečių uoste, ir vištą I 
nuo kaimyno. Jie man kartoda
vo, jog, aš esu tiek darkus, jog 
pamačiusi mane nėščia moteris 
gali persileisti. Tokiu jau budu 
mane mielavo ir mano gatvės 
draugai. Bet tai tęsėsi neilgai, 
—sulaukęs keturiolikos metų, 
aš juos pradėjau savotiškai 
glamonėti! Tada mano kraujas 
užsinuodijo visų žemėj esančių 
nuodais 1 Aš laužiau šonkaulius 
visiems, kurie tik drįso primin
ti man darkumą... Rodosi, kad 
ir mano tėvas nukeliavo į aną: 
pasaulį ne be mano pagalbos.! 
Tada tai ant mano kelio pasi-[ 

įpainiojo Tanas ir susyk pamy
lėjo mane! Tvirtas ir geraširdis, 
jis buvo priegtam gražus, kaip 
Aleksis. Mudu abu buvova 17 
metų amžiaus. Ak, brojau mano, 
Andriane! Didelis stebuklas— 
žmogaus meilė! Kada a’š pirmą 
kartą pajutau jo draugišką buč
kį, man visas pasaulis pasirodė 
kitoniškoj šviesoj! Aš palioviau 
peštis ir kantriai išklausydavau 

|pastabas apie savo darkumą! 
Mudu pasidarėva krikšto bro
liais ir pamylėjova vienas ant
rą be savanaudiškumo,— tame 
negalėjo būti abejonės. Aštuo- 
niems mėnesiams prabėgus, pa
vydas savo nuodingu gyliu už
nuodijo Tanaso kraują: mano 
jėga nedavė jam ramybės ir 
jo žvilgsniai pasidarė melagingi I mas srnejgti jį man į krutinę... 
ir pavydus. Jis mane daugiau Į Plienas blizg5j0 prie pat mano 

akių... Aš nei nesukrutėjau.
“Piauk, Kodine!”
Tąsyk, sulaikęs kvapą, jis nu

siėmė skrybėlę ir tris kartus 
persižegnojo. Jis paėmė mano 
kairiąją ranką savo kaire... ji 
degė... Dešine ranka jis pridėjo 
peilį prie mano rankos žemiau 
alkūnės, ir sustojo... šypsoda
masis jam į veidą, kurio išraiš
ka vėl pasidarė žvėriška, aš 
tariau:

“Juokis garsiau, Kodine, 
piauk!”

Jis garsiai nusijuokė ir 
meigė savo akis į mane. Tuo pa
čiu laiku aš išilgai ir skersai 
savo rankos pajutau dėgį. Kodi
nas nuleido savo drebančias 
rankas. Jo apatinė lupa taip 
pat drebėjo, ir mudu abu pa- 
žiurėjova į piuvį: iš dviejų su
kryžiuotų piuvių iš lėto sunkėsi 
kraujas. Jis įsmeigė j juos savo 
žvilgsnį... Paskui jis palenkė 
galvą prie manė rankos, jo lupos 
prisispaudė prie žaizdelės, ir 
nuo jų karščio man pasidarė 

į skaudu.
Ilgai Kodinąs pasiliko tokioj 

padėtyj. Jis nejudėjo. Atrodė, 
kad jis mįega. Milžiniškas jo 
kūnas tarsi sustingo. Tąsyk aš 
pabučiavau jo viršugalvį, kaip 
dažnai darydavo mano motina.

(Bus daugiau)

nebeapkabindavo. Aš tylėjau, j 
Kad grąžinti jo draugiškumą, 
aš stengiausi nerodyti savo jė
gą... nes tai ir buvo pavydo 
priežastis. Tuo tarpu jis vis to
linosi nuo manęs. Prisiartino ir 
ta baisi diena, kada iš jo lu
pų, kurias aš dar nesenai bu
čiavau, aš išgirdau: “beždžio
nes murza!” Pirmą kartą savo 
gyvenime aš apsiliejau ašaro
mis. Aš dovanojau. Tanas šali
nosi nuo manęs vis labiau ir 
labiau. Nebuvo kito žmogaus, 
kuris taip sumaniai galėdavo 
pašiepti mano darkumą, kaip 
jis. Ant galo, jis bandė mušti 
mane! Aš vis stengiausi susi
laikyti. Ir- štai1 vieną kartą ma
no brolis Tanas su kitais trimis 
valkatomis atėjo naktį ( gluosr 
nyną, kad nužudyti mane tuo 
laiku, kai aš miegojau. Nužu
džiau aš jį. Paklausyk dabar,] 
kaip teisia žmbnes: jie mane! 
išteisino, o aš buvau nusikal
tęs, nes pakako man paimti j 
ranką medžio Šaką, kad juos 
privertus bėgti. Bet aš norė
jau, tvirtai norėjąu nužudyti 
Tanasą, ir man tai pasisekė! 

