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S. dem. pranašauja 
galą Von Papeno ir 
junkerių valdžiai

Vokietija pasmerks juos ir hit
lerininkus reichstago rinki
muose, liepos 31 d.

Berlynas, liepos 22. — Vo
kietijos kariuomenės skvadro- 
nas suėmė Hugo Heimann- 
sbergą, Von Papeno prašalintą 
Berlyno policijos viršininką, ir 
kartu su kitais dvejais social
demokratais, apkaltintais pra
sižengimais prieš Hindenburgo 
karo stovio dekretą, buvo nu
gabentas į kalėjimą.

Heimannsberg buvo praša
lintas iš vietos, kartu su Al
bertu Grzezinskiu, Prūsų poli
cijos komisijonierium, tuojau 
po .diktatūros paskelbimo.

Prašalino 24 valdininkus 
iš vietų

Visi Prūsų kabineto minis- 
teriai, išskyrus Heinrichą Hirt- 
sieferį, visuomenės gerovės 
ministerį pasitraukė iš vietų, 
kuomet Von Papeno paskirtas 
diktatorius Franz Bracht pa
ėmė Prusus į savo rankas. Be 
ministerių, iš vietų prašalinta 
Kolno, Karaliaučiaus, Attonos, 
Kasselio ir kitų miestų social
demokratų partijos nariai — 
policijos viršininkai, visi vice- 
ministeriai ir 10 apskričio pir
mininkų. Viso 24 valdininkai.
Karaliaučiuj sumušė socialde

mokratų atstovą""
Karaliaučiuje gauja hitleri

ninkų skaudžiai sumušė social
demokratų atstovą reichstage 
Kari Jaecker. Riaušės įvyko 
Hamburge, ir kituose Vokieti
jos miestuose. Žuvo 2. Be to, 
Berlyne areštuota 150 komu
nistų, kurie platino literatūrą, 
ragindami darbininkus paskelb
ti generalį streiką.

Socialdemokratų partija krei
pėsi į savo narius, ragindama 
prisilaikyti disciplinos ir savęs 
nesukompromituoti, kad tas 
neatsilieptų jų nenaudai atei
nančiuose reichstago-rinkimuo
se. Von Papeno žinksnis paro
dė, kad jam neteks grįžti val
džion. Socialdemokratai tiki, 
kad šiuose rinkimuose Vokieti
jos masės pasmerks Von Pa
peno, junkerių ir hitlerininkų 
padarytas klaidas.

Jugoslavija prisidė
jo prie Anglijos- 
Francijos s-gos

Belgradas, Jugoslavija, liep. 
22. — Jugoslavijos vyriausybė 
paskelbė prisidedanti prie Fran
ci jos-Angį i jos draugiškumo są
jungos. Jugoslavija yra penk
toji valstybė pasisakanti už 
MacDonaldo ir Herrioto po Lo
zanos konferencijos sudarytos 
“entente cordiale”. Pirmiau 
prie jos prisidėjoz Italija, BeL* 
gija, ir Lenkija.

aToRHš,
Chicagai ir apylinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek vėsiau; viduti
nis šiaurių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 73-
90 lai p. z

Saulė teka 5:34; leidžiasi 
8:19.

Prancūzų delegatas 
Genevoj pasmerkia 

Italijos fašistus
“Kur žmogus neturi opinijos 

teisės, ten nėra teisingumo 
nei laisvės”

Geneva, liepos 22. — “Kur 
žmogus neturi opinijos teisės, 
ten nėra nei teisingumo, nei 
laisvės”, pareiškė franeuzas, 
socialdemokratas Piene Re- 
naudel, kuomet inter-parlamen- 
tarinės unijos konferencijoje 
Italijos delegatas Carlo Costa- 
magna pabaigė kalbą apie tarp
tautinių teisių kodifikaciją. O- 
menyje turėjo fašistų Musso- 
lini diktatūrą Italijoje. Jo žo
džiai tarp susirinkusių delega
tų parlamentarinės unijos kon
ferencijoje ir nusiginklavimo 
konferencijoje sukėlė skandalą, 
kuris gali turėti rimtų pasek
mių, nes Italijos ir Franci jos 
santykiai dabar jau yra įtemp
ti. (Daugiau apie incidentą — 
sekančiam numeryje).

Ispanijoje apkarpys 
80,000 vienuolių 

. veikimą
Madridas, Ispanija, liep. 22. 

Ispanijos apšvietos ministeris 
Idaecio Prieto paskelbė, kad 
vyriausybė planuoja suregu
liuoti ir apriboti 80,000 Ispani
joj gyvenančių vienuolių veiki
mą.

Prasidėjo Britų Im
perijos ekonominė 

konferencija
Ottawa, Kanada, liepos 22. 

Didelėmis ceremonijomis Ka
nados ministerių pirmininkas 
Dennett atidarė britų imperi
jos ekonominę konferenciją, 
kurioje daugiausiai bus kalba
ma apie svetimų valstybių iš
stūmimą iš imperijos rinkų 
Britų valstybių naudai.

Vokietijoje nuteisė 
pasikėsinusius 
prieš Lutherį

v

Berlynas, liepos 22. — Max 
Roosen ir Wemer Kertscher, 
kurie Bazelyje, Šveicarijoje 
mėgino nudėti Vokietijos rei- 
chsbanko pirmininką Hans Lu
therį, nuteisti dešimčiai metų 
kalėjimo. Laike pasikėsinimo 
Luther buvo lengvai sužeistas.

J. V. ir Argentina pla
nuoja naują muitų 

sutarti 
----------- ,— I

Buenos Aires, Argentina, lie
pos 22. — Argentinoje prasi
dėjo Argentinos ir J. V. dery
bos naujos muitų sutarties rei
kalu. Abejos šalys planuoja 
numažinti muitus ir tuo pra
platinti prekybą. Derybos vyk
stančios pasekmingai.

________ * • /
. ’■ '• . > ' 

Tarsis apie naujų kelių 
tiesimą

Springfield, III., liepos 22. — 
Tarp federalės valdžios ir Illi
nois valstijų atstovų įvyks pa
sitarimas apie naujų'kelių tie
simą valstijos ribose. Federa- 
lė valdžia kelių tiesimui pa
skyrė $120,000,000 ir derybos 
eis dėl Illinois valstijos dalies,

[Acme-P. 8 A. Photo]

Prūsų vidaus reikalų minis- 
teris Kari Severing, kurį pra
šalino Von Papenas.

Neramumai Indianos 
kasyklose. Pasiųstą 

milicija
Dugger, Ind., liepos 22. — 

Į Hooster kasyklas gubernato
rius Leslie pasiuntė tris kam
panijas milicijos apginti 20 
neunijistų darbininkų, kurie 
bijo apleisti kasyklas, apsupti 
1,300 pi kietuoj ančių unijistų 
angliakasių ir jų žmonų. Uni- 
jistai jau nebedirba nuo kovo 
31 d., kuomet pasibaigė jų al
gų sutartis. —

Keturios linijos kontro
liuos rytų gelžkelio 

linijas
Washington, D. C., liep. 22. 

Interstate Commerce Commi- 
ssion užtvirtino planą, sulig 
kuriuo keturios didžiosips ry
tinių valstijų gelžkelio linijos 
Baltimore & Ohio, ĮPennsylva- 
nia, New York Central ir Qhe- 
sapeake & Ohio paima savo 
kontrolei! visas mažas linijas.

Geležinkeliams skolins 
$500,000

New York, liepos 22.— Rail- 
road Credit Corporation paskel
bė prisirengusi paskolinti trau
kinių lihijoms $500,000. Iki- 
šibl minėtoji organizacija iš- 
skolino $30,000,000.

Vokietijos lakūnas 
skrenda Į Chicago
List, Sylto Sala, liepos 22.— 

11 vai. ryto ' iš šio miesto į 
Chicago išskrido Vokietijos la
kūnas kap. Wolfgang von Gro- 
nau, kuris praeityje jau du 
kartus perskrido Atlantiko 
vandenyną z iš Europos į J. V. 
Kartu su juo skrenda ir ketu
ri orlaivio įgulos nariai. Pasku
tiniu kartu Grohau buvo pas
tebėtas netoli Islandijos.

Nuo maisto užsinuodijo 
350 piknikinihkų

Washington, D. C.į liep. 22. 
Dviejų vietinių pieninių su
ruoštam piknike nuo maisto 
iSsinuądijo 850 dalyvių. Di* 
dėsnio pavojaus nėra.

Roanoke, Va., liepos 20. — Vis- 
cose korporacija ; paėmė dar
ban 450 darbininkus. Birželio 
pradžioje atleido 4,5Q0,

Susitarė priimti 
unijistus dirbti 
prie III. tvenkinio

Neunijistai bus. prašalinti arba 
verčiami išsiimti unijos kortas

Marseilles, - III., liepos. 22. — 
Stevens Bros, ir Miller & Hut- 
chinson Contracting Company, 
po derybų su statybos darbi
ninkų unijos atstovais paskel
bė, kąd darbas prie Illinois 
upės tvenkinio bus atnaujin
tas pirmadienį su unijistais 
darbininkais. Neunijistai bus 
prašalinti arba priversti išsiim
ti unijos kortas. {Neunijistai 
dirbo už 35c į valandą, kiio- 
tnet unijos skalė yra 75c. į va-

Antradienį prie tvenkinio 
įvyko riaušės tarp neunijistų 
darbininkų ir protestuojančių 
unijistų, laike kurių unijistas 
Sutton buvo nušautas ir kelio
lika sužeista.

Kontraktoriai taipgi paskel
bė, kad jie mėgins paliuosuoti 
aštuonjus neunijistus darbinin
kus, tarp jų ir James Collins, 
kuris nužudė Sutton. Visi bu
vo sulaikyti, kuomet paaiškėjo, 
kad jie turėjo ginklus ir šau
dė j unijistus.

Illinois kasėjų komi
tetas tariasi algų 

klausimu
*Springfięld, III., liepos 22. — 

Springiielde'įvyko Illinois ang
liakasių politinio komiteto po
sėdis, kuris svarstė, kaip už
baigti algų klausimo ginčą su 
savininkais. • Rekomenduojami 
du budai: naudotis arbitracijos 
keliu arba r atnaujinti bendrą 
konferenciją su operatorių at
stovais.

Bolivijoje paskelbtas 
karo stovis

La
Ryšy

Paz, Bolivija, liepos 22. 
su paplitusiomis demon

stracijomis' prieš Paraguajų, 
visoje Bolivijoje paskelbtas 
karo stovis. į ginčijamą Cha- 
co sritį Bolivija pasiuntė ke
lius tūkstančius kariuomenės. 
Prisibijoma, kad kils Paragua- 
jo-Bolivijos karas.

J. V. įplaukos žymiai 
sumažėjo

Was|ungton, D. C., liep. 22. 
Iš iždo paskelbto raporto pasi
rodo, kad 1932 fiskaliais me
tais žymiai sumažėjo vyriau
sybės pajamos iš beveik visų 
šaltinių. Asmeninių pajamų 
mokesčiai nupuolė nuo $800,- 
000,000 iki $400,000,000, kor
poracijų mokesčiai nuo $1,- 
026,000,000 iki $629,000,000, ci- 
garetų akcyzas nuo $410,000,- 
000 iki $317,000,000.

Ispaniją pripažins 
Čilės valdžią v

- ■ . k—;---------------- •.

Madridas, Ispanija, liepos 22
vyriausybe nutarė 

Čilės 'socialistinę 
. ją jau 

Boliviją, ir

Ispanijos 
pripažinti 
valdžią. Be Ispanijos, 
pripažino Kuba, 
Meksika. •

Tokio, Japonija, liepos 24 
Netoli, Kamčatkos 
Juros 
zdViėjų japonų žveją laivų įvy
ko susišaudymas. Trys japonai 
sužeisti.

tarp rusų 
pakraščių sargybos ir

Prašo, kad Lietuva paspaustų 
Angliją už nepastatymą ko
kio ten namo Palestinoj.

Ii"K"':

■'

IK
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Vokietijos kancleris F. Von 
Papen, kuris paskyrė diktato
rių Prūsijai Franz Brachtą.

Hooveris pasirašė 
namų paskolų banko 

bilių
Washington, D. C., liep. 22. 

Šiandien prez. Hooveris pasi
rašė kongreso priimtą $125,- 
000,000 namų 
bilių, prie kurio prikergtas ir 
Glass ir Borah priedas išleisti 
$1,000,000,000 naujų pinigų.

paskolų banko

Nusiginklavimo kon
ferencija gali suirti

Geneva, Šveicarija, liepos 22. 
Merdinčiai nusiginklavimo kon
ferencijai gręsia visiško pa
krikimo pavojus, nes Rusija ir' 
Vokietija planuoja balsuoti 
prieš dabar svarstomą rezoliu*- 
ei jos projektą, kuriame daug 
prirašyta, bet mažai pasakyta 
ką. konferencija ištikro darys 
nusiginklavimo klausimu, o Ita
lija pradėjo grasinti visai pa
sitrauksianti.

Kinija traukia ka
riuomenę į Jeholą
Shanghai, Kinija, liepos 22. 

Čia gauta žinia, kad į Jeholo 
provinciją Kinija pasiuntė 150,- 
000 armiją, o iš Mukdeno, 
Mandžurijos į tą pačią vietą 
pasiųsta pulkas japonų kariuo
menės. Kiek laiko atgal į Je
holą, Mandžurijos pasienyje, 
įsiveržė japonų kariuomenės 
būrys buk išgelbėti iš nelais
vės japohų karininką Ishimoto. 
Kinai tam griežtai pasiprieši
no. Ginčas gali privesti 
naujo Kinų-Ja ponų karo. ' 1 y

prie

Ragina J. V. panaikinti 
73 komisijas ir biurus
Washihgton, D. C., 

Senatorius McKellar
liep.- 22.
>(dem., 

Tenn.) kalboje pareiškė, kad 
J. V. administracija tyrinti 
panaikinti 73 įvairius biurus ir 
■komisijas, 
board

tarp jų “farm 
biudžeto biurą ir “ship- 

ping board”, kurie nepadaro 
nieko gero, bet kiekvienais me
tais piliečiams Rainuoja $47,- 
722,000. ' \

Ispanijoj uždraudė sve 
timų šalių pinigus

Madridas, Ispanija,, liepos 22 
Ispanijos bankinė taryba pa- 
skelbė dekretą, kuris uždrau
džia gyventojams turėti sveti 
mųx Šalių pinigų. \

Lietuvos Naujienos
Sijonistai apskundė 

Lietuvai Angliją

Teko sužinoti, kad užsienio 
reikalų ministerijoj gautas 
tam tikras raštas, pasiųstas 
Lietuvos žydų sijonistų revizi- 
jonistų ir pasirašytas dr. Dub- 
rovičiaus sut šmidtu, kuriame 
nusiskundžiama, kad anglai ne
tesi žydams duotų Palestinoje 
pažadų, būtent, kad nepasta
tė jięms vieno svarbaus namo. 
Lietuvos vyriausybė prašoma 
tuo reikalu “paspausti” ang
lus, o jei tie nesutiktų pasitai
syti, tai kreiptis į Tautų Są
jungą ir ten tą klausimą įneš
ti svarstytu

—,----- ---
Duoda darbo ne bedar
biams, bet kariuomenei

Vilniaus magistratas jau 
antri metai kaip rengiasi su
reguliuoti Neries krantus ir 
vis neprisirengia. Pagaliau len
kų laikraščiai praneša, kad 
magistratas iš tikrųjų nutaręs 
sutvarkyti Neries krantus nors 
Vilniaus mieste. Bet šį darbą 
ketinąs pavesti ne Vilniaus be
darbiams, kurių yra daugiau 
kaip 5,000, o kariuomenei, bū
tent: Vilniuje ‘esančiam 3 sa- 
perų pulkui. Toks magistrato 
nutarimas parodo, kad Vilniaus 
bedarbiams prisieis dar paken
tėti.