[Priešingai, diem metam praė
jus ponai teisėjai mane nutei
sė, kai aš nužudžiau žmogų sa
vo meilužės lovoj! Aš tada ga

ilėjau nužudyti savo vaikus, tė
vus ir patį Dievą, kuris taip 
blogai tvarko šio pasaulio rei
kalus! Klausyk, Adriane,— tu, 
kuris dar nežinai suviltos mei
lės kančių^— -žinok, kad tai yra 
aršiau bėdo, kuris graužia vi
durius, aršiau įkaitintos gele
žies padarytų žaizdų, aršiau 
initties!.. Aš tada buvau užmuš
tas, ir mane pasiuntė į kator
gą!.. Įsikalk sau į galvą, Ad- 
riane, ir reikalui esant prisi
mink: žmonės nesugeba mylėti, 
—žmonės nemoka teisti!”..

“Aš sugebėsiu tave mylėti, 
Kodine”, sušukau aš. “Aš noriu 
tapti tavo krikšto broliui” •v

Kodinas glostė mano plaukus. 
Jis buvo sužavėtas ir.sujaudin
tas. Po ilgo tylėjimo jis prabi
lo:

“Aš irgi manau, Adriane, kad 
tik tu vienas gaji pamylėti ka- 
torgininką ir padaryti gerą

ir
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BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

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

i

NAUJAS Kultūros No. 5 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.
"'B11 — t        111 111 ....

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

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

Įvairus Gydytojai

SORE THROAT

Reduces COLDS

Pirkine

Graboriai

Nušovė savo pačią

Lietuvės Akušerės

JARUSH

Advokatai

nuo

Duokite savo akis išegzaminuoti

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGA

Juozas

Hemlock 8151

I’rohibięijįos agęptui vą 
dinsis “iuvestigątoriais'

[4 sutartj. 
ipnd Street

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

JRGAS 
treet

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

sąvę apielinkės 
rautuvese

Metinės, Mirties 
Sukaktuvės

tarnautoja Wkai Keturięę Moderniškos Koplyčios W 
šermenų. Pašaukite EUDEĮKĮ pirm nęgu kreipsitės kur 
kitur.

i* Borden)
DUKATAS
, Room 2117.

6727
■nd St. nuo 4-9,
;X<k 9090

Republic 9600

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

OPJOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S, Ashland Ąve. 
Tel. Boulevard 6487

1646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

Pąliko salesmanui pa 
laikyti skrybėlę

LIETO 
10 N. Clark 
1800 West 47 th Si 
Utarninke, Seredoj, 
3117 Union Avė.,

Kitais, xąkVąįs ir nedėliomis.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS.

Užmuštas stovinčio 
automobilio

Demokratų konvencija 
pasibaigė

Nuo dabar jau ųębębųs tįą(ip; 
daugelio neapkenčiamų prohi- 
Jicijos agentų. Nuo šio laiko 
jie vadinsis kitu vardu: “tei
singumo dopartamęuto investi- 
galoviai dirbantys dėl prohibi- 
cijos biuro.” Prolūbicijos di
rektorius WoQdcoęk aiškina, 
kadį pęrmąiua paryta delei 
žinopių neapkentimo. profaibici- 
jos agentų. ĮJęt nors nauju var
du, bet darbai 1/MA U.e patys.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kampanija 
nes demo- 

didelių progų 
sius rinkimus, 

administracija

nerokuojame už atvežimą ęąirusio žmogauB kone į 
htata 1S W

Reikalui esant, nųisų automobiliui atvaUuM | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur gaJMie pamatyti dt- 
džiausi pasirinkimą grabų ir įitų reikmenų ir ui tų pa
tarnavimą jums visai nie^o nereikės mklti, p^urint 
į tai, ar jiįs ką pijksįte,, ąr ne.

EUDEIKIS yra vienatimis lietuvių gxuta>riu$ kuris

KVIETKIN1NKAS
NUSKINTOS KV1KTKOS
Pristatęme į Visą^ ĮĄiesto Dalis 

Vestuvėms, Banlyięt-ains įr Pagrabams 
Vąiiplpu

3316 S. HąĮsted St. Tel. Ęoųlevard 7314

DR. J. LKOWA«SKAS
GYDYTOJAS

2403 W5 63 
Tek $

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusia*, ištipututiai 
blauzdą gyslas.

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

TeL Boulevard 1401

(.ISTERINE
relieves

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telepbonai dieną ir ęaktį Virginįa 0036

šiuo pasauliu 
. 1931 

amžiabs

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytom w Chirurgas 
3147 $«. Halsted Street 

Tel. CaĮųnąet 3294 
Nuo 9 iki, 12 va), dienus it. 
nuo 6, iki 9 valandos vakare

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
djronišįų ligų

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

kampaniją, 
būti atkakli 
numato 
laimėti 

Hooverio

Prigėrė besi maudyti a 
mas

JO8EPH L GRISK 
Lietuvis Advokatas

BouĮevąrd 2800 
**JM*J*fi!? 5<’ 

Tek RepuMfc 9723

PH\SICAL 
THERAPY 

B MIDWI?B

61Q9 South 
Albany A v.

Phęąe 
Hemlock 9252

John Kuehinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.

Jus sutaupiusiu 50,^ ąpt vjsę dantų 
darbo, jei eisite pąs

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

Tel. Ha^market 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai;

GYDYTOJAS IR C 
2201 West 22« 

„ Vąląydoą: Į—3 
Sąrcdomu ų ncd^Uomją 
Riaidincija 6628 So. R

Tįdęnaą

Phone Bouleyatd 7Q42
C. z, VJŠŽĘLI8 

Dentistas
So. Ashland Avė, 

arti 47th Street

Aįbci’t Jacųues, 18 m., 7-11 
Indiana Avė., prigėrė 74 St. 
pliaže besimaudydamas šešta
dieny. Jis. stovėdamas, seklu 
moj bandė nerti p,o vilnim, betį 
ji pagavo apatinė vandens sro^ 
vė, nunešė gilumon ir jis dai
giau nebeiškilo. Po dvięjų va- 
landų jo kūnų rado pakraščių 
sargyba.

MARIJONA LENCKUS 
po tėvais Balkaitė

Persiskyrė su ši.ų.o pasauliu liję- 
pos 2 d.. 10:15 vai. vakare 1932 
m., sulaukus 3 7 metų amžiaus; 
gimus Lietuvoj, Kauno «d., Ty
tuvėnų parap. Pąliko dideliame 
nubudime dvi dukteris — Oną 
ir Stefaniją 
brolienę Oną Balkius, 
Juozapa 
Amerikoj, 
2 brolius 
2 seseris 
ir 2 švogerius ir gimines, 
pašarvotas randasi Masalskio kop
lyčioj. 3 307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 6 d.. 8 vai. iš ryto iš kop
lyčios į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos

Uchavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiaųuą.
Reikale meldžiamą ątsišąųkti. o >->ų.sų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUI:

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

CHASl a. pepper
IS ADVOKATAS 

Central 6166
, Lafayette 8490
’ėtųyčioj nuo 7-9 v.

Victory 2213,

DR. KARCERIS
Valandos: nuo 10 vyto iki 2 po pietų 

it nuo 6:30, iki 8:30 vakąre, Sek
madieniai* nuo 10 iki 12, 

3421 So. Halsted St.
Pbonc Boulcvąrd 8483

JŪSŲ OHABORIUS 
OfUaa 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Viąi Telefonai YARDS 1741 ir 1742

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

DR. KARL NURKAT
> . (NURKAITIS)

Akiniai p/itaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovebill 2242

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Dr. Suzana A, Slakis
Specialistė Moterį

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS P.BNTISTA9 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliotai* pagal sutartį. 
4847 Wett I4th Stre^f, 

CICERO, ILL.
X-Raj....Pb9ne Cicero 1260

Pąliko 
dvi dukteris

brolį Juozapą ir 
pusbrolį 

Vasiliauskį ir gimines 
Lietuvoje seną tėvelį,

— Stanislovą ir Feliksą,
— Julijoną ir Barborą 

Kūnas

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107tlą St- — PVC Avė.
Tel. Pųljflian 5950—6,377

4600 S. Wood $t. — Ketvergę xak. 
Tel. Lafayette 63 9X

160, N. LaSallc St. pag»i ūmai

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

Palengvins akių įtempimą, kuria eiti 
priežastimi galvot skau^jimo, svaigimu 
akių aptemimo, nerv.uotumo, akaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaisę 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengi* 
teisinga* akinius. Yvuose atsitikimuos^ 
egzaminavimas daromas ąų elektra, paro
dančią. mažiausias klaidas. Speciali atydą 
atkreipiamą į tpokykloą vajaus. Valandos 

Nedėlięmis pagaį sutartį. 
Akinių kainos per pusę piginus, kaip 
buvo pąrųiiąų^—$4.50, ir augščiau^. 
Dąugely ateitjfiimi^ aky t. atitaisomoe

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

Pbone Boulevard 7589

Trys negrai plėšikai peųkta- 
dienio vakąre ųžpuolč Ąnthcmy 
Sobczak, rl, jo grosornėje 
2305 W. 47th St. Tuo. ląiku 
grosernėje buyc> ir kostuuici’is 
Joseph KfUatą,. W AV- 52 SV 
Sobczak baud.ė plėšikams pasi
priešinti ir j,įę jį pei’Sio.vv. Pas
kui juos abu misivarė j užpa
kalinius kambarius, pirrišo pvie 
kėdžių ir ėmė apt Sobcząko pil
ti karštų vandeni, kad jis pa
sakytų k u f j is turi paslėpęs pi
nigus. Bet Sohęzak nębę‘galūj.o 
kalbėti, tadj plėšikai tuęęjo. pa
sitenkini i pinigais, kurtuos ru
do regis tory U’ $6į5» kuriuos at
ėmė iš Kahtft.

Sobczak tapo, nugabentas į 
ligoninę, kur sękmudieny pąsi 
m i 1-3.

Rex. 6600 South Artesian Avenue 
Pilone Prospect 6659 

Ofiso TeL C anai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

» 1821 So. Hahted Street 
CfUCAGO, ILL.