100 įkaitintų duhoborių 
užbaigė bado streiką
Nelson, Britų Kolombia, liep. 

22. —i 100 įkalintų duhoborių 
užbaigė penkias dienas nusitę
susį bado streiką, kurį jos pa
skelbė, kuomet Oakalla kalėji
me, netoli .Vancouverio, pasimi
rė du duhoborų kūdikiai. Mo- 
terys buvo įkalintos už nuogas 
demonstracijas.

Nuteistas buvęs policijos 
viršininkas

Indianapolis, Ind., liepos 22. 
Buvęs Indianapolis miesto poli
cijos viršininkas C; Worley 
nuteistas 10 metų kalėjimo ir 
$10,000 piniginės pabaudos už 
pajamų mokesčio, nesumokėji-

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 30 d. laivu “Gripsholtn” • 

s | Klaipėdą, per Got|ienburgą.
Rųgpiučio 9 dieną, laivu “Majestic” 

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” ' 

per Havre .

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėt} linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir ' reikalingus (kelionei dokumentus, 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

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

Pasienio policija 
konfiskavo Vokie

tijos “Cepelin”
Vokiečiai per Nemuną gabena 

kontrabandą ypatingais nu
skandinamais “cepelinais”

Paskutiniu laiku kon- 
ėmesi

Per Nemuną į Vokietiją ir 
iš jos eina gan plati kontra
banda, 
trobandininkai prekes 
gabentis “cepelinais” — tam 
tikromis dėžėmis, panašiomis 
į cepelinus, į kurias sudeda 
kontrabandos prekes ir jas 
sandariai uždaro. Ištikus pa
vojui, tuos “cepelinus” nuskan
dina, o vėliau išsigabena. Vie
ną tokį didelį “cepeliną” poli
cija jau konfiskavo.

Tilžė protestuoja 
prieš hitlerininkus

Pasienio gyventojai ir miesto 
‘ taryba reikalauja, kad hitle

rininkai netrukdytų preky
bos su Lietuvos pasieniu.

Kaip žinoma, vokiečių naci- 
jonalsocijalistai buvo pareika
lavę, kad jų pasienio gyvento
jams mažasis pasienio susisie
kimas ir žaliavos savo reika
lams gabenimas iš Lietuvos 
būtų , visai uždraustas, nes tuo 
budu, • anot jų, be reikalo tik 
išmetamos į užsienį-didelės pi
nigų sumos. Tačiau prieš tokį 
jų reikalavimą griežtai pasisa
kė daugumas iš vokiečių pu
sės pasienio gyventojų ir Til
žės miesto taryba.

Traktieriams laisvė
Dusetos. — Per {Petrines te

ko padaryti mažytė ekskursija 
per taip visų giriamo mieste
lio gaivinančių skystimėlių 
“magazinus”. Pasirodo, kad per 
atlaidus Dusetų traktieriai be
veik daugiau sutraukia klien
tų, negu bažnyčia ar loterija. 
Kaip tik pasibaigė pamaldos, 
tai net moterys su savo vyrais 
traukia į užkaborį, kur kabo 
gremėzdiška iškaba su para
šu “traktierius”. Traktierius 
pilnutėlis durnų ir žmonių. Kai
miečiai lenda prie traktierčiko 
ir prašo duoti bent pusbonkį 
degtinėj. Ir nors traktieršči- 
kas kiekvienam atsako degtinės 
nesant, o už minutės visus ap
dalina iš “po palos”.
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Ar bėgti iš SLA.

Daug SLA. narių pamatė, 
kad 37-tas seimas panaikino 
narių referandumą ir paneigė 
didžiumos narių valią. Nete
kę kantrybės, narihi pyksta ir 
daug jų žada mesti SLA.

Tiesa, pikta, bet mesti SLA. 
irgi degerai. Mokėjom duok
les, kalbinom kitus, kad dė
tųsi prie SLA. ir dabar išsi- 
žadėkim visko!

Ką gi mes, netekę balso, tu
rime daryti? Reikia kovoti, 
kad SLA. vėl butų toks, koks 
buvo iki 37-tam seimui. Sto
vėkime sargyboj ir rengkimės, 
kad kitas seimas atitaisytų tas 
skriaudas, kurias mums pada
rė 37-tas seimas. Nes ir 
37-tame seime tebuvo tik 105 
delegatai, kure nepaisė nė 
konstitucijos, nė didžiumos 
narių valios. Bet ir iš tų 105 
delegatų dar buvo tokių, kurie 
balsavo už išteisinimą P. T. tik 
dėlto, kad manė arba bijojo, 
jogei apkaltinus P. T. neprisi
kabintu komunistai.

Taigi dar SLA. nariams nė
ra ko perdaug nusiminti. Adv. 
V. Laukaitis, (H-tos kuopos de
legatas, duodamas raportą pa
sakė : “Aš balsavau už ištei
sinimą P. T. tik dėlto, kad, 
apkaltinus P. T., butų galėję 
kibti prie SLA. bolševikai, ir 
tai dariau SLA. gerovei”. Reiš
kia. V. Laukaitis balsavo už 
išteisinimą 4-rių P. T. narių 
vien dėlto, kad manė, jogei 
bolševikai galės kabintis prie 
SLA. Kitaip jis visgi jautė, 
kad Gegužis ir kiti yra kalti 
už paskolinimą Deveiniui $25- 
000.

Taigi, gal būt ir daugiau to
kių buvo delegatų, kurie bal
savo už išteisinimą P. T., tik
tai jie pabūgo komunistų. O 
Gegužis ir fašistai džiaugėsi ir 
girėsi laimėjimu. Mes gi, ku
rie balsavome už Bagočių, Ba- 
kaną ir kitus, esame nepaten
kinti ir kovosime už teisybę ir 
prieš fašistų diktatūrą.

Jeigu SLA. laikysis tokio nu
sistatymo, kaip 37-tas seimas 
padarė, tai išnyks SLA. su vi
su milionu dolerių. Bet mes, 
kurie teisingai dirbome ir mo
kėjome duokles, privalome at
mušti smurtininkų užmačias ir 
SLA. padaryti tikra fraterna- 
lizmo organizacija.

Z. Gapšys.

......* ui i.................... .. ■

T. veikimas su morgičiais ir 
bonais betvarkis ir taip pana
šiai. Deveinio paskolas klau
sime Pild. Tar. išteisinta.

T. Matas padare pastabą, ko
dėl prieš Seimą musų specialu 
komisija taip aštrįai kaltino 
Pildomą Tarybą dėl Deveinio 
paskolos, o Seime nuvažiavusi 
tą pačią Pildomą .Tarybą rado 
nekalta ir balsavo už jos ištei
sinimą.

Žemantauskas atsake, jogei, 
keturius Pild. Tarybos narius 
ir adv. Lopatą rado kaltais, ir 
jie yra kalti Deveniui pasko
los davime. Jurgeliutė tame 
kalčiausia, kad neprisilaikė 
duotų jai instrukcijų.. Bet at
sitiko taip, kad jei P. T. butų, 
apkaltinta, tai bolševikai butų; 
užvedę bylą prie SLA. Del to 
ir likosi P. T. išteisinta. O 
kad vėl ją išrinko į P. T., tai: 
didžiuma taip nubalsavo. Tad' 
ką gi dabar bepadarysi !

Vadinasi, vilkas sotus ir ož
ka čiela: kaltininkus išteisino 
ir SLA. nuo bolševikų “apgy
nė”. Tai bent “didvvriai”!

Toliau Žemantauskas nupa
sakojo, kad norėję iš Jurge- 
liutės kaucijos iškolektuoti dėll 
De venio paskolos nuostolių, 
bet jokiu bildu tos, nebuvę ga
lima padaryti, nes esą Deve
niui čekis buvęs duotas dar 
jokių dokumentų neturint. De- 
venio taipgi esą negalima 
kaltinti dėl to, kad gavo čekį 
be jokių dokumentų. Tai ir 
visi rankas nusiplovė.

Delegatų raportas priimtas 
vienbalsiai. Paskui buvo įneš
ta ir dižiuma balsų nutarta pa
reikšti viešas nepasitenkini
mas tais Seimo delegatais, ku
rie balsavo už P. T. išteisini
mą.

Abelnai, musų delegatai po 
Seimo labai nedrąsus, nusimi
nę, tur būt jaučiasi didelį mo- 
ralį pralaimėjimą. ’ V

SLA. narys.

balsų balsaviirtuosfe. Viįha8< 
fašistas^ pasižadėjo savo lėšo
mis važiuoti į Seimą. Tttli ner- 
riai; nieko blogo nemanydami, 
suteikė jam mandatą.

Iš tikrųjų^ ką gi reiškia to
kiam paukščiui važiuoti į Sei
mą už dyką? Kuopos nariai 
pasipiktino, kaip “Naujienose” 
pamatė, kad tas delegatas bal
savo už pateisinimą Pildomo
sios Tarybos Deveinio paskd- 
los klairsihiUi

Kitų kmHą kuopa tui*i Dtitii 
atBargesrtė su tokitds gėritdh- 
riaię.

MihčhtS' asmuo gyvena IriHir,. 
tik Notnvoodo kuopai prikhiii- 

HfUrkfdatuihSO.

■ f

rv TSV

Piknikas

ReLiepos, 17 dl Rrvcrvieiv 
sort, pi S. Mockaus patikę; 
L. A. ItlO kuopa buvo suruo
šus piknikų. Daugiausia pa
sidarbavo p. S. Mockus ir 1IM) 
kpi Už jo darbštumą lieka dė
kinga janu

Užsidarė Hdnkas Suentėm^
The Racitie City Bank liepos 

18 d. užsidarė. Miesto majo
ras Svoboda savo proklamaci
joj pranešė,'kad bankas užsi
daro šventėms. Butų labai ge
rai, kad po švenčių atsidarytų, 
nes jame buvo nemažai pinigų 
sudėta ir lietuviu. švenčia 
darbininkai, pradėjo švęsti 
bankai, jau atsibodo tos ilgos 
šventės, 
svarbu 
gausi: 
stairs”, 
guočiai

fe p. šimoriiettieii todėl! kad jos 
^hiigiaušia paėiftfclrbatyo 
pilftiiko siitefagihio ir;,' atitav 
ntitiirko Uoterijai dftfkirtis sa^ 
vais pinigais. Už tai pirmiau- 

tariu padėkos žodį; pi p. Iir- 
drelienei ir Šimonienei ir ki
tiems Idiiibo nariams, kad pa
rėmė mano įnešimą paaukoti 
5 dol. laisvoms kapinėms.

Laike stisiriiikiino, svarstant 
aukavihįo klausimą,, visai nu
tikėtai- atsbiępfei dr&. a. F-ven*- 
zeliš ih pažada, paaukoti vieną 
dolerį laiSvbms' kupihėrhš; kurį 
tuojaus man- ir paduoda. Taigi 
aš višų IRišVamkhių kupiškė
nų vardu tariu padėkos žodį’ 
drg. Augustui Frehzeliui UŽ 

‘sutelktą auką musų kupiškė
nų “amžinybės namui”, t. y. 
laisvom kapinėm. ■

Aš manau, kad drg. A. Fren- 
zelis butų prisidėjęs ir prie 
kliubo, jei butų žinoma, kam 
tas įsteigtas “Liaudies namas” 
tarnaus, šiandien jo ateitis te-’ 
bėra miglota -ir nėra galuti
nai numatyta, kas tam “Liau
dies namui” vadovaus,
manymu, gal jaU butų darbaš- 
pradėtas nors kiek pirmyn va
ryti, jei butų buvęs Dr. A. L. 
Graičunas kliubo priešaky, ir 
jau šiandien turėtumėm kuo 
pasidžiaugti iš savo sudėtų 
centų. Traukiama virvė visuo
met nutrokšta,, taip gali ir 
kupiškėnų kliubas sutrukti į 
kelias dalis, jei taip ilgai 
vilkinama su nenustatymu 
sios linijos. .

Aš nuo savęs linkėju
biamam Dr. A. Graičupui 
nenuilsti dirbat kultuririįi
darpį ir dar pelėti pastatyti’ 
“Liaudies namą”, kaip jis
mums padeda “amžinybes” pilį 
pilti, kur jokF Roinoš agentai 
nelaistys savo švęstu vande- 

Įniu ir neturės' .teises4 prašyti: 
kelių dešimtų litų už palaimi
nimą nebūtos esybės — “dii- 
šies” —A. S. K»Voliunas.

Manot

Waterbury, Conn.
Iš SLA. 11 kuopos susirinkimo

SLA. 11 kuopos susirinkimas 
įvyko liepos 7 dieną, pirmi
ninkaujant J. Tareilai. Po vi
sų kuopos atliktų formalumų 
Dr. Stanislovaitis pranešė, kad 
SLA. 11 kuopos skirta dovana 
High School geriau pasižimė- 
jusiems moksleiviams buvo 
įteikta per Higli School val
dybą Edvardui Balandai, Cros- 
by High School, ir Jievai Ma- 
čiuliutei, Wilby High- School, 
po $5.00, kaipo geriausiai pasi
žymėjusiems moksle iš lietu
vių.

Po to seį;ė 37 SLA. seimo de
legatų raportai. Dr. Stanislo- 
vaitis skaitė ilgą raportą iš 
Seimo darbuotės, pabrėžda
mas kai kuriuos netikslumus. 
Paskui J. žemantauskas ir J. 
Tareila dapildė tą, kas Stanis- 
lovaičio raporte nebuvo palies
ta (adv. Lukošio, K. Stanislo- 
vaitienė ir Strikulis nepribu
vo).

šių trijų delegatų raportų, 
trumpai suglaudus, išeina, kad 
esą Seime viešpatavo betvar
kė, partyviškumas pakeltuose 
klausimuose, diskusavę dau
giausia advokatai, su eiliniais 
delegatais niekas nesiskaitęs. 
Pildomosios Tarybos ir komi
sijų raportai perilgi, nuobo
dus, tik savęs pasigirimai. P.

Norwood, Mass.
Šį miestelį bedarbė šiais me

tais palietė taip stipriai, kad jo 
našta darbininkų jaučiama yra 
per pusę sunkesnė, nei praėju
sius metus. Kai kurios dirb
tuvės darbininkų algas nuka
pojo taip žemai, kad darbinin
kas ir dirbdamas pilną laiką 
tegautų tik 10 dolerių savaitei. 
Vienok daugelis darbininkų 
tegauna progos dirbti tik die
ną kitą savaitėj.

Kai kurios "dirbtuvės dirba 
pusę laiko; kitos vėl įveda dar
bą nuo kavalkų, ir darbinin
kas ,sunkiai prakaituodamas,, 
vos teuždirba 3 dolerius per 
aštuonias valandas.

Iš Norwoodo kai kurios mo
terėlės važiuoja į Worcęster, 
Mass., bimbinio komunizmo 
mokyklon. Mokytoju, kaip 
girdėti, Bimba paskyręs savo 
pamočninką Vidiką, kuris per 
vieną naktį susiprato ir išsi
miegojęs iš sklokininko virto 
bimbiniu komunistu dėl abra
ko tarbos.

Viena stambi biznierka pa
siuntė savo dukterį mokytis 
bimbizmo.

SLA. 131 kuopos žymus skai
čius narių yra pasipiktinęs or
ganizacijos konstitucijos lau
žymu ir atmetimu kandidatų^ 
kurie gavo dikčiai daugiau

Šis suteikia jums ge
resnę sveikata

Vyrams ir moterimi; kurie yra silpni ar 
menkos sveikatos, bus (domu ką sako Mr. 
F, Kasu Ii s, Bu5falo, N., Y., apie N-url-Tone. 
didžiąją sVėlkafos ir stiprumo' gyduole. Jis 
sako: "Al 'buvau- silpnas ir liguistas. Ką ai 
valgiau. man<r labai vargino. Al turėjau ga- 
«ų viduriuose, galvos skaudėjimus ir kvai
tulius. Al kenčiau nuo reumatizmo ir mano 
nervai ir organai buvo silpni. Al praleidau 
daug pinigų imdamas vaistus, kurie mab 
nieko gero nedarė. Draugas patarė man imti 
Nuga-Tone, Al gavau bonkų ir i mažiau 
kaip dvi savaites laiko pasijaučiau daug 
geriau. Dabar mano sveikata yra puiki. Vist 
mano organai yra stiprus ir ai jaučiuos kaip 
naujas žmogus.”

Nuga-Tone suteikė sveikatų ir stiprumą 
milionams vyrų ir moterį) visose pasaulio 
a lyse. Jis paialiifa ii kūno nuodus, kurie 

pnina organus ir niaukia ligas. Nuga-To
ne suteikia nauja stiprumą ir pajėgą visiems 
organams ir dalims. Nuga-Tone jus galite 
gauti aptiekoje. Jeigu, sptiekinlnkas neturi 
jo; paprašykite jf užsakyti Ii savo urmi
ninko. Reikalaukite Nuga-Tone. Jokie kiti 
vaistai negali užimti jo vietos.

Griešnam žmogui ne 
kiek švęsi ir atlaidų 

vis tiek eisi “down 
nes “up stairs” pini- 
vietas užėmę laiko.

Kvietmaš
“Sandaros” 35 kuopa ruošia 

linksmą pikniką ateinantį sek
madienį, liepos 24 d. Pradžia 
2 vai. po pietų Revei4iew Re- 
sort, p. S. Mockaus parke, ran
dasi prie 42 kelio ir keturių 
mylių kelio, p.usę tpĮylįos .npp 
42 į vakarus. Kviečių vietos 
ir apiertnkės miestų lietuvius 
atvažiuoti į šį linksmą pikni- 

Įžanga 10c, šokiai už dy- 
M. K.

ką. 
ką.

Toronto, Ont

bus 
tie-

ger-

demmistrftGiJos kongresui bu- 
da'vo bendHi

Pasireiškė trys priešingos 
IViėha kdtUi ^ritpešv Galima jas 
pažymėti sekančiai: 1 — šim
taprocentiniai amerikoitai po 
vadovyste W. W. Waters iš 
'OtegOn'; 2^— jitogresistai po 
vadovyste Ray Robertson iš 
Kalifornijos, ir 3 — raudonieji 
įto vadovyste John Pace, iš 
Michigan..

Pikmiėji, sustoję prie kapito- 
lib; sugiėdbjb Amiėrikos himną 
iif kęlbtty karo ilhihų;

Antrieji' pikiėtavo ramiu bu-į 
dbt tupite kapitolįi ,

Tbėtiėjj gi rėžė raudonus 
sp^čitlS; bet neilgai, nėš jiems 
nėlėidb šiintaproeentiniai. Už 
tai, raudbniejii šimtaprocenti- 
nihms atkeršijb; kai šie giedo
jo himną.

Žiūrint į tai iš šalies, atrodė 
tikhbsi šorkėš. Ir, be abejones, 
tie kongVesmanai, 'kurie jas 
ntatė, ttirėjo gardaus juoko iš 
tokio protesto* žinoma^ jie to: 
ir hobėjo; nės dabar eis tatpu- 
sa'Ve kOVa ir jie neturės laiko 
apie Bonus kalbėti.

W .W. Watęrš pkVeiŠkė, kadi 
jrtu jis sutvėręs B; E. F. ir išė
męs čarterĮ-; neužilgo įvyksian
ti konvencija. Delegatai busią 
skyriami 1-50. Anot jo, atida
rysime raštines visose valstijo
se, paskui kauntėse ir miestuo
se, taip kad per metus laiko 
įgausime tris dešimtis milionų 
balsuotojų. Tuomet turėsime 
valdžią savo rankosę. Ta orga
nizacija yra bepartyvė ir ne 
sektantinė. Gali jai priklausy
ti’ bile pilietis, kuris tik su
tinka su jos konstitucija.

W. W. Waters kartą pasisa
kė esąs “farmer boy” ir gyve
nimą darąs iš ridikų augini
mo. Matytis, apie organizacijų 
tvėrimą jisai turi labai menką 
nuovoką. Į metus laiko gali
ma užauginti tris dešimtis mi
lionų ridikų, bet ne politiškos 
partijos narių. J. J. S.

lengviau- 
kudikių

tinkamu*

MOTINOS!
Jeigu Jūsų Kūdikis Neina 
Svaruman kaip Turėtų Eiti

Jeigu jūsų kūdikis neauga kaip rei
kiant iš bonkos — jeigu jus veltui 
išbandet formulą po formulos — at
siminkite Eagle Brand yra 
šiai suvirškinamas iš visų 
maistų.

Eagle Brand prirode savo
m) prie kiekvienos maitinimo sąly
gos — silpnų prieš laik^ gimusių 
kūdikių — dvynukų ir trinukų — 
v'aikų visai nusilpusių nuo živatavi- 
mo — kūdikių, kurie nieko nelaikė 
savo viduriuose — normalių, sveikų 
kūdikių, dėl kurių negalima buvo 
gauti tyro šviežio pieno.

DYKAI— Pastebėtina Kūdikiu 
Knygelė!

Jeigu jūsų kūdikis neina svaruman, 
kaip turėtų eiti, pasitarkite su savo 
gydytoju apie Eagle Brand. Išsisiųs- 
dinkite nemokamą knygelę. Nauja 
laida “Baby’s We!fare” — stebėtinai 
pagelbinga knygelė apie kūdikių prie
žiūrą ir maitinimą.

S BmzzV
THE BORDEN COMPANY. Dept. FL-1 
360 Madisoh Avc., New York, N. Y.

Meldžiu prUiųnU man dykai kopija nau
jos ‘‘Baby’a VVelfare.” 
Vardas.. 
Adresas. 
Miestas Vairi. m

BANKAS ĮRODYTO SAUGUMO

šis Bankas visuomet buvo ir yra prisiren-
• gęs jums patarnauti. Iš priežasties musų 
stiprių ryšių ir stovio, mes užtikrinam pil- 
niausį saugumą jūsų pinigams.

Mes kviečiame jus atidaryti musų banke 
mažą arba didelę sąskaitą. Įrodę savo stip
rumą, mes tikimės jūsų paramos.

BONŲ ARMIJA

“K. B. K. A.” 8-tos kuopos 
susirinkiitio

š. m. 16 dieną įvyko “K. B. 
K. A.” 8-tos kuopos susirinki
mas pas p. p. Indrelius, daly
vaujant mažam skaičiui narių. 
Buvo apsvarstyta- svarbesnieji 
kliubo reikalai ir nutarta veik
liau dirbti.

Svarbiausias susirinkimo ta
rimas buvo tai: paaukoti 5 
dol. laisvų kapinių steigimui' 
Kupišky. Tas klausimas ėjo 
kiek ilgiau, ir po diskusijų pri
eita prie išvados, kad paauko
ti 5 dol. iš iždo, kur yra likę 
pelno nuo buvusio pikniko,-

LTž tuos paaukotus pinigus 
laisvom kapinėm didesnis kre
ditas priklauso p. Indrelienei 
-------------------------------------------------------------------------------- |---------------------- --------------------------

i§

LIET. LAIVAKORČIŲ A. S. AM. 
/ • 

Rengia -

EKSKURSUI į LIETUVA

a E4™?
J M. L. "GRIPSHOLM"
LIEPOS 30 d., 1932
’lūaivakortės į Klaipėdą:

Ten I Ten ir Atgal ’,

Naudokis musų ankstyvesniais 
vėlesniais laivų išplaukimais:

M. L. KUNGSHOLM, Rugpiuėio 15
S. S. DROTTNINGHOLM, Rugp. 25
M. L. GRIPSHOLM, Rugsėjo 1
M. L. KUNGSHOLM, Rugsėjo 15 
Platesnių informacijų. vkreipkitės pas 

vietini laivakorčių agentų arba į:

Swe<ttsh American Line
181 N. MICHJGAN AVĖ., 

CHICAGO; IDL.

Liepos 16 dieną 9 vai. ryto 
apie 20,000 . vyrų Bonų Arini-, 
ja susirinko tiės šalies kapito-* 
Ii u tikslu reikalauti, kad kon
gresas neišsiskirstytų pirm pa
skyrimo tam tikros pinigų su- 
nuiĮs Bonų Armijos užlaikymų) 
arba pilnam bonų išmokėji
mui. <

Bet gaila, kad tas protestas' 
išėjo sorkemis. Dalykas toksi 
kad nuo pat B. E. F. susitvė-! 
rimo tarpe tam "tikrų asmenų; 
čjo kova už vadovavimą B. E.į 
F. To bežiūrint“, protestai in

GERB. Naujienų '1 skaityto
jos ir škait^t'djai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
N a u j i e n o s e.

. - ■ ■■—1—-   ..................n ■ - -............. ■

Halsied Exchange National Bank
1929 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
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Išpardavimas
VartrtH

Radio
•,■ ■■ ■ • • įi ■ '•<

i Visi Radios yra Garantuoti' 
ir Geram' Stovyje

, 8 Tūbų AtWater 
■ Kent ........ ......

. 7 Tūbų R. G. A. $ 
Rhdįoia .......... v„...
7 Tūbų . Crošley

L’ $'l|^()0!;

...

n50

,T0 TUbų Bruns- 
wick ........  ...L
8 Tūbų Philco 7 $ ij g.50

INCORPORATED
* 3417 ;So.rHalsted St.

Telefonas BOULEVARD' 8167 
'"■< CHICAGO, JŲ.

V ( -•; ' , * - • ■ . *5,

Nedėlioję gražus Radio pro
gramas iš stoties WCFL 970 
k. nuo 1 iki 2 vai. po. pietų.

j ‘NAUJIENŲ’

IPIKNIKL
MCDKUO T,

Rugp.-August 14,

BIRUTĖS DARŽE
ARCHER AVĖ. ir 79

baš puifciaasias. TSmyftite toliftiėsirius praneštom.



Algirdas Margeris.

Žmogienos Mėsinyčia darbo

keikia, bet visų labiausiai my- Parko
Seno Petro Pastabos

s

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

Bet po to, Jėzusų daugiau 
nebeatsirado, nes jis nebuvo 
amžinas ir mirė.

• V

Pilnas vardas ir pavardė 
Adresas ... 
Amžius
Kam užrašote? 
Ar gimine?

O

Šeštadienis, liepos 23, 1932

(Tęsinys)’
Bet dabar Rokas buvo jau 

nebe toks, kaip pirmiau. Jo 
prote smarkiai ėjo atgimimo 
procesas. Mat, renesanso sėk
la, įsėta jo sielon nuogo jo gy
venimo knygos, kurią jis la
bai uoliai Amerikoje skaitė, 
sėkmingai prigijo, pu.’kiai 
klestėjo ir gerų vaisių davė. 
Jis ryškiai matė bei jaute 
skriaudžiamųjų vargus ir 
skausmus. Jis nedvejolinai sų-

skriaudžiamųjų pusėj, ir kad 
skriaudžiamuosius užtariantie
ji arba dėl jų .teisių bei gerbū
vio kovojantieji yra aukščiau
sių dorybių žmonės, ant kurių 
Dievas ncrustauja, juos nepra-

NEGIRDĖTI
BARGENAT!

REFRIGERATORIAI 
—IR— 

PLOVYKLES

IŠPARDUODAMA
Už MAŽIAU KAIP

KAINOS

Naujos Standard padarymo 
Vertos $98.00

TH0R Plovyklės

$38.50

Nauji Gražus Standard pa
darymo $150.00 vertės

REFRIGERATORIAI 
šaldytuvai 

$85.00
Šlakas yra apribotas, todėl 
pasiskubinkite atsilankyti į

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd St.

Cor. Maplewood Avė.
4177-83 Archer Avė.

Cor. Richmond St.
CHICAGO, ILL.

NAUJIENOS, ’CHOgO, III.'

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

no kaimynas, ir tt. Jei kas pra
šo, neatsisakome duoti daržo
vių, bet savo valia, nesiklau
sus musų, nenorėtumėm leisti 
jiems naudotis musų 
vaisiais. /

Kaip klaidingos ko 
respondencijos 
skriaudžia be

darbius

Ilgai Rokas skaitė ir galvojo. 
Net ir vakarienės jis nebeėjo. 
Įsigytieji angliakasyjdose ir 
ligoninėj šiurpulingi įspūdžiai, 
be to, ir baigiąs realizuotis 
kapitalistinis jo galvoje per
versmas, nustelbė norą valgyti.

Atėjo ir Antanas. Nustebo, 
pamatęs Roką socialistiškus ir 
laisvamaniškus laikraščius be- 
skaitantį. Bet nieko nesakė. 
Atsigulė.

Rengėsi gulti ir Rokas, šį va
karą jo protas buvo tiek daug 
pakitėjęs, kad jis net ir poterių 
nebekalbėjo. Tatai, žinoma, la
bai stebino ir kartu džiugino 
Antaną. Abudu tylėjo: galvojo. 
Antanas pirma užmigo, o Ro
kas vis tebegalvojo. Ir smagu 
ir Įdomu buvo jam dabar gal
voti, nes jią pirmą kartą savo 
gyvenime laisvu nuo religinių 
prietarų protu galvojo. Išsi
laisvinęs iš dvasios grandinių, 
kurie per daug metų varžė ir 
vieloje laikė jo protą, tary
tum iš nelaisvės išleistas pauk
štis, jis dabar savo mintimis 
skraidė. *

io.
Sekmadienis. Giedra. Saulės 

spinduliai, atsiritę Pennsylva- 
nijos kalnų viršūnėmis, vertė
si pro langą Roko kambaryn ir 
pylė į jo veidą stiprią šviesą, 
kuri perėjo akių vokus ir su
žadino visą akių aparatą, net 
ir matymo sritį smagenose.