(Naryauckąs) 
GYŲYTOJAą IU ęąiRŲRGĄSs 

2420 Marguette Road

Valąndoa: 9—-12, 7—9. Antradieni 
ęetvąttadkųį val^M lį^al tuąŪątW4;

Hąrry A. Shilvock, 7757 S. 
4ląU.tęd St-, automobilių sales,- 
manas. nudžiugo sulaukęs jauno 
turtingo ko&tumcrio, kuris pa
sivadino Johnson ir pasisakė iior 
rys pirkti $3,00.0 vertės coupe. 
Už kelių dienų pirkėjas vėl su- 
gryžo naujai denymstracijai;. 
Pirkėjas pasisakė, kad ir jo tė
vas, kuris gyvenęs Stevens ko
tely, irgi norėtų pasivažinėti. 
Abu nuvažiavo j hotelj. Abu į- 
ėjo į koridorių. Pirkėjas nuėjo 
prie elevatorių ir numetęs 
salesmanui savo skrybėlę, pa-

JUŽENTIENĖ 
GunUrskaite 
šiuo pasauliu lic- 
po piet 19 32 m., 

7 metus amžiaus: 
Laugalių 

Amerikoj 
, Paliko dide- 
vyrą Juozapą, 
dukterį Alck- 

Ko>tanciją Valskie- 
Stanislovą 

pusseserę 
Lietuvoj 
— Vin-

Phone Boulevard* 4139
A. MASALSKIS

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

Pęter Conrad
Fotografuoju jūsų na- 

f męose arba studijoj
6023 Sz Halsted St

’ (Jąnseę Stud.)
Res. 730 62nd St, 
Tek Engląwood 5840

Wilham C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tekpįonę JJemlęck 13231 

Vąlandoss 9 ryto iki 9 V*kaxo 
Nekėliomis pagal sutirtį

Persiskyrė su 
dieną liepos mėn 
laukęs 37 metų amžialis. Palai
dotas Lietuvių Tautinėse Kapinė
se Cbkagoje.

Paliko dideliame nuliudime du 
brolius -— Williamą Chfcagojc ir 
Antaną, tris seseris ir švogerius 
Lietuvoj.

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Ątsįukimuosjt

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.

kąiųpąs Hąįsftcį St-, 
Valandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis

STANISLAVA 
po tėvais 

Persiskyrė su 
pos 3 d., 5 vai. 
sulaukus apie 3 
gimus Lydavėnų parap 
Kairųe, Raseinių apskr. 
išgyveno 22 metus, 
liame nuliudime 
sūnų Vladislovą. 
Sandrą, ciocę 
nj. du pusbrolius — 
ir Juozaną Vaiskius. 
Anastaziją Barškienę, o 
seserį Oną ir tris brolius 
centą, Joną ir Petrą Guntarskius. 
Kūnas pašarvotas randasi 5362 S. 
Maplevvood Avė.

Laidotuves įvyks ketverge, lie
pos 7 d.. 8 vai. ryte iš namų į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą. o iš ten 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Stanislavos Južentie- 
'nčs giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį, patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame

Vyras. Sūnūs, Duktė, Ciocė, 
Pusbroliai. Pusseserės ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp. tel. Boulevard 
5 203.

K. GUGIS 
advokatas 

MIESTO QFL$AS
127 N. Dearborp Si., Room 1>13 

Telefonas Central 4,41 į
Valandos: nuo 9 ryto, iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3.32(1 South, HaĮstfdį Streef 

Tel. Boulęvard 131Q
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 

vakarą, įkyrus kuveųją 
Nedėįięj nuo 9 iki 12 ryto

“Palaikyk iki aš sugryšiu”.
Shilvock ir dabar ta skrybė

lę tebelaiko. Nes pirkėjo jis 
daugiau nebematė. O išėjęs 
gatvėn neberado ir savo $3.000 
automobilio. Jis spėja, kad pir
kėjas paspruko per kitas durys 
ir nuvažiavo jo automobiliu.

Buy gl«v®s yrfth what 
it savęs

Nfir* reikalo morMI 6Oo ar dangau, kad jrautr <era dantį 
kofielo. Listerine Tooth 
dideli* tūbą* ,

J3. n* kuriuos galite ■usiplr*-
. L.CTŽUS S. “**

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

S. M. SKUDAS 
Lietuvia

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJĄS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T.L RooMTdc 7532

Listcrinc bcveiK momc.taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prtleidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2x/z žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambcrt Phąrmacal Co„ St. 
Louis, Mq.

A, MONTVID, M. D.
Węsf Tęwn Stąte Bank Bldg.

24 0Q Mddifop St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wwt 2860
Nąmų telefonas Ęrunsvvick 0597

ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Lenckię- 
nės giminės, draugai ir pažįstami 

zesat nuoširdžiai kviečiami daly- 
f vauti laidotuvėse ir suteikti jai 

paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame

Dukterys, Brolis, Broliene, 
Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis. t«L Boulevard 
4139.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

(Cor. of 35th « Halsted Stą) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:3^0-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartj

Ofiso ir Rez. Tel- Boulevard 5914.

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Specialistė Moterų ir Vai^ų Ligų 
4145 Archer Avė.

Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar 
ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 

nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. T«l- Hyde ?ark 33,95,

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subątoms 
2420 W. Marquette Rd. ąrti Wėstern Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio ~ia 

1821 So. Halsted Street

Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuofojas. /■

Moderniška Koplyčią Ųęvanai
Turiu automobilius visokh^a «iką.- 

. lama. Kaina prieinama

3319 Aubuyn Avenue
CHICAGO, ILL.

Jou metai laiko praėjo, kaip 
ųelaiminga mirtis išplėšė iš tpusų 
tarpo mylimą brolį Juozą. Mes 
Tave, musų brangusis broli, nie
kuomet neužmiršime- Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes ank
sčiau ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant 1 •

Nuliūdę lieka

V/illiamas Brazauskas.

Demokratų konvencija, kuri 
buvo laikoma Stadione, pasibai
gė šeštadieny. Ji ketvirtame 
balsavime nominavo demokratų 
kandidatu į prezidentus New 
Yorko valst. gubernatorių 
Krankliu Delano Rooseevlt. 
Kandidatu į vice-prezidentus ta
po nominuotas Jungt. Valst. at
stovų buto pirmininkas John 
Nance Garner.
' Roosevelt šeštadieny buvo at 

skriilęs j Chicago ir kalbėjo 
konvencijai. Ant rytojaus jis 
traukiniu išvyko atgal į New 
Yorka. Suvažiavę delegatai ir
gi skirstosi ir pasilieka vien 
vadai planuoti tolimesnę demo
kratų 
ketina 
kratai 
jiems 
nes 
yra pasidariusi tarp žmonių la 
bai nepopuliariška. Jeigu 
ir dabar pralaimėtų, tai 
sunku butų demokratams 
atsigriebti.

A. K. Rutkauskus, M, D,
4442 čJęęfft, 

T«A. 414$

VALANDOJ 
n 9.9 M U v,ąlandM

A. A. SLAKIS
Advokatas 

7,7> 'Nashington St. 
Ęęęm 905 T$ Dcarborn 7966 

VąląfldftV. 9 4 po pietų

Vąkąęiia* U —6 *hi 9 vai. 4Uf%^4^ Lafayette 7337

IfraĄTi* 3395

Arti La Šalie ir Lake gatvių 
yra privatinė vieta automobi
liams parkiuti. -Ten buvo pa
liktas vienas automobilius, 
ris patarnautojui pasirodė 
vietoj stovys. Jis pasiėmė 
tą automobilį ir bandė pirmą
jį automobilį pastūmėti vieton. 
Bet stumiamas automobilis ne
tikėtai užsistardavo ir pradėjo 
eiti. Perbėgęs lotą jis užgavo 
stovėjusį prie namo sienos 
Stephen Lopata, 44 m., groser 
riinkę iš Forest Park ir taip jį 
prie sienos prispaudė, kad ta- 
sis už‘valandos laiko pasimirė 
ligoninėj. Pasirodė, kad auto
mobilis buvo paliktas gyroje ir 
su atdaru svičium.

Plėšikai nužudė Brigh 
ton Park grosuruinku

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

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 0 Iki

8 vai. vok. Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.; Bęųlevatd, 782<l 
Narais

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai pec 25 me
tui kaipo patyręa gydytojai, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vy
rų, moterų ir vaikų pagal nanjaniio* 
metodui X-Ray ir kitokiai elektroo 
prietaitui.

Ofiiai it Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubot 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1Q iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
wil. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
/akaro, Neoėl. nuo 10 iki 12 v. Jieną.

Pbone Midway 2880

Telefonai Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Tciephone Plaza 3200

Ofiso Tek Victory 6893 
Rezidencijos Tek Drexel 91,91

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Peter Maissuer, 63 m. am
žiaus pasidavė policijai ir pa
sisakė, kad jis nušovė savo pa
čią Dorothy, 35 m. amžiaus, už 
tai, kįad, ji pasijuokė iš jo se
natvės. Barnis tarp jų prasi
dėjęs tocįel, kad jis uždraudė 
savo pačiai važiuoti vienai, be 
jo. i pikniką. Jiedu gyveno 
5137 S. Hermitage Avė., kur 
ii- šąudimąsis įvyKo.

A. L Davidonis, M.D.
4QĮQ So. Michigąn Avenue

Tel Keųyooi M 07 
VALANDOS:

nųę 9 iki U yąląndąi ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakar* 

apart l^ptasiųpio ir ^tviptĄdienio

DR. A, L, W8KA
2423 M

kampas 67dą « Attejjąn Mą,
Telefęąąft G^y&iR 1595

Valandos nua 9, ilįi 
ir 7-9 po ęiftų, sęro

nedėli<yft| ęaąaj ąų^Mrūą
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Antradienis, liepos 5, 1932

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. A. Margerio 
apysaka

šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos žurnalo “Kultūra” No. 
5, kuriame randasi labai įdomių 
raštų. Aplamai tenka pasaky
ti. kad “Kultūra” yra gal rim
čiausias ir įdomiausias žurna
las lietuvių kalboj. Ten telpa 
rimtų staipsnių iš mokslo, eko
nomijos, sociologijos ir kitų 
sričių. Nesigailima vietos ir 
kritikai bei dailiajai literatūrai, 
—apysakoms ir eilėraščiams. 
“Kultūrai” bendradarbiauja ga
bus mokslininkai ir literatai. 
Ten dažnai galima užtikti prof. 
V. Čepinskio ir kitų pasižymė
jusių mokslininkų raštų.