—Vandens! vandens! Kur 
blešinės?! — Per miegus šau
kė Rokas.

—Kas yra, Rokai? — Klau
sė j j išbudinęs Antanas.

— Ak, baisų sapną sapna
vau. Rodos, balti didelių lieps
nų liežuviai laižė besiblaškan
tį ir beklykiantį Džiovą... Jis 
sudribo... sutirpo, kaip snie
gas... ir išnyko...

—Gaila Džiovu, — pratarė 
Antanas, ir daugiau nė žodžio.

Juodu atsikėlė. Papusryčia- 
ę, laukuosna išėjo.
Jau vakar Vakarą norėjo 

Rokas atvirai su Antanu pasi
kalbėti, bet vis nedrįso. Dabar 
visgi nusitarė ilgiau nebety-

—Antanai, aš negerai pada
riau taip greitai išsiųsdamas

—O, Rokai! Kam tu s taip 
kalbi? Žmonelė su tiek vai

*■ •
—Aš bijau, kad visas mieste

lis pradės ir apie mane taip 
šnekėti, kaip šneka apie tave, 
Antanai.

—Apie mane blogai šneka! 
Ką? As čia taip rimtai ir pa
vyzdingai gyvenu. Baisiai sun- 

ir savo 
pasiun-

kiai dirbu, taupau 
šeimai dažnai pinigų 
čiu.

Antanai, taigi. 
Trumpai ir aiškiai- Kunigas, 
davatkos ir kone visas mieste
lis šneka, kad tu su šliūptar- 
niais bendrauji ir per jų tarpi- 
ninkystę esi savo krauju šėto
nui savo dūšią užrašas -— par
davęs. Sako, kad už tai šėtonas 
tau daug pinigų prinešąs. Ki
taip, — sako, iš l$ur gi tu tiėk 
daug jų imtum įę Lietuvon 
siųstum.

Antanas nusišypsojo* • •
—Žinai ką, Antanai, man 

net gėda prisipažinti, kad aš 
išžiurinėjau, išuostinėjau visas 
paloves, skrynias ir krosnį 
piktų dvasių ir užeiktų pinigų 
beieškodamas. Aš naktimis ne
bemiegojau į pravirą langą be
žiopsodamas ir, ypač velnių 
valandoje, aitvaro su pinigų 
maišu belaukdamas. Dabar ir 
geda ir pikta man, kad* aš taip 
žioplai elgiausi.

—Užmiršk visa taf, Rokai. 
Bene tu Čia kaltas. Kalti tie, 
kurie tavo galvą prietarais pri
kimšo. Juk piktas dvasias, ar
ba velnius tikėti tu daugiausia 
išmokai bažnyčioje — toje vel
nių rinkoje, (Bus daugiau)

Niekas nėra amžinas. Buvo 
gadynė, kad Jėzus perkeitė 
vandenį į vyną. Reiškia, pana
šiai padarė kaip ir Šiandieni
niai musų butlegeriai. Vėliau 
jis keliais duonds bakaniukaiš 
pavalgidino daug žmonių ir 
dar dvyliką pintynių pririnko

Užėjo inkvizicijos gadynė, 
kurioj katalikų bažnyčios ku
nigai kankino žmones baisiais 
įnagiais — kankino tuos žmo
nes, kurie nukripdavo nuo ku
nigų pasakų ir kvailysčių.

Praėjo inkvizicijos gadynė, 
kunigija neteko galios tąip 
nuožmiai žmones kankinti.

Nes niekas nėra amžina.

Buvo Rusijos carizmo gady
nė. Carams viešpataujant, Eu
ropoje ir Azijoje daug tautų 
ir tautelių kentėjo kazoko na- 
gaiką, kareivio ar žandaro 
jungą. Ir Lietuva buvo ne 
kartą aplaistyta lietuvio, že
maičio ar dzūko krauju.

Atėjo laikas, kad Rusijos 
liaudis sukilo ir nuvertė cariz
mo viešpatavimą, ir caro My- 
kalojaus sostas subirėjo kaip 
molinis puodas. * -

Nes niekas nėra amžina.
________________ . ' .• , t

Po pasaulinio'karo užėjo ga
dynė diktatorių, kurie valdo 
mases kareivių ir policijos 
šautuvu ir durklu, paminę sa
vo kruvinu čebatu žmonių lai
svę, sugrudę į kalėjimus ar iš- 
žudę tuos, kurie trokšta demo
kratinės laisvės.

Dabar diktatoriai valdo Lie
tuvą, Rusiją. JįąlįląJr jau Vo- 
kietiją stengiasi paimti.

Bet, kaip dingo praeity in- 
k vizicij . baisus- ^kankinimai,

ir diktatorių gadynė — Stnetci 
nų, 
tų-

Stalinių, Mussolinių ir ki- 
Ba niekas nėra amžina.

Senas Petras.
. ' • • i

Pietinėj miesto; daly
Farmeriai

Roselando, Washin g t o n 
Heights, Pullmano apieliųkėj 
šiemet kai kurie darbininkai, 
neturintys darbo, .ėmėsi “fą^- 
meriauti.” Kitaip sakant, jie 
pasiėmė po tam tikrą, plotą 
žemės tuščiose aikštėse daržo
vėms auginti. Teko su keletu 
jų kalbėtis. t .

—Kaip farmos? — paklau
siau vieno jų.

—Nieko sau, tik ot lietaus 
nėra, agurkai sudžius... Kaip 
keista, nors ir. ūkininkas iš 
Lietuvos, bet terpdamas dirb
tuvėje ne .nepaisydavau, nė ne
prisimindavau apie lietų. Lie
tus atrodydavo nemalonus įvy
kis. Dabar, rodosi, iš naujo gi
mė ūkininko dvasia,'

—0 ar padarysi ką, ar turėsi 
kokio pelno} iš lukinihkavimb ?

i —Kokio pelno norėti. Pasi
darysiu daržovių ’ sau, buš kai
mynams ir draugams dovanų, 
tai ir viskas. Bet žinai ką: 
džiaugiuos pasiėmęs “ūkinin
kauti.” Pratusiam dirbti Žmo
gui be darbo baisiausia nuobo 
dis. Pernai vasarą maniau, 
kad turėsiu pasiskandinti M 
ne^įmo. šiemet gi išeinu j “ukj” 
ir greičiau f diena praslenka. 
Vis mat užsiėmimas.

—Ar kiti, taip sakyti, ‘‘dy
kaduoniai” nemėgina skolintis 
jūsų darbo vaisiais? Ar nemė
gina raškyti juos? i

—Gal ir mėgintų. Beį mes, 
“farmeriai”, sudarėme sargy* 
bą. Pavyzdžiui, vieną dienai 
“laukus” daboju aš, kitą —ma

Pirmadienį Galumet 
apielinkėje stambaus komunis
to spikyzej (arija sauliune) bu
vo padaryta krata. Suėmė jau
ną merginą ir porą vyrų, 

žinių Rinkėjas.

“Naujienose” liepos 20 dieną 
šių metų, korespondencijoj iš 
Melrose Parko, koks ten Mel
rose parkietis pamatė arba į- 
sivaizdavo, buk jati laikai ge
rėja, nes darbų gerokai pasi-

apie darbus butų pranešama 
patikimos žinios. Dėka to be
darbiai bus apsaugoti nuo ne
pamatuotų vilčių ir kaštų — 
ypač kaštų, nes šiandie bedar
biams tenka su kiekvienu cen
tu skaitytis.

— Bridgeportietis.

Rengiama Lietuvių 
Aviacijos Diena

Liepos 21 d. adv. Vasalio 
(Va Šalie) ofise įvyko lietuvių 
lakūnų skridimo per Atlanti- 
ką organizavimo komiteto po
sėdis. Dalyvavo beveik visi 
komiteto nariai ir lakūnas kpt. 
Darius ir lak. Girėnas.

Po ilgo pasitarimo, komite
to veikimo pradžiai nutarta 
rugpiučio 7 dieną surengti Lie
tuvių Aviacijos Dieną Cbica- 
goje. Apie tą šventę bus gar
sinama per lietuvių ir kitatau
čių laikraščius, lietuvių radio 
programas, per piknikus ir 
tam tikrus spausdintus x atsi
šaukimais. ’

Be šių svarbesniųjų nutari
mų, taip pat išrinktas komite
to pirmninku adv. Vasalis, o 
sekretorium kpt. P. Jurgėla.

Kitas komiteto posėdis įvyks 
kitą ketvirtadienį 8 vai. vak. 
Lietuvos, konsulato raštinėje.

Korf-tas.

kas buvo užsidaręs, o, dabar 
atsidarė ir jau dirba tris die
nas savaitėj; kenšapė dirbanti 
visas dienas savaitėje, ir tt., ir 
tt.'

Aš, būdamas bedarbis pus-

rys, sumaniau nuvažiuoti ir to 
Melrose parkiečio teisybę pa
tirti. Bet nuvažiavęs, kur lik 
užėjau, visur iškabos sako: 
“no belp wanted”. Geležies 
fabrikas, kaip jį Melrose par
kietis pavadino, uždarytas 
“until furtlier notice”. Dvie
jose kenšapėse iškabos parei
škia : “no belp wanted”. 0 vie
nos sargas (vačmonas) man 
pasakė: “slack as heli.”

Tokiomis klaidingomis Mcl- 
rose parkiečio informacijomis 
patikėjęs dovanai privargau 
106 laipsnių karščio dieną ir 
dar apie pusdolerį praleidai’ 
gatvekariams. Melrose parkie- 
tis tur būt pats dirba kiekvie
ną dieną, lai ir sprendžia sulig 
savimi.

Abelnai pageidaujama, kad

PRANEŠIMAS
Justin Mackiewich, Mortgage Banker

„ ( — IR—

D. L. K. Gedimino Building & Loan Ass’n.
Ofisai persikėlė iš 2342 South Leavitt Street i naują ir di
desnę, moderhiškesnę vietą į

2324 South Leavitt Street.
•, i a Kampas 23rd Place.

usim savo bizny taip kaip ir pirmiau specialiai dabar patarnau- 
i ir parduodam morgičius skoli- 

i, . ‘

. Pata^nausim savo bizny1 taip kaip ir ] 
įjjįnj MORGIČIŲ REIKALAMS J perkam 
'fnpmi aut pirmų morgičių.

Katrie turite pirkę morgičius iš uždarytų bankų, kreipkitės’j musų ofi
są, mes esaipe pasirengę ir turime tam tikrą sistemą iškolektudt; nuošim
čius ir sumą.

Spulkos Serija prasidėjo nuo liepos 1, 1932, dabar galima prisirašyti ir 
visi mokesčiai spulkos narių priimami šiame ofise.

JUSTIN MACKIEWIGH
2324 S. Leavitt St. (anai 1678-1679

CHICAGO, ILT.

PRANEŠIMAS
Turintiems Pirmų Morgičių ir Real

Estate Bonų Pirktų per 
UNIVERSAL STATE BANKĄ

i ’ Kadangi žemiau pasirašiusieji esame gerai,susipažinę su 
■ viršminėto banko išduotomis vertybėmis, mes manome, 
kad mes galime geriausia pasitarnauti turinčių morgičius 
W namų savininkų interesams' ir šutaupinti jiems išlaidų.

Kol vėl bus atsteigtas iiormąlis bankinis į>a-tėrilavimas, 
musų ofisąs yra pasirengęs jums parūpinti apdraudą, iš
davinėti money (orderius (siųsti .pinigus), kolektupiti mor- 

>gičius Įr nuošimčius, duoti notaro liudijimus ir teikti viso
kį kitokį panašų patarnavimą.

■ * ' '-i ■' .

G. A. Šukysir Wm.M.Antonisen
3320 South Halsted Street,

Tel. YARDS 5215

Žinomas Biznierius Virš 20 Metų

M. J. KIRAS
Praneša visuomenei, kad jis savo'įstaigą vardu? M. J. KIRAS MOTOR SALES, 

(3207-07 So. • Halsted St.) • pardavė pp. Lasky* ir \Vainoriui, iš Brighton Motor 
Sales.

Dabar M. J. Kirą Visuomet rasite senajam Rcal Estate Ofise, 3335 So. Halsted 
St„ kuriame pašvęs visą savo laiką. Jis užsiims statyba namų, pardavinės namus ir 
žemę, morgičius, laivakortes, siųs pinigus U. S. Paštu, visokios rųšies apdrauda ir 
renduos apsaugos dėžutes. Maloniai kviečia gerbiamą visuomenę atsilankyti į jo 
ofisą, 3335 SOUTH HALSTED STREET.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. ▼.

S WISSIG
Specialistas ii 

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 išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai.' OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 Sti kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

|D $1000.00

Kartu su Valgiais 
paduodame skanius 

Gėrymus

NIKI UETUVIŠKA MEIGfl
Užkandžiuok / 

ir
PASIŠOK

I VIŠTIENA, STEKAI, RAVIOL1 IR SPAGHETTI

HAPPY BILL’S INN
Tel, Haymarket 9859

B. W. KORSAK, Sav.
151648 W. GRAND AVĖ 

. Prie Ashland Avę.

ACCIDENT INSURANCE POLICY
Tiems, kurie užsirašys. 

NAUJIENAS
ant metų- ir prisius $7.00 Amerikoje

Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponų ir prisiųskite kartu su pinigais.
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Užsisakymo kaina:
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VALSTYBE IR PRIVATINIS BIZNIS

gus darbo dieną, kuriam 
pramonės vedimas visai ne
rupi, negu fabriko užveizda, 
ar inžinierius, kuris ir po 
oficialių darbo valandų turi 
rūpintis, mislyti, planuoti, 
kad tasai fabrikas eitų, kaip 
reikiant, kad kaip nors pa
kėlus gamybų? O betgi taip 
yra. Tai liūdna gyvenimo 
ironija ir juo greičiau So
vietų valstybė pataisys tų 
klaidų, tuo Šalies gyvento
jams bus geriau.” 
šie gana protingi išvadžioji

mai betgi pasirodė labai kenk
sminga “herezija” L. Prusei- 
kai, ir jisai šios savaitės “sklo- 
kininkų” organo laidoje duoda 
vėjo Savikritikui. Girdi, kaip 
tu drįsti abejoti - apie tvarkos 
teisingumų Stalino karalystė
je?Hooverio principu, kad valdžia neprivalanti kištis 

į biznį, depresija “sukritikavo”. Jungtinių Valstijų pre
zidentas, kad ir nenorėdamas, turėjo gelbėti privati
nius bankus, geležinkelių kompanijas ir kitokius biz
nius. Jo iniciatyva tapo įsteigta dviejų bilionų dolerių 
Rekonstrukcijos Finansų Korporacija, kuri duoda pa
skolas privatiniams bizniams; ir jisai pasirašė pagel- 
bos bilių, kuriuo ta Korporacija įgaliojami padidinti 
savo kapitalu biliOnu ir astuoniais šimtais milionų do
lerių.

Tai yra milžiniškos pinigų sumos* Jas sukelia val- 
žia ir duoda privatinio biznio įstaigoms, kurios neturi 
pakankamai kredito, kad galėtų pačios jas sukelti. “Pri
vatinė iniciatyva” atsisakė bizniui tarnauti kaip tik 
toje valandoje, kada jisai atsidūrė bėdoje.

Bet kokios bus pasėkos šito valdžios kredito teiki
mo privatiniam bizniui?

Dideles paskolas iš Rekonstrukcijos korporacijos 
gavo geležinkeliai. Ar jie galės jas atmokėti? Vargiai. 
Jeigu per tuos nepaprastos gerovės laikus, kurie tęsėsi 
iki rudens 1929 fnetų, geležinkeliai neįstengė sutaupyti 
tiek perviršio^ kad galėtų su jo pagelba prasistumti 
per dvejetą-trejetą depresijos metų, tai yra nedaug pa
grindo tikėtis, kad jie darys didelius pelnus ateityje.

Bet jeigu geležinkeliai negalės atmokėti gaunamas 
iš Rekonstrukcijos korporacijos paskolas, tai valdžiai 
teks juos paimti už skolas į savo rankas.

Tas pat gali atsitikti ir su kai kuriais bankais. Pa
vyzdžiui, Central Republic (buvusio ambasadoriaus 
Dawes,o) bankas pasiskolino 80 milionų dolerių. Ta 
valdiška korporacija dabar ant banko turto turi “mor- 
gičių”, kuris yra didesnis, negu visas banko kapitalas. 
Šis bankas todėl gali patekti į valdžios rankas.

Šitaip dalykams einant, gali atsitikti taip, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia, visai pati to nesitikėdama, 
pataps daugelio geležinkelių ir žymios dalies bankų 
savininke. Vai jau butų ne tik kišimąsi į biznį, bet biz
nio perėmimas iš privatinių rankų j valstybės rankas.

”, Hooverio ir Amerikos 
baisiausias baubas. O betgi

Biznio “suvalstybinimas 
kapitalistų manymu, tai — 
jie gali į jj patekti užmerktomis akimis!

Kas į ateitį nenori žiūrėti, tam dažnai pasitaiko 
šitokį siurpryzai.

straipsnį apie netikusį 
proto ir rankų darbininkų pa
skirstymą sovietų Rusijoje. 
Bolševikų valdomoje šalyje, bū
tent, fyzinio darbo darbininkai 
sudaro pirmą kategoriją, kuri 
gauna didžiausias maisto por
cijas ir kitokių privilegijų; o 
protinio darbo darbininkai yra 
paskirti į antrą kategoriją. 
“Savikritikas” nurodo, kad 
toks paskirstymas yra ir ne
teisingas, ir žalingas. Sako:

“Išeitų taip, lyg kad kas 
sakytų, jog pilvas ir rankos 
naudingesnės (naudingesni. 
— “N.” Red.) žmogaus or
ganizmui, negu smegenys. 
Tas pats yra ir su visuome
niniu organizmu. Proto dar
bininkai yra tiek jau svar- 

• bus darbininkų visuomenei, 
kaip ir rankų darbininkai. 
Kodėl tat juos skirstyti į 
kategorijas? Kam žeminti 
vienus ar kitus? Nesakau, 
kad inteligentai butu stato
mi augščiau paprastų darbi
ninkų, be jie neprivalo būti 
ir žeminami.

"PraktiSkOji pus? šios kla-

si Akacijos yra tokia, kad 
pirmosios kategorijos darbi
ninkas gauna daugiau mais
to ir gyvenimo reikmenų, 
negu antrosios. Argi rankų 
darbininkui reikia daugiau 
maisto, negu proto darbinin
kui? Šito klausimo tyrinėto
jai mums sako, kaip ir prie
šingai: proto darbas yra la
biau alsinantis ir greičiau 
nudėvi darbininkų, negu 
kų darbas.

“Ši klasifikacija dar 
kia sociales, politines ir
nomines privilegijas. Sumi
nėti užtenka tiktai porų iš 
daugelio: paprasto darbinin
ko sūnūs bus priimtas mok- 
slainėn pirmiau, negu inteli
gento tėvo, o kada mokyk
lose vietų stoka, tai tas 
daug reiškia. Paprastas dar
bininkas gaus pirma mėsos, 
sviesto, cukraus ir kitų mai
sto reikmenų, negu proto 
darbininkas. Gi jeigu šių 
maisto produktų (ir drabu
žių) bus stoka, o jų tahkiai 
stokuoja, tai antrosios kate
gorijos darbininkai visai jų 
negaus, šios kategorinės pri
vilegijos lygios yra kleaų 
privilegijoms ir.jos darbi
ninkiškoj valstybėj ’’neturėtų 
butj.

“Kodėl, sakysim, darbinin
kiškai visuomenei tupėtų bu- 
ti svarbesnis fabriko šlavė
jas analfabetas, kuris tik$i 

kad Šiaip O užbai-

STALINO “LINIJOS” 
TEISINIMAS

“Jeigu Savikritikas sutin
ka su Sovietų valdžios nusi
statymu prieš primityvišką 
‘lygybę’ (kuri, anot Stalino, 
nieko bendro neturi su 
marksizmu), jeigu jam pa
tinka geresnio darbo įverti
nimas, tai ko jisai dejuoja 
dėl darbščiosios inteligenti
jos? Ar neaišku, kad ir jos 
darbas įvertinamas?” 
rasi Pruseika.

“Mums nerupi nei auto
riaus, nei kategorijų forma
lizmas. Sovietų Sąjungos 
proto darbininkai nei kiek 
nėra pažeminti. Anaiptol. Jie 
labai gerbiami, jų darbštu
mas labai įvertinamas, įver
tinamas ’ net materialėmis 
lengvatomis ir visaip kitaip. 
Stambiausi 
buržuazijos
Einšteinas ir kiti) visuomet, 
prie progos, pabrėžia tą fak
tą, kad Sovietuose mokslas 
ir technika tarpsta. Nei vie
nas mokslininkas nesusirupi- 
no ir neprotestavo (? — 
“N.” Red.) dėl {ariamos ‘pa
matinės ydos’ ir proto dar
bininkų ‘pažeminimo’ Sovie
tų Sąjungoj. Iš kur atsira
do drg. Savikritikas su savo 
‘susirūpinimu’?

“...Buržuazijos šalyse pro
to darbininkam blogiau ir 
blogiau, o SSRS — geriau

; ir geriau.”
čia “N. Gad.” redaktorius 

nepaduoda--jie vieno fakto sa- 
Vo oponehto kritikai atremti. 
Jisai tik kalba bendromis fra
zėmis: kad proto darbininkai 
bolševikijoje esą “labai gerbia^ 
mi”; kad tenai, anot Einštei
no (?), “mokslas ir technika 
tarpsta”; kad Rusijos moksli
ninkai “nesusirupjno ir nepro
testavo” prieš bolševikišką pa- 
skirtymą į kategorijas, ir- kad 
Rusijoje proto" darbininkams 
esą
žuazijos šalyse 
blogiau”.

Šitie Pruseikos tvirtinimai 
yra pagauti iš vėjo.. Su gyveni
mo realybe jie turi tiek bend
ro* kaip sapnas apie valgį — 
su valgymu* Kalbėti apie mok
slo ir technikos “tarpimą” bol
ševikiškoje Rusijoje, kuri be 
amerikoniškų, angliškų ir vo
kiškų inžinierių negali pasista
tyti nė vieno fabriko; kalbėti 
apie, mokslininkų “neprotesta
vimą” prieš tas bado sąlygas, 
nuo kurių jie bėga į: svetimas 
šalis, jei tik gauna progos iš
trukti; kalbėti apie proto dar
bininkų “gerbimą”, kuomet so
vietijoje yra panaikinta žodžio 
ir spaudos laisvė, kuomet iš 
mokyklų yra išvyti visi moky
tojai, kurie tik drjšo išreikšti 
abejonę apie “leninizmo” ne
klaidingumą, kUbfnet Ž^itiiiaU- 
siems profesoriams ir ekono
mistams keliama masinės by- 
)o^/ir jie, D© baime mirties 
’baūsiiįiėsri yrari verčiąmi įsiža
dėti savo JMtikinilri^ ir “špa- 
įviedotis” “klMtfbsė”, - 
visa, taj kalbėti tai reiškia 

f,k- 4/'
Pruseika, 

kdiiiuništų

piadti į akis tiesai.
nors, išspirtas iŠ 

partijos, dar vis

stengiasi kiek drūtas įrodyti 
savo “lojalumą” Stalino “gene- 
rąlinei, linijai” dr, kaip tikinti 
davatka, ima už gryną pinigą 
visas Maskvos propagandistų 
pasakas apie “raškažius” so
vietų rojuje. Kritiškos minties 
link sovietų sistemos pas jį 
nėra nė krislo.

Tuo gi tarpu yra neužginči
jamas faktas, kad sovietijoje, 
kaip nurodė Savikritikas, pro
to darbas, iš tiesų, yra padė
tas į žemesnę kategoriją, negu 
fyzinis darbas. Įstaigų tarnau
tojai tenai gauna mažesnį atly
ginimą, negu fabrikų darbinin
kai; mokytojai ir mokslo dar
bininkai — mažesnį, negu me
chanikai. Teisingai Savikriti
kas pažymėjo, kad tas katego
rijų skirtumas apima net ir 
sovietijos gyventojų vaikus: 
fabriko darbininko sūnūs yra
pirmiau priimamas į aukštesnę 
mokyklą, negu gydytojo, inži
nieriaus arba mokytojo, šito
kio diskriminavimo nepateisin
si nei “darbštumu”, nei kokiais 
kitais ekonominės racionaliza
cijos sumetimais.

“KATEGOftIJOS” — DIKTA
TORIŠKOS VALDŽIOS 

RAMSTIS [Acme-P. K A. Photo]

Chicago lakūnas Charles J. 
Robinson, kuris pražuvo Andų 
kalnuose, IPietų Amerikoje. Ro
binsono orlaivyje buvo ir de
vyni keleiviai.

ja butų turėjusi tokius įstaty- apyvarta siekė $90,000,000,000. 
mus bankų reikalais, kokius Taipjau normaliais laikais ša- 
pavyzdžiui turi Kinija, tai mu- ly cirkuliacija, abelnai imant, 
su valstijos bankai nebūtų vir
tę kaip lepšės. Nes Kinijoj, jei
gu bankas subankrutuoja, tai 
prezidentui ir vicc-prezideniui 
nukertama galvos. Taigi Kini
joj tik du bankai tesubankru- 
tavo per kelioliką Šimtų me
tų... Ir p. Bain nebūtų turėjęs 
12 bankų ir nebūtų prarijęs 13 
milionų dolerių biednų žmo
nių pinigų.

Bet musų valstijoj klojosi 
kitaip, ne kad Kinijoj. Žmonės 
nukentėjo labai skaudžiai. Ko
dėl musų valstijos 53 senato
riai ir 153 valstybės buto at
stovai nenumatė šių pragaiš
tingų galimybių ir leido poli
tikieriams ir bankininkams 
sunaikinti žmonių sutaupytą 
turtą ?

Dabar tie patys politikieriai 
gieda naują giesmę. Jie išlipi
no ant tvorų tokius parašus: 
“Put your money into circu- 
lation!” Bet jie nesako arba 
nekalba apie tai, kur žmonių 
pinigai pražuvo, ir neaiškina, 
kodėl tie pinigai pražuvo.

Visi žmones kalba apie pro- 
šperity, bet republikonai taip 
nuganė šią šalį, kad niekas ne
gali ją išgelbėti. Pavyzdžiui, 
Suvienytų Valstijų turtas yra 
apkainuotas $373,000,000,000. 
Normaliu laiku metinė šalies

$9,000,000,000. Bet šiandie apy
vartos nėra. Pinigų cirkulia
cija tik apie pusketvirto bilio- 
no dolerių. O kur kiti pinigai, 
tai niekas nežino. Matote, ko
kia yra “prosperity,” ir nužiū
rėkite kada ji sugrįš.

Pati Washingtono vyriausy
bė apskaičiuoja, kad devyni 
valdžios skyriai kaštuoja kiek
vienas užlaikyti metams abcl- 
nai pb $52,000,000. Patys sena
toriai sako, kad trys valdžios 
skyriai galėtų atlikti visas vy
riausybės (arba valdžios) už
duotis. Bet taip tik kalbama. 
Išlaidų gi nemažinama.

Arba imkime musų vietinę 
padėtį. Bizniaus nėra, bedarbė 
didžiausia. Bet reikalingi pro
duktai ne kiek nenupiginti: 
pav. gazas, elektra, telefonas, 
pienas ir kitoks maistas prak
tiškai kainuoja suvarlotojams 
tiek, kiek kainavę. Ir ne vic- 

politikierius nesirūpinanas politikierius nesirūpina 
dalykų padėties gerinimu. 
Koks bus rezultatas? Aš nega
liu pasakyti.

Taigi kiekvienas žmogus tu
ri duoti sau klausimų: Kodėl 
republikonai nė nesvajoja su
mažinti viršminėtų reikmenų 
kainas?Kokiu tikslu bolševikai pa

verto darbininkus neva “pri
vilegijuota” klase? Tikslu juos 
sode moralizuoti ir pavergti!

Pramones darbininkai, ačių 
savo susikoncentravimui stam
biuose centruose, buvo veik
liausias ir, palyginti, geriau
sia susiorganizavęs visuomenės 
sluoksnis Rusijoje, tuo, metu, 
kai iškilo revoliucija, 
daugumoje darbininkai
su bolševikais. Carizmas buvo 
nuverstas, kuomet bolševikų 
vadai sėdėjo užsieniuose. Lėni- 
nas ir Trockis ^paskui įvykino 
savo “pučą” prieš laikinąją 
revoliucinę valdžią ne tiek dar
bininkų jėgomis,* kiek jurinin
kų ir kareivių durtuvais. Seno
sios profesinės darbininkų1 są
jungos da ir po bolševikiško 
perversmo ilgą laiką buvo prie
šingos bolševizmui. Sunaikinti 
šitą organizuotų ir politiškai 
susipratusių darbininkų pasi
priešinimą bolševikai pavartojo 
dvi priemones: terorą ir papir
kimą. Antroji priemone tai ir 
yra “kategorijos”.

Darbininkai buvo padėti į 
pirmą kategoriją, su teise gau
ti didesnę maisto porciją ir 
kitokių “privilegijų”, idant jie 
jaustųsi, kad diktatoriška Ru
sijos valdžia tai ■— “darbinin
kų valdžia”. Bet anaiptol ne vi
si darbininkai tomis privilegi
jomis naudojasi. Tie darbinin
kai, kurie yra sugaunami, kai- 
po priklausą socialistų organi
zacijai, gauna vietoje, padidin
tos maisto porcijos, kalėjimą, 
ištrėmimą ir katorgą. Tie dar
bininkai, kurie dirbtuvėje pa
sipriešina valdiško “prof-soju- 
zo” viršininkams, būna iš jo 
pašalinti ir netenka teisės fab
rike dirbti. Jiems nėra darbo, 
o gudrus bolševikų obalsis sa
ko, kad “kas nedirba, tas ir 
nevalgo”.