Su pasitenkinimu tenka pa
brėžti tas faktas, jog “Kultu 
roj” yra atstovaujami ir .Ame
rikos lietuviai, štai ir pasku
tiniame to žurnalo numery (No. 
5) telpa Dr. A. Margerio apy
saka “Jis kasė anglis”. Kaip 
pats vardas parodo, 
siužetas yra paimtas 
kasių gyvenimo.

Apysakoj vaizdžia i

mglia-

atpasako

s

PRANEŠIMAI CLASSIFIED ADS

m

[Acme-P. « A. Photo] , SllMVl'.’HH W
Vaizdelis iš demokratų konvencijos Chicagos Stadiume

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvieta 
mėn. susirinkimas įvyks antradieny, lie
pos 5 d.. 7:30 vai. vak., 3236 South 
Halsted St. Visos narės atsilankykite, 
nes yra daug reikalų aptarti.

— Sekretorė.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Am. pusmetinis susirinkimas įvyks ant
radieny. liepos 5 d., 8 vai. vak.. Mark 
White Sųuare 
Halsted St. 
silankyti, nes

Radios '
PHILCO ir General Electric. Gra

žus nauji 1932 didelio didumo Laboy 
ir Hiboy modeliai. Pilnai $21.95. 
Finance Co., 2332 W. Madison St. At
dara vakarais. i

park svetainėje, 29 ir S. 
Visi nariai malonėkite at- 
yra svarbių reikalų.

A. Zalagėnas. rast

For Rent

Harvey, III. — SI.A 289 kp. pus
metinis susirinkimas atsibus 7 d. liepos 
paprastoje svet., 7 vai. vak. Gerbiami 
nariai ir narės dalyvaukit skaitlingai, 
nes delegatas išduos raportą iš seimo ir 
turėsit progos išgirsti gyvu žodžiu apie 
savo organizacijos stovį. Turim ir daug 
svarbių’ reikalų aptarti. Bukit visi.

Valdyba

GARU šildomi apartamentai. šiltas 
I vanduo. 5—6 kambariai. Rendos $20, 
$25 ir $30 į mėn., nuteisime $10 per- 
kraustymui. Matykit Janitorių, 3 apt., 
1207 S. Damcn Avė.

. -—< t •

Dr-jos Šv. Petronėlės susirinkimas 
atsibus utarninke, liepos 5 d.. 7:30 v. 
vakare. Šv. Jurgio parap. svetainėj. Na
rės malonėkite susirinkti, nes yra daug 
raportų. Užsilikusias su mokestimi mel
džiu užsimokėti.

O. Kliučinskaitė, rast.

PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 
W. 5 5 PI., is abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rcndos $15 mėn.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
j Naujienų spulką. 1 739 S. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

GERB. Naujienų 
jos ir skaitytojai 
pirkinių reikalais 
krautuves, kurios 
Naujienose.

skaityto- 
praŠomi 

eiti į tas 
skelbiasi

VYRU pardavinėti vaistinių reikme
nis retail prekybai. $500 pradės jus 

' nuosaviame biznyje. Louis Schwarz 
įCorp., 508 S. Dcarborn St.

jama Koko. Auglinsko gyveni- bet apie jas vos til-
mas; atpasakojama, kaip jau
nas Rokas ruošėsi važiuoti j 
Ameriką, kaip jis važiavo ir 
kokią laimę jis suras anglies 
kasyklose. Šiurpus vaizdas, bet 
tikrai realistinis. Tokio likimo 
kaip Rokas, Amerikoj susilaukė 
ne vienas musų tautiečių.

Tikrai patariu įsigyt' “Kultū
ros” No. 5 ir perskaityti Dr. 
Margerio apysaką. “Kultiną” 
galite gauti “Naujienose”.—K.

Iš šalies tėmijant
Depresija, tur būt, nepakeis 

mados aprašinėjimo visokių 
“purių”, piknikų—pilnų “žemiš
kų linksmybių”, “sukaktuvių”, 
“paspruktuvių”, “vinčiavonių’ 
ir t.t. Bet su ekskursijų apra
šymu jau kitaip atrodo. Pirma 
jos būdavo aprašomos, o paskui 
aprašymo sekdavo: “Buvo iš
leistuvės tokio ir tokio; su to
kiu ir tokiu titulu; žada ap
lankyti Londoną, Paryžių, Šve
diją; nuo okeano kalbėjosi te
lefonu su savo šeimyna; vežasi 
gražų limoziną; buvo sutikti su

muzika ir prakalbomis; vieši 
ten ir ten; pasakė tą ir tą”.

Paskui sekdavo įspūdžių ap
rašinėjimai beveik vieni i ki
tus panašųs-vienodi. šią vasarą 
jau kelios ekskursijos važiavo, 

biznisko
turinio žinutės tilpo, ir tiek. 
Galbūt, nesirado žmonių su pa
traukimu prie “plunksnos”. Jau
nutis ekskursantas, nemokantis 
lietuviškai, važiavęs su “gar
siąją” Lankastrijos ekskursiją, 
išvyko į savo tėvų šąli. Jų sun 
kųs takai kitokią pasaką pinę 
jam vaikystės dienose: Jis taip 
apibudina “old contry” laiške:

“My Dear—
I am no\v i n Palanga and am 

having a fine time with Silva. 
I am a little sunburned on the 
neck and have a very big appe
tite. Everybody is nice to me. 
I got wonderfool food.

Silva and I got along toge t 
her fine, and am very good 
friend and likę the šame things. 
He is crazy about fishing, so 
am L So we get along ,togętA 
her fine. I am glad I -listened .to 
you and did not buy a pole in 
Chicago because I could 
have used one here. Būt I 
get one in Panevėžys,

rDOUBLE 
ACTING

no t 
will

su-The house we live in is 
rounded by trees and has a 
big lawn and I got plenty of 
sunshine. I have my own bed.

Šokių mokykla

and “Plindarkos”. 
that there are no 
Lithuania and he 
to’ have one for a

So if you come over please 
šame small ones 

store, put them in 
and bring them to 

You do not have

in the 
a paper 
Lithua 
to feed

The baby boy is 
the first day he 
me būt 
bayefoot 
a whole

now he 
all day 
lot bet- 
Chicago

I go to bed at sunsot and get 
up at’sunrise and feel as well 
and healthy as can be. Silva 
and me wade in the sea and 
catch fish 
Silva says 
turttles in 
would likę 
pet. 
buy 
fish 
box 
nia.
them or give them any water 
and they won’t die. I got a 
haircut and now all my Ame
rican hair is gone. I get fresh 
milk, štili worm from the cow 
and also goats milk. When 1 
got of the boat “ciocė” was 
there to meet me. Then went 
straight to Palanga.

Silva says the Lithuanian 
language is very hard to learn 
and he is going to get a private 
tu to r and I am going to stu- 
dy with him. 
very eute and 
was afraid of 
is not. I go.. 
along and feel
ter than I ever felt in 
or at the boy scout camps. We 
all wish you were here with us. 
I did not lose anything on the 
journey and arrived in Klai
pėda a little tircd and lonesome. 
I go for a sunbath every day 
and I am already brown. We 
live near the sea and can see 
it very plainly. Silva and I 
found lots of “gintaras”. There 
is a piece in the envelope. We 
went to a “turgus” yesterday 
and it was in regulai* Lithua 
nian style. Everything is cheap 
here. Those iniported candies 
vve bought on Bridgeport and 
paid 80c o pound I get for 2 
litas a pound. Milk is 4c a 
ųuart. I was on “Birutės Kal
nas” and we are going to get 
our photogrąph taken there. 1 
don’t spend my money foolishly 
so you.do not have to send mc 
any more money for a long 
time. I hope you are not siek 
and I also hope that prince has 
caught that 
chasing. No 
and kisses...

P. S. The
lope is from the ■■ beach and 
“kopps”—R. š.”

Taip gyvenimą pasitinka jau
noji karta—laimingi jie!..

—Emilija D.

IfpBAKINC
Avpowder
Pastebėkite puikią tei

tą . . „ kaip pitagai 
laikosi švieži. .

sameprig 
‘\FOROVER 
4OYEAR*

' C15 ounces '

ui

MIL LIO N S O F P O U N O S U S E D 
BV pUR CpVE^H^ENT-

GARSINKITĖS, 
NAUJIENOSE

MADOS MADOS

f Don’t 
neglect 
Colds

Educational
Mokyklos

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
Barbeųue standas, geroj vietoj, ant 
Archer Avė., tarp Justice Park ir Willow 
Springs. Trys vėjiniai malūnai ant že
mės. Kreipkitės prie savininko

DIXIE BARBEŲUE, 
Archer Avenue, 

Mt. Forest.

Šalčiai krutinėjo ar rerklSje rali 
pasidaryti rimtus. Palongrvinkit 
juos į 5 minutes su "Musterolo”, 
— "counter-iFritant" 1 Uždedamas 
karta į valandą, jis turi sutelkti 
parelbą. M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir šiaurių.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

DAUG parsiduoda, ai e mažai gerų 
parsiduoda Graži grosernė, puikiai 
įrengta, biznis geras, randa nebrangi, 
ant bulvaro, labai pigiai. Norint įver
tint, reik pamatyt.

Telefonas
Lafayette 8549

Financial
Finansai-Paskolos

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

£

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui maža krautuvėle, valgimų, 

drabužių, indų, ir smulkmenų kartu su 
fixtures. Gera vieta ant kampo arba 
mainysiu į namuką ar farmą, Moterų 
dresės vertės $80, tik $3 ir $5.