Vadinasi, tik ištikimi valdžiai i 
darbininkai 
kategorijos” 
tas malones 
ėmė jiems
piliečio teises, 
proletariatas buvo iškovojęs 
revoliucijoje:' žodžio, spaudės 
ir organizacijų laisvę, teisę 
slaptu balsavimu rinkti val
džią,- teisę pasirinkti darbo ir 
gyvenimo vietą, teisę streikuo
ti; asmens neliečiamybę ir t. t.

žodžiu, tuo paskirstymu į, 
“kategorijas” bolševikai paver
gė darbininkus ir Su; pagelba tų 
pavergtų darbininkų j ie laikę 
velgiijoje ir visus . kitus krašto 
gyventojus, " 
fldąįl|ltUi dėspotiz- 

mo sistemai žmonės negalėtų 
jėga, tai bolševi

kų valdžia duodą geras maiste 
porcijas taip pat kafeiyiams ir 
policininkams, ypač žvalgybai, 
šitie elementai teatlieka jokio

MUSŲ VALSTIJA
Piliečiai nusiminę** praradę: 

savo turtą ir praradę savo jau
nystę, kuri niekuomet nebe
grįš. Republikonų administra
cija sunaikino viršminetą jė
gą ir rnedegą. Man čia tenka 
kalbėti apie milžinišką musų 
valstijos — Illinois — turtą.

Illinois valstijos j turtas ap- 
skaitliuota. $22,232,794,000; ir, 
18 bilionų nejudinamo turto,, 
kuris buvo užmirštas politikie
rių, bet kurį, vėliau taksų mo-t 
ketoj ai suta(l(į. Kitaip sakant, 
Illinois valstijos turi daugiau 
turto, negu visa Anglija, treč
daliu daugiau, ne kad Franci- 
ja, tikrai tiek,
Italija Ispanija sudėjus jas? 
kartu. Illinois valstijos išdir- 
hystė 1927 metais buvo verta 
$5,386,003, ir per keturiUs me
tus dar/pasidaugino $283,000,- 
000. Vieri* darbininkams išmo-. 
keta bilionas dolerių per me
tus. Anglies
$239,094,642. Tai yra 
niškas turtas.

Dabar pažiūrėkime į ban
kus. Birželio mėnesoi 29 d*, 
1929 metų musų valstija turė- 
j6. 1,314 valstijinių bankų 
(.statė banks), kurių turtas, 
(kapitalas) siekė $495,505,725; 
depozitų šie bankai turėjo 
$2,724,634,187. Vadinamų na- 
cionalių bankų (national 
hąjįks) buvo 487. \ -Tų turtas, 
(kapitalas) siekė $11)4*567,000. 
Jų depozitų sumos Čia nepa- 
duodu. šios skaitlinės parodo 
milžinišką bąnkų turtą.

Tie kandai turėjo valstybes, 
leidimą priimti žmonių pini
gus ir žmonės turėjo jąis p.a- 
sitikęjimą. Bet kiek bankų 
šiandie teliko? Tikrą skaitlinę, 
pasakyti sunku, nes jie mirš
ta, kaip rudens laiku muses. 
Tas visas, "žjnbnių Įjąsitikėji- 
mas, rėin&si labiausią^ žodžiais? 
“State Banks.” Tie žodžiai kė
lė žiiionių pasitikėjimą, buk. 
VĄjsliją^ atsakanti už visus 
įiebtioiinkus afsitikimuš su 
bankais arija už jų užsidary-

Musu įtolitikiėriai turėtų at- 
sakyti Už thi ir už silpiūis ban
kų įstatymus. Jtei iiitfšį valsti-

iTiJCT't17,-i.į.i 14.-.

prodaktingo darbo. Todėl aiš
ku, kad bolševikai vadovauja
si i visą^^č^hį 8unl^j}ji\^\dar- 
bej; nauęįingupu)' arb^ vdįbš^-? 
mo sumetimais,\ skihitydftini 
žmones į ,Hkatmrij^s”. Bolše- 
vikų .motyvai', yra giynai p<Ui- 
tiškį Jie -šeria geriau i tuos, ku
ria .1 iem.s , yra reikalingesni 
diktatūros išlaikymui. < ■■

Verlt A. Vaivada

DRAKDLA

reikalingas informa-

kaip susitarę, jie 
apie žmogų, kuris 

po pietų, -apie penktą

(Tąsa)
Profesorius Vau Hclsingas ’ 

smulkmeniškai išpasakojo, ką 
padarė dienos laiku, mėginda
mas patirti kuriuo laivu ir kur 
plaukiančiu Grafas Drakula 
paspruko iš musų rankų:—

“Aš žinojau, kad jis nori grį- . 
žti atgal į Transilvaniją, todėl 
jaučiau, kad jis turės pasiekti 
ir tęsti kelionę Dunojaus žioti- , 
mis; arba pasiekti kokį nors . 
uostą Juodojoje juroje, nes tuo 
teliu jis originaliai atvažiavo į ' 

ondoną. Prieš mus buvo niūri 
tuštuma, vargu buvo galima 
tikėtis kas nors- sužinoti. Omne ' 
ignotum pro magnifico; (kas 
nežinoma, visuomet skaitoma 
nepaprastu); todėl nupuolusiu 
upu nutraukėme, sužinoti kuris 
laivas vakar vakare išplaukė j 
Juodąją Jurą! Tai buvo burinis 
laivas, nes ponia Nlina, užhip
notizuota, minėjo apie grandi
nių žvangėjimą, apie jurinin
kų bėgiojimą deniu* apie me^ 
džių stiebų traškėjimą. Toks 
laivas nebuvo, užtektinai svar
bus paminėti ‘Times” Londone 
laivų, judėjime; todėl, pataria
mi lordo Godalmingo, nuėjome 
pas Lloydą, kur yra; sužymėti 
Visi išplaukiu , ar atplaukiu lai 
vąi,,nors ir mažiausi* Ten paty
rėme, kad tik vienas laivas su 
atoslūgiu išplaukė į Juodąją 
Jurą. Tai buvo Carienė Katari 
na,. Laivas išplaukė iš Doolittle 
prieplaukos į Varną ir iš ten i 
kitus punktus Paduno j u j e.
“štai,” tariau sau, “Štai laivas* 
kuriamo raudasi Grafas.” Sku
biai nuėjome į Doolittle prie
plauką, kur? radome žmogų. sė
dintį medinėje budelėje — biu
re, kuris buvo,taip, mažas, kad 
žmogus atrodė už - j j didesnis. 
Jp pakląusėme smulkmenų apie 
“Carienė^ Katarinos” kelionę.’ 
Žmogus turėjo raudoną, smar 
kiai raudoną, nesį* biauriai kei
kė ip garsiai triųkšmavp> vie- 
pok jis, buvo, neblogas j vyrukas. 
įBeti kuomet Kvintas išsitraukė 
iš kįšenio skambučių ir- įsprau
dė j u osį J o rąnkas, jis patapo 
dar geresnis vyrukas ir nuolan
kus, musų tąws;

PrįąliėjęSs prie musų* apsuko 
ejlęv nepraustaburnių ir stor
žievių, kurie keikdami beveik, 
šu r kiekvienų, žodžiu* pripąsako- 
jb mumfe pilnas ausis apie su
prantamus ir nesuprantamus

dalykus, apie kuriuos tegalė
jau tik spėti. Bet ir jie pasi
darė visai sukalbami, kuomet 
keli Kvinto auksiniai nurami
no jų troškulį. Nuo jų gavo
me. visas 
cijas.

“Beveik 
prisiminė 
vakar 
valandą* atskubėjo į prieplau
ką. Aukštas vyras, gana laibas 
ir išblyškęs, aukšta* eręlio no
simi, baltais, labai baltais dan
timis ir akimis, kurios žėrėto 
žėrėjo. Visas buvo apsivilkęs 
juodai, tik ant akių turėjo už
tempęs šiaudinę skrybėlę, ku
ri neatatiko nei sezonui, nei 
jam pačiam. Lafevai švaistyda
mas pinigus ėmė teirautis, ku- 
tis laivas išplaukia į Juodąją 
urą ir kuriame uoste sustoja. 

|Keli užklausti jurininkai nu
vedė jį į prieplaukos raštinę 
ir iš ten į laivą, į kurį tačiau 
jis nenorėjo užeiti ,tįk sustojo 
frrie liepto galo, sausžemio pu
sėje ir pareikalavo kapitono. 
Kapitonas, sužinojęs, kad bus 
kerai apmokėtas, atėjo. Iš pra
džių smarkiai keikė, bet suti-r 
ko su juodo vyriško sąlygomis. 
Tuomet aukštasis vyras nu
traukė toliau klausdamas, kur 
gali pasisamdyti arklį ir veži- 
įną. Nuėjo į nurodytą vietą ir 
netrukus pasirodė su vežimu 
ir arkliais, kuriuos pats valdė. 
Ant vežimo buvo didelė dėžė, 
fcats dėžę lengvai nukėlė, nors 
reikėjo net kelių vyrų ją už
kelti ant ratukų ir įvežti į lai
vą. Daug kalbėjo ir ilgai aiš
kino kapitonui kaip ir kur dė
že turi būti padėta; bet kapi
tonui jo aiškinimai nebuvo la
bai į skonį, todėl keikdamas 
keliomis- kalbomis, atšovė, kad 
jeigu nori, pats gali nueiti ir 
pasidėti dėžę kur jam labiau
siai patiks. Bet laibasis atsisa
kė, aiškindamas, kad dar turįs 
daug reikalų atlikti. Tuomet 
kapitonas jam piktai atšovė 
pasiskubinti — (čia sukeikė) 
— nes . laivas išplaus — (čia 
vėl sukeikė) tuojau po ato
slūgio — (vėl keismas). Tuo
met laibasis vyras nusišypsojo 
ir atsakė, kad žinoma, kad jis 
turi išplaukti, kuomet, jo nuo
mone, išplaukimui bus prie
lankiausios sąlygos, bet kad 

(Bus daugiau)
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Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Planuoja Atgaivinti 
Operą Chicagoje

18,000 miesto darbiniu 
kų išmokėta algos

manoma, 
jiems

1327 So. 49th Ct 

Telefonai 

Cicero 3724

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

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

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

vieš
Ir jis sveikas 
virškinasi,. *— 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų grcserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose..

Pastebėkite puikią tei 
lą . . » kaip piragai 

laikosi švieži.

skanų naujų Sūrį galima 
tarpintiį raikyti, tepti! •

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu- 

kiąušinių, daržovių.
— lengvai 
tyras kaip

laidotuvėse žmonėms ir 
vainikus draugams; 

.. Masals- 
geru ir mandagiu

Digestible 
asm! Ik 
itself!

Teismo pagelba reika 
Jauja algų

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nesusipratimai prie 
maudimų

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų 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. Tel. Hyde Park 3395

Pitone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse it kokiame rei
kale visubmet esti t sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui sky-

(Naryanckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2420 Marcjuette Roed

Valandos t 9—12, 7—9,. Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pagal Mlitartasą.

DR. X J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Saite C 
Tel. Prospect 1028-

Rez. 2359 Sb. Loavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal- sutarti-

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

kampas 67tb it Artesian Ava. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliotus pagal susitarimą

kiti 
nariai 
galėtų padengti milžiniškus o- 
peros deficitus, kurie pasidaro 
kasmet.

šitokioje padėtyje kilo min
tis suorganizuoti opera visai ki
tokiais pagrindais, negu kad ji 
iki šiol veikė. Iš New Yorko at
vyko Chicagon senas darbuoto
jas operos bei muzikos srity
je Max Rabinoff, ir ketvirta
dienį jisai turėjo pasikalbėjimų 
su buriu vietinių laikraštinin
kų. Jisai siūlo įsteigt, plačia or
ganizacijų, gal su kokiu šimtu 
tūkstančių narių, kurie mokėtų 
nedidelę metinę duoklę (saky
sim, po vieną dolerį) ir paimtų 
operą į savo rankas.

Ta organizacija butų veda-

Ateinančią žiemą Chicaga 
1 nebeturės didžiosios operos, 

subankrotavo stambiausias 
rėmėjas, Samuel Insull, o 
Civic Opera kompanijos 

neturi tiek pinigų, kad

Gelžkelrs resyverių ran 
koše

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki* 9 vakaro, 

nedaliomis pagal sutarti. 
484-MVert I4tb SHeet, s 

CICERO, ILL. 
X-Ray....Phone Gkero 126D

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPtOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649'S; Ashland Ave< 

t Tel. Boulevard 6487

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

4-142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuą 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Se! 
nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Pbone Boulevard 8483

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas, Brunswick 0597

išlicituoti viešbu 
čius

Teisėjas Wilkerson atidavė į 
resyverio rankas Chicago- 
Aurora & Elgin gelžkelį.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

41631 So. Ashland Aue.
Tel. Boulevard 2800 

Rm. 6515 8b, Rocft«te0 Si.
Tel. Repubbc 9723

DR. KARL NURKAT
, rgC‘~~-,U_- _ . (NURKAITIS)

I Akiniai pritaikomi
mokslišku budo

2437 W. 69th St
Tel. GrovebiU 2242

LEONARD EZERSKI 
ir M. A. EZERSKI

I ' GRABORIAI 
Musų mandagiu ir nuoširdžiu patarnavi 

mu busite užganėdinti.
Offj, Boulevard 9277 

4603 <S. Marshfield Avė. 
6607 S. Maplėtvobd Avė.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO; ILL.

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

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

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu is pažiūros 
daiktu.
TAI yra piųku jeigu gali taip 

“ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui,, jeigti žmogau^ 
dantis yra nesvarus, tai jus no* 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra darotrias ir jums.

Listerine, dantų tepalas, Valo 
dantis nauju budis. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
Kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų eidales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoją tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorlu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Miesto darbininkai tarnau
jantys džiurės komisionieriaus 
ofise iškėlė bylų, kad teismo 
keliu priversti Cook kauntę iš
mokėti 
negavo

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Specialistas moterų, vyrų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 3 Ist Street; Chicago, III. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4‘ po piet.

7 iki 9 vakaro. • Nedėliomis ir 
, šventadieniais 10-12 dienąLaehayibK ir Simus

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopighusia. 

Reikale meldžiame atsišaukti, o >-»uių 
darbu busitįe užganėdinti.

TeL Rooseveltį 2515 arba. 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Cburt, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

18,000 miesto darbinnkų iš
mokėta algų už porų savaičių 
.^!,<MX),(įOO. 14,000 mokytojų
algų negavo. Gavusieji algas 
aplaikė jas už paskutines porų 
savaičių balandžio mėnesio.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžinna* Bordėn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nuo 6-9, 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte TeL Repoblic 9600,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą^ kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervUotumo,. skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tbliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. .VisUose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas; Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus; Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
Akinių kainds per pusę pigįaus, kaip 
buvo pirmiau;
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akihių. Kaihos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589

CHAS. A. PEPPER 
LIETUvfs ADVOKATAS .