4358 So. California Avė.

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

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

šaukite Worth 148 
WEST TOWNS BUS LINE, 

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

Farms For Sale
P^T^yiRyi________

120 AKRŲ Wiscon$ine, žuvingas 
upelis, 3 arkliai, 8 karvės, 11 kiaulių, 
20 vištų. 7 žąsys, laukai apsėti. Kaina 
$3000, verta $6,500; priežastis par
davimo — nėra kam dirbti.

6 KAMBARIŲ muro bungalow, 2 
karų garažas, ant Marųuette Rd., netoli 
Western Avė. Kaina $5500. Mainys ant 
lotų.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

CHICAGO, ILL.

255/

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus, 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

SOUTH

109 St.
Musų 

gatvių į

Verta $8000.
CHAS ZEKAS 

3647 Archer Avė.
Virginia 0757

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 BUREAU of CHICAGO

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

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo
tu 
ir

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

WORKS 
3218 So. Halsted

Tel. Victory 4965

stogų rynas

METAL

V Real Estate For Sale
Pardaviau1!

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

St.

vakarinis

kur jis gy-

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

(Miestąs ir valstija)

» 
t)

modelis, 
Sukirp- 
38, 40

£

NAUJIENOS Pattern D©dL
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros .....................  per krutinę

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bite kokiu kitu laiku jos turi 
liuti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNĖS, RAKANDUS ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius, išmai
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite

TEL. ROOSEVELT 8500

—o-—
PAEŽERIO cottage Wisconsine dide

lis medžiais apaugęs plotas, puiki vieta 
daržininkystei. $750. Išmokėjimais, 49 
mylios nuo Chicagos. Taipgi turiu 2 
puikius didelius kampus, biznio praper- 
tė prie žymaus vieškelio dėl Bar B Q ar 
gasolino stoties ant ežero prapertės. Box 
145'2, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

—O—

NAUJAS 1931 CHEVROLET 5 
PĄS. COUPE. Nupigintas iki $450. 
Buvusi kaina $688. Gali būti nu
pirktas išmokėjimais, i įmokėti, liku
sius kas mėnesį. Karas yra absoliučiai 
garantuotas, kad jis yra naujas -ir 
niekad nevažinėtas. ,

BAUMANN MOTOR SALES, 
3520 Archer Avė., tel. Lafayette 1480

—O—
Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO.
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius namus, senus pertaisom 
už pritinamą kainą. Darbą garantuojam.

6504 So. Wasbtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

______ Automobile^_____ _
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Cbicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. _Cash, išmokėjimais 
ar mainui.

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

fly he is always 
so good bye. Love 
—R. Š.
sand in the ehve-

kolonijoj rengiasiLietuvių 
atidaryti mokyklą, p. Ilarokl 
Chunick
ukrainietis, gimęs Kanadoj. Jis 
ten baigė baleto mokyklą, o vė
liau atvyko į Amąriką, kur per 
keletą metų įvariuose miestuose 
.vedė šokių mokyklas.

Rudenj p. Chunick rengiasi 
vykti j Kaliforniją. Bet per va
saros mėnesius jis norėtų iš 
lietuvių vaikų sudaryti grupę 
Šokėjų. Mokyti jis žada labai 
prieinamoihis sąlygomis: jeigu 
susidarytų grupė iš 10 vaikų, 
tai už 24 lekcijas kiekvienam 
tektų mokėti tik $7.50. Sumo-

P-as Chunick yra

keti visų pinigų iš kalno nerei
kėtų,—kas kaip galėtų, taip ir 
mokėtų.

P-no Chunicko specialybė 
yra mokyti grupinius šokius, t. 
y. tokius šokius, kuriuos šoka 
grupės, susidedančios iš dviejų, 
trijų ar daugiau asmenų. [

Tėvai, kurie norite, kad jūsų 
vaikučiai galėtų gražiai pasiro
dyti įvairiuose parengimuose, 
tuoj atsišaukite. Dėl platesnių 
informacijų telefonuokite Roo- 
sevelt 8500 ir klauskite A. žy 
manto. Telefonuokite apie 10 
vai. ryto.

Apiplėšė Lietuvos 
konsulą p. Kalvaitį
Penktadienio vakare tapo 

apiplėštas Lietuvos konsulas, p. 
Antanas Kalvaitis. Du pikta
dariai jį užpuolė apartamenti- 
niame trobesyj
vena (1025 East 72 St.), su
mušė ir atėmė pinigus.

P-aą Kalvaitis .grįžo namo. 
Trobesio karidoriuj jį pasi t vė
rė piktadariai ir smogė į galvą 
be jokio įspėjimo.

25 5 1—Nau jausis 
ne tik praktiškas, bet ir gražus, 
tos mieros 16, 18, taipgi 3 6, 
ir 42 colių per krutinę. ,

Norint gauti vieną\ ar daugiau 
virSnurodytų pavyzdžių^ prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainft 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS 

ŽEMĖLAPIS IR
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų ; su pažymėjimu 
kelių ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
visai nesiklausdamas kelio.

Kaina dFĮjp
Tik O3C

Kreipdamiesi iš kitur pride
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms f
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais, 

t • .

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co
3327 SO. HALffTED ST

Tel. YARDS 4669