10 N, CLARK ST. Room 1205 
Tel. Central 6166 

VAKARAIS: 3117*8. Uhion Avė. 
Td» Victory 2213

Arba: 1800 W. 47tb St. Laf. 8490

[Acme-P. y A. Photo]

Loiidon, Anglija. — 
Pierres, laimėjusi Anglijos gra 
žuolių kont;estą.

Ofiso ir Rez. Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Bęulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Rea. 6600 South Artesian Avenua 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Aliai) Ross Goodman, did
žiojo karo laiku buvęs armi
jos oficierius, o pastaruoju 
laiku daugiau kaip metus be
darbis, nusišovė bute, kuria
me gyveno. Nusišovė tuo re
volverių, kurį parsinešė iš tar
nybos armijoj. Goodman gy
veno adresu 746 S. Elnnvood 
avė., Oak Park.

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

U MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Pbone
Hemlock 9252

Iškelta byla didžiuliam vieš
bučiui Palmer House. Norima 
gauti leidimas atiduoti jį re- 
syveriui lodei, kad už jį ne
mokėtos taksos per keturius 
metus. Tokia pat byla tapo 
iškelta Stevens viešbučio, kor
poracijai.

dėvi vaikinai gimnastikų da
rydami.

Šitokia merginų uniforma 
nepatiko kai kuriems dievo
baimingiems asmenims. Tai

kinote kokie yra šiemet siu
tai maudytis: vien skylės. 
Well, maudytojus pasekė mė
gėjos teniso lošio. Tik jų uni
forma susidaro iš marškinių 
ir trumpų kelnaičių, kokias

spaudimų, kad ši sulaikytų 
“ištvirkimų”; f 

1 1 ■

Well, dabar byla atsidūrė 
teisme. Merginos teniso lošė
jos mano savo pusėj, kaip liu
dininkų, tarp kitų turėti svei
katos komisionierių Dr. Bu- 
desenų. Teisėjui teks išsprę
sti klausimų. Kai kurių re
porterių manymu, tai esanti 
viena įdomiausių ir linksmiau
sių bylų, kokiosvpąsitaikb tei
smuose. •

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie 

■ sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So; Halsted St.
T<1. Calumet 3398

vinys butų sužadinti publikoje 
susidomėjimų opera ir, koope
ruojant su biznišku bei muzi
kaliu operos manadžmentu ir 
su artistais, rūpintis, kad butų 
geras ir įdomus žmonėms ope
ros programas ir kad butų 
tiksliai tvarkomi jos finansai. 
Operos artistų algos turėtų bū
ti žmoniškos 
tris tūkstančius dolerių už va
karą, kaip kad gaudavo Civic 
Opera “žvaigždės”, bet nuo 
$120 iki $500 savaitei. Kadangi 
šiandien yra daug, gerų artistų 
visai be darbo, tai 
kad šitoks pasiūlymas 
bus priimtinas.

Pasikalbėjimo iniciatorius, 
Max Habinoff, reikia pastebėti, 
buvo pirmas nuolatines operos 
sumanytojas Chicagoje. Jo pa
stangomis, 1908 m. susiorga 
nizavo ta opera, kuri per ke
liolika metų veikė senojoje 
“Auditorijoje,” iki buvo per
kelta i naująjį, Insulo pastatyų 
operos namą prie upės ir Ma- 
dison gatvės. Insullo vadovybė
je aplink operų susispietė mi 
lionieriai, kurie pavertė ją sa
vo žaislu ir, galų gale, nugy- 
vendino. Dabar norima “sugrą
žinti operą žmonėms,“ suorga
nizuojant ją kooperacijos pa
grindais. šį sumanymų jau su
tiko remti ir Chicagos švietimo 
taryba (Board of Education), 
apsiimdama raginti mokytojus 
dėtis prie operos organizacijoj 
ir skatinti mokyklų jaunuome
nę lankyti operų.

Tokiais pat pagrindais yra 
jau steigiama populiarė opera 
New Yorke, šalę Metropolitan 
operos, kuri yra per brangi ir 
paprastiems žmonėms nepriei
nama. Naujoje operoje įžanga 
už vakarą bus, gal, nuo 50c iki 
$1.00. ' ' '

Ketvirtadienio pasikalbėjime, 
kuris įvyko Congress hotelio 
kambaryje, buvo pabrėžta atei
vių ir jų spaudos svarba muzi
kos srityje ir buvo išreikšta 
viltis ,kad įvairios tautinės gru
pės mielai prisidės priė operos 
suorganizavimo. Nuo lietuvių 
spaudos pasikalbėjime dalyvavo 
“Naujienų” atstovas.

"IFhtme Bonlenfd 7042 ’

DK. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė-.
arti 47th Street

S. M. SKUDAS 
Lietuvi!

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

» Tel. Yardi 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimai 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Wtuhington Su 
Room 905, Tel. Dearbom< 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po piltą
■ ■ ■■*■ •*

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer"Atie? Tel. Lafagette 7337,

Namą Tel. Hyde Park 3395.

WilHam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 69 Street
Telephone Hamlock 1333 

yahtiaost 9 ryto Bei 9 vakaro 
(<edilioffii| pagal autinį

Buris chicagiečių ketvirta
dienį mėgino įeiti be mokes- 
ties į 12 gatvės maudines, ku
rias Pasaulinės Parodos virši
los išrendavojo Congress Con- 
struction korporacijai ir kuri 
dabar reikalauja užsimokėti 
įžangą.

Buvo pašaukta policija. Bet 
šiai neteko įsivelti ginčai), nes 
minia smurto nesigriebė. Mi
nioj pasirodė ir valstijos legis- 
laturos narys James W. Har- 
ris. Valstijos legislaturos at
stovas prižadėjo iškelti bylų 
Rufus Dawesui, parodos virši
lai, ir Congress korporacijai. 
Ta byla bus kaip ir bandymas 
patirti, ar parendaviinas mie
sto maudinių teisėtai padaryta.

KLEMENSAS WIDŽIUS 
kuris mirė liepos I8tą dieną 193'2 
m. ir palaidotas Wpo liepos 2Imą 
d., o dabar ilsis Lietuvių Tautiš
kose kapinėse, amžinai nutilęs ii 
negalėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems 
suteikusiems v 
dČkavojame graboriui A 
kiui, kurs savu t 
patarnavimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinastį o mums palengvino 
perkęsti nubudimą ir rūpesčius, 
dėkavojame dainininkui Stasiui 
Rimkui ir jo asistentams p. Gru
šui ir jo dukterei Aldonai 'Gru
šaitei už gražų sudainavim#, taipac 
dėkavojame J. J. Bagdonui už 
trumpą ir puikią kalbą, kurią pa
sakė ant kapinių, dėkavojame gra
bo nešėjams ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų myli
mas broleli sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Nubudę liekame
Sesuo ir Brolis^.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORių ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno į musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant; musų automobilius atvažiuos | iksų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsitė pamatytrdi-. 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų it už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėtu nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirksite, ar ne.

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

. . Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

■ Balzamuotojas
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. Lafayettc 4146

VALANDOS: 
, nuo 9 iki 11 valandai 

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

4OYEA&S 
25 ounces for254

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

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 
8 vai; Vak. Nedaliomis pagdl sutari) 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeK: Prospect 1930

EUDEIKIS
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

K. GUGIS 
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
L' Dearbdtn St„ Room 1143 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pU<ą 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310' 

.Valandos: nuo 6 iki 8- vaL kiekvieną 
, vakarą, išskyras ketvergi 
Nėdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskau
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt. St.
Telefonas Canal 2552 

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

D R. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 mti 
tas kaipo patyręs gydytojas, chirasgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chronilkas ligas vy
rą, moterų ir vaiką pagal naujausi*! 
metodus X-Ray ir kitokius siekuos 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietą i;
nuo 6 Iki 7:30 vaL vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAD
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 luboą 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną;

Pbone Midway 2880
I Telefonas* Yards 0994

Dr. MAUDO KAHN
4631 South Ashland Aoenuą

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Ptaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893
" Rezidencijos Tel. Drezel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

> Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marauette Rd. arti WesternAo.

Phone Hemlock 7828 
PajitdčlUii,. Seredomis ir PČtnyčl<Qį»> 

1821. fa gaištį faeej

Lietuviai Gydytojai , 
Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, Usipurasim 
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

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS

52 B. 107th S t, —
Tel. Pullfcan

4600 S. Wood St. — Ketvergo vak. 
TeL Laflyette 6393

160 N. LaSalle Su pagal sutartį

A. LDavidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte:
nuo 6 iki 8 valandai vakartį 

apart Iventadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Repoblic 7868

DOUBLE
ACTING



šeštadienis, liepos 23, 1932

Tarp Cbicagos
Lietuvių

Pietinėj miesto daly
Antradienio vakarą Palmer 

Parke įvyko didžiulis masinis 
mitingas. Vyriausias kalbėto
jas buvo J. L. Jacobs, Cook 
County assesorius. Jisai paža
dėjo, kad 1933 m. taksos bu
siančios nuo 25 iki 40 nuošim
čių* mažesnės real estate savas
čiai. O tai dėl to, kad dides
niu Šeru prie taksų sukėlimo 
prisidės personale arba asme
ninė savastis.

Jacobs užtikrino, kad “fiksi- 
niniui” taksų nebusią progos; 
kad tik dvi savasties rųšys bu
siančios paliuosuotos nuo tak
sų mokėjimo — tai bažnyčių 
ir labdaringų draugijų turtas.

Kalbėtojas primine, kad da
bar siuntinėjama listai asme
ninei savasčiai surašyti. Jeigu 
kai kurie gyventojai ir negau
tų tų listų, tatai nepaliuosuo- 
ja jų nuo atsakomybės. Tokie 
gyventojai privalo patys parei
kalauti iš assesoriaus ofiso 
blankų ir jose surašyti asme
ninę savo savastį ir jos vertę.

ieškoti. Prie namų 111 West 
111 Street jis pastebėjo auto
mobilį panašų tam, kuriuo 
minėti vaikėzai buvo užsukę į 
jo, stotį. Lugio pradėjo apžiu
rinėti tą automobilį.

Iš namo išėjo lauk Cornelius 
Boekloo ir paklausė ko Lugio 
nori. Lugio apkaltino jį žuli- 
kyste ir šovė keletą šūvių į 
Boekloo. Už tai jis buvo areš
tuotas.

Vėliau paaiškėjo, kad Lugio 
prigavo kiti, būtent Frank Po
cius, Peter Olsen ir George 
Sandow. Taip praneša “So. 
End Rcporter.” -

nes, virvės traukimas ir kito
kie pamarginimai.

Visi kviečiami atsilankyti.
Įžanga veltui,,

—Reny. Komitetas.

Roseland
Kaip komisarai biznį daro

Roselando Taksų Mokėtojų 
Asociacija užlaiko informaci
jų biurą parankumui tų asme
nų, kurie nori surašvti asmeni
nę savo savastį taksoms. Pa
tarimų biure galima gauti nuo 
1 iki 5 valandos kasdien ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro ketvir
tadieniais ir šeštadieniais; Ma
noma taipgi kurį laiką laikyti 
tas biuras atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 12 vai. dienos, kad su
teikti reikalingų informacijų 
žmonėms.

Oro bangomis
Nežiūrint karšto orb, lietu

vių gražios dainos ir muzika 
kiekvieną sekmadienį atlanko 
ebieagiečių namus. Taip ir ryt 
dieną girdėsime gražų radio 
programą iš stoties WCFL, ku
rį duoda Jos. F. Budriko ra
dijų ir rakandų krautuvė ad
resu 3417 So. Halsted St. Pro
gramas tęsis visą valandą — 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, ir su
sidės iš rinktinės lietuvių re
produkcijos geriausių dainų ir 
muzikos. Antras radio klausy
tojų ir leidėjų piknikas įvyks 
už dviejų savaičių, t. y. rugpiu- 
čio (Augusį) 7 d., Birutės dar
že. Tai bus iškilmingas chica- 
giečių ir apielinkės suvažiavi
mas. —S.

North Side

Soutlisidės, kaip ir kitų 
apiclinkių esančių toliau nuo 
vidurmiesčio biznieriai pilnai 
patenkinti, kad Cbicagos mie
sto taryba atmetė sumanymą 
leisti automobilistams laikyti 
automobilius prie šalygatvių 
vicįiirmiesty. Teisybė, jie įro
dinėja, kad leidimas parkyti 
automobilius vidurmiesty grū
mojąs žmonių sveikatai ir gy
vasčiai. Bet tikrenybėj jų su
metimai yra tokie: dėliai 
draudimo parkyti automobi
liams vidurmiesty 
žmonių važiuoja ten 
nėms pirkti, daugiau 
ja savo apielinkėsę.

mažiau 
reikme- 
jų įsigi

Dundulienės artistų grupės 
naktinis išvažiavimas rengia
mas šeštadienio vakarą, liepos 
30 d. Jis bus su dovanomis, 
taipgi jame bus suvaidinta 
vieno akto juokinga komedi
ja, bus lenktynių, rištinių, batų 
atsirinkimas, kiaušinis šaukš
te ir pajaus valgymas.

Visa tai atsitiks Dambraus
ko ukėje, Willow Springs, III. 
ši vieta galima privažiuoti ne 
tik automobiliais, bet ir gatvė- 
kariais ir Illinos Central trau
kiniu.

Važiuoti reikia Archer ava
line iki Willow Springs. Įva
žiavę į miestelį pasukite po de
šinei į kelią 46. Keliu 46 rei
kia pervažiuoti Desplaines 
upės tiltus ir gelžkelį ir pasuk
ti į kairę mažu keliu. Tai čia 
jau bus Dambrausko farma.

Nepamirškite šeštadienio 
vakaro, liepos 30 d. Bus geri 
muzikantai. —Pažįstamas:

S. Šiulentas, Roseland Beve- 
rage’Co. (11515-17 Prairie ave
nue) vedėjas, nors ir kantrus 
žmogus, visgi neteko kantry
bės dėliai komunistų akiplėšiš
kumo.

Dalykas buvo toks. 1930 m. 
komisarų gazietęs agentas at
silankė pas jį, kad gauti jo- 
biznio garsinimą. Šiulentas su
tiko garsinti savo biznį’ komi
sarų gazietoj per tris mėne
sius. Sutarta ir nutarta. Sutar
tis padaryta trims mėnesiams 
—ne ilgiau. ,

1931 metais ateina pas jį ko
misarų gazietos agentas kolek- 
tuoti pinigus už tuos garsini
mus. S. Šiulentas paklausia, 
kiek? Agentas atsako, kad $60. 
Šiulentas teiraujasi, kodėl taip 
daug. Agentas aiškina, kad 
visai nedaug,, nes per visus 
metus buvę garsinta.

S. Šiulentas išbarė agentą iiž 
tai, kad komisarai dėję jo gar
sinimą taip ilgai be jo, Šiulen
to sutikimo, bet užmokėjo kiek 
agentas reikalavo ir manė, kad 
jau užbaigtas visas reikalas.

Agentas vėl pradėjo prašyti 
garsinimo. Šiulentas, pagalios, 
sutiko ęhioti jį trims mėne
siams — ir tik trims1, o ne il
giau. Bet sykį laimėję, komu
nistai ir vėl garsino per visus 
metus, štai šiemet komisarų 
gazietos agentas atsilanko pas 
Šiulentą kolektuoti už garsini
mą, tik jau reikalauja dau
giau — būtent $170! Agentas 
aiškina, kad jie garsinę Suden

MADOS MADOS

to biznį per viŠiis metus ir dar 
į kokį ten kalendorių tą gar
sinimą įdėję.

Kas jums liepė dėti? - 
klausia Sudentas.

Agentas aiškina, kad kilbas- 
ninkas ar kas kitas. Tas as
muo, girdi* užtikrinęs, kad Su- 
dentas užmokėsiąs.

S. Sudentas atsisakė dau
giau mokėti, nes jis buvo įsak
miai pažymėjęs, kad ilgiau 
negarsintų, kaip per tris mene
sius. O už\ garsinimą įdėtą į 
kaįendorių pareiškė visai ne
mokėsiąs, ba garsinimas dėta 
jo neatsiklausus.

Komunistai biznierius pei
kia, kad šie darbininkus iš
naudoja. O kada patys prisi
taiko prie biznieriaus, tai lupa 
iš, jo kiek tik gali. Drąsoj 
jiems ne stoka.

Sudcntaš sako, .kad jisai ne-

PROGRAMAS Iš 
RADIO

• W. C. F. L. Stoties 
970 kilocycles . / J 

NEDELIOJ,
liepos 24 d., 1932
• nuo 8:30 vaL iš ryto' 
Chicagos naujuoju laiku

Programas susidės iš gies
mių ir kalbos. Kalbės

A. STEPONAITIS v 
Tomoje:

“KODĖL CIVILIZACIJA 
GRIŪVA”'

Šitą sykį • girdėsime progra
mą Gary, Ind. susirinkimo.

Jehovos Dievo Liudininkai.’

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos K Lietuvių
, ■ Mokykla
J. P. OLEKAS, Mokytoju
3106 So. Halsted St .

galįs atsikratyti nuo komisarų 
gazietos. Išnešiotojui liepęs ne
benešioti, tai dabar komisarai 
pradėję jam gazietą paštu 
siuntinėti. Jisai prisibijo, kad 
komisarai ir vėl uždės jam di
deles “taksas.”" — Kaimynas.

PRANEŠIMAI
IŠVAŽIAVIMAS SU DOVANOMIS

Rengia Lietuvos Dukterų Draugystė, 
nedėlioj Liepos (July) 24 d., Svelaino 
darže, prieš Tautiškas kapines. Čia jus 

pamatysite iškabu. Todėl visi ir visos 
esate širdingai kviečiami Atsilankyti — 
Dukterys, Valdyba ir, Komitetas užtik
rina jums smagų laiką. Bus šokiai, 
dainos, užkandžiai, lenktynės sunkesnių 
moterų — kuri bus greitesnė gaus do
vaną, taipgi įstpjimas į draugiją veltui. 
Nepamirškite 24 d. liepos atsilankyti.

—- Komitetas,

Marquette Park Liet. Am. Piliečių 
Kliubo mene, susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 24 d., 2 vai. po piet, parapijos 
svetainėj, Washtenaw ir 68 gat. Visi 
nariai yra kviečiami, nes daug svarbių 
dalykų turime apsvarstyti -— taksų 
klausimas ir pikniko reikalas ir kiti.

-— Valdyba.
' ! f

7'eisybės Mylėtojų Draugystės išva
žiavimas įvyks liepos 24 d., Wm. Dam- 
brausko miške (ne farmoj), ant Archer 
ir Forest Avės. Važiuojant gatveka- 
riais išlipkite ant “Wildwood” stoties. 
Trokai apleis Halsted ir 33-čią 9:30 ir 
11:00 iš ryto. Kaina 50c. ten ir at
gal, Svečiai bus priimami į draugys
tę veltui. Jei lytų programas ir pasi
linksminimas įvyks Cbicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Jžanga veltui.

— St. Narkis, sekretorius.

CLASSIHED APS.
Edūcational

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

" j . 1 * 2
Dienomis ar vakarais* Del informacija 

šauk arba rašyk: ■

INTERNATIONAL BARBBR 
CO^LEGB 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

T i { ' CHICAGO. ILL r H

■y1 t ■ 
/—1

1. ' < ' fe < • 1

SKOLINAME PINIGUS $100
/ IKI $300
Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais įjjiųpkėjiinais.

PEOPLES LOAN SERVICE
1647 W. 47th St.

ji—■■ I.IĮ H m JHI.,11 II ■■ J—TIIUII l»L«X->-T.-.-f *■<■-. TW!rrn-r-|1

ĮCLASSiFIED ADS- Į ĮCLASŠIHED APS
. Automobiles_______

Cadillac vėliausio modelio
DE LUXE SEDANAS

Kad sukelti pinigų, aš esu privers
tas paaukoti savo Cadillac De Luxe se
daną, mano pirktą mažiau kaip metai 
laiko atgal . Karas yra kųogeriausias 
kiekvienu žvilgsniu ir neturi dėmės. 
Įrengtas su šešiais kaip naujais tairais, 
gražus baigimas, švarus išmušimas, sė
dynių dangčiai ir turi kiekvieną galimą 
įrengimą. Tai yra puikiausias ir gra
žiausias karas Chicagoje. Kainavo man 
Virš $4,000. Paaukosiu jį tiktai už 
$550. Atsišaukite nedėlioj, 949 North 
Hoyne Avė., 3rd flat.

RENDON kambarys dėl dviejų ar vie
nai ypatai, šviesus ir moderniškas. At
sišaukite ant .1 lubų.

4234 So. Maplewood Avė.

/ PASIRENDUOJA šviesus kambarys, 
vaikinui su ar. be valgio, prie šeimynos 
be vaikų, 6522 S .Rockwell St.

NASH VĖLIAUSIO
“TWIN IGNITION” SEDANAS
Karas yra absoliučiai kaip naujas ma

no išvažinėtas visai mažai ir rūpestingai. 
Reikalas pinigų verčia mane paaukoti jį. 
Neturi net įbrėžimo ir yra tiek pat ge
ras'* kaip dieną išėjęs iš dirbtuvės. Pa
aukosiu jį už $350. Atsišaukite nę- 
dėiioj bile laiku. 2419 North Kedzie 
Avė., Ist flat.

MODELIO

TIKRA PROGA
Graham vėliausio modelio 4 durų 

De Luxe Sedanas. Mano vartotas ma
žiau kaip aštuonius mėnesius. Turiu 
paaukoti, kad sukelti pinigų. Tai yra 
puikiausias karas, kokį kada esu turė
jęs, yra tiek pat geras kaip naujas,, Turi 
lęšius dratinius ratus ir šešius origina
lius tairus kaip naujus. Priin^iu $275. 
4832 North Winchęster Avė., 2nd flat, 
arti Lawrence Avė. »

Business Chances

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
pirmos klesos . restaurantas, geras biznis. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju į 
Lietuvą. Kas pirmesnis, tas laimės, 

6249 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų krau
tuvė ir lunch ruimis, 'arti didelės dirb
tuvės. 3622 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI LUNCH RUIMIS it 
Minkštų gėrimų krautuvė: Carter. Wis. 
Geras įsteigtas biznis per ilgus metus.

Turiu du biznius. Nebrangiai, 
mainysiu ant bile ko.

3244 West lllth St.
1-mos lubos.

Arba

PARDAVIMUI SOFT DRINKS par- 
loris gera vieta, prie didelės Črane Co. 
dirbtuvės, pigiai., 4147 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saldainių ir tabako 
krautuvė.* Gerai išdirbta vieta. ■ Par
duosiu pigiai iš priežasties ligos.

1343 S. 49 Court. Cicero.
. -'-T---.........................  ...
RESTAURANTAS randasi 150 kam

barių hotely, gera vieta dėl Pasaulinės 
Parodos. Mainysiu arba priimsiu part
nerį moterį, gerą vyrėją.

a 8 So. Canal St. **

RENDON didelis ir šviesus kambarys, 
garu' apšildomas, (atskiras įėjimas.

3301 So. Wallace St., 2 aukštas
............. .................................................. ■ ..................... . .....—

NORIU gauti partnerį j 4 forniš’n'*- 
tus kambarius, arba nebrangiai parduosiu 
savo rakandus. Renda pigi, galima ma
tyti vakarais ir šeštadieny p© pietų arba 
nedėlioj iki 2 vai. 2139 Greenwich St/ 
2 ros lubos front.

PASIRENDUOJA roominghauzės iš- 
fornišiuoti kambariai, su valgiu ar be 
valgio, už prieinamą kainą, 2 lubos. 
Stela Kunevičienė, 6319 So. Normai 
Blvd.

PASIRENDUOJA kambarys pigiai 
prie bečlerio, galima valgį. pasigaminti— 
munšainierių nenoriu.

3623 So. Emeralįį Avė.

Help Wanted—Malė
, Darbininkų Reikia

REIKALINGAS apysenis žmogus 
prie bučernės ir £rosernės, už valgį Ir 
guolį. 2714 W. 47 St.

Real Estate For bale
Namai-ŽerniPardavimot___

' PAAUKOSIU naują cottage 
arti gražulis ežero. 48 mylios 
į šiaurvakarius. $680. Lengvi 
išmokėjimai. Rašykite Box 
1452, Naujienos, 1739 South 
Halsted St. '

MORGIČIAUS savininkas parduos 
dviejų flatų mūrinį namą, taipgi bun- 
galow naujoj apielinkėj. Kreipkitės 

3140 W. 54 St.

PARDUODU AR MAINAU, medi
nę 4 kamb. cottage. mainysiu j lotą ar 
bučernę. 4003 Brighton PI., Lafayette 
8780.

PARSIDUODA bizniavas namas. 
Duonkepio 'namas su dviem pečiais. Pi
giai, iš priežastieg senatvės.

4 lotai ant išmainymo, Moody Avė., 
netoli 59. Turi būt Brighton Parke bu- 
černė arba mažas namas.

STANLEY MAROZAS, 
4320 So. Fairfield Avė. >

Susiorganizavo pietinės mie
sto dalies artistų kliubas ir 
pasivadino Pencil and Palette 
Club. Jam priklausyti gali bile 
vienas asmuo užinteresuotas 
piešimu, braižymu, skulptūra, 
ete, Duoklių mokėti nereikia, 
išlaidų "kliubo palaikymui nė- 
jra. Sekantis kliubo susirinki
mas įvyks p-ios A. Anderson 
name, 63 East 99 place. Kliu
bo tikslas yra savitarpė kri
tika ir tobulinimasi meno 
srity. Ir lietuvių jaunuomenei 
įdomaujančiai meno klausi
mais patartina susidomėti tuo 
fcliubu. '

Bridgeportas
Naujame ofise teikiamas at

sakantis patarnavimas.

Policija areštavo gengę iš 
penkių vaikiozų. Jie yra kalti
nami pavogimu ne mažiau, 
kaip 10 automobilių 
Schlitz avenue, tarp 
place ir 115 Street. x

Užsidarius Uųiversal Ban
kui, daugelis žmonių, kurie 
buvo pirkę tame bąnke mor- 
gičius, šėrus, bonus ir tt., pa
sijuto esą kritingoje padėtyje. 
Jie susitikę kreipėsi prie pp. 
Šukio ir Antonisen, kaip bu
vusių to banko viršininkų, ir 
klausė patarimų.

Taigi pp. Šukys ir Antoni
sen atidarė laikiną ofisą^ (3320 
So. Halsted St.) ir tame ofise 
suteikia žmonėms patarimus 
ir nurodymus.

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

‘ » K

Naujienose galimą gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį/ Parankų dpi auto
mobilistų; 'su pažymėjimu 
kelių ir miegtų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
visai nesįkląųsdąmas kelio.

Kaina
Tik aOC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms. ų
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicagb, III. 1
—.........—

REIKALINGA $10,000 ant pirmo 
morgičiaus. Namas vertas '\$5 5 '000,' 
5 metų senumo. ‘3003 Logan Blvd., 
Klauskite pas janitorių.

For Rent

nu©
114

ĮvykįPolicija investiguoja 
su* tolu Anthony Paulas, 11450 
Front street, kuris skaudžiai 
buvo sumuštas ir pašautas, kai 
jis sėdėjo automobily prie 114 
gatvės ir Watt avė.

James Lugio operuoja gazo
lino stotį prie 103 gatvės ir 
Park avė. Pirm keleto dienų 
prie jo stoties sustojo trys vai
kėzai atvažiavę automobiliu. 
Jie pareikalavo pripildyti ga
zolino jų tanką. Kada Lugio 
išpildė jų reikalavimą, tai vai
kėzai nudumę savais keliais 
nemokėję. ' į

Lugio įspėjo apie tai polici
ją* o pats pasileido vaikiozų

Kupiškėnų piknikas
Sekmadienį; liepos 24 d., ‘p. 

Sakalauskienės darže,' prie 
Liet. Tautinių kapinių Įvyks 
Kupiškėnų Bendro Kliubo Ą- 
merikoje pirmas piknikas. 
Programas bus turtingas ir Į- 
domus. Kviečiame visus lietu
vius atsilankyti. Muzika kupiš
kėnų ir visų/ kitų valsčių. Kas 
kokį muzikalį instrumentą tu
rite, malonėkite atsivežti į 
minėtą pikniką.

Bus didelės ristynės. Daly
vauja parodoj čempidnas iš 
Anglijos, risis S. Ramanauskas 
su D. Dudinsku, be jų dar ke
lios poros. Naujas galiotas T. 
Jakaitis kilnos sunkias vo- 
gas. Suvažiuos visi galiotai* 
Gražuolių kontestas, lenkty-

2962—Augesnei moterei išėjimui 
knelė. Pasisiūkite iš dviejų rūšių mate
rijų, šviesesnės ir tamsesnės, ir pada
binkite gražiais guzikėliais. Sukirptos 
mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę. ( , ( ,

Norint gauti vienų gr daugiau 
viršnurodytų pavyzdžiu, prašome iš
kirpti. paduota ^lankute ? arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierų ir aiškiai patašyti savo var» 
dą, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galimą pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

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

su

NAUJIENOS Pattern DbpL
1789 S. Halsted St., Chicago.
čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.
Mieros .. per krutinu

(Vardas ir pavardl)
’fe' fe? '■ : V'., i'-

(Adresas)
'fe;fefefe'»

~ (MieAtas fa? valstija)
/‘.fe-';'1 fe-fe

• M, ,

.fe®

^..fe

REIKALINGA l, pinigų ant pirmo 
morgičiaus ’$4500, namas dviejų pa
gyvenimų, muro, ant dviejų lotų. Box 
1454, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PATOGIAUSI VIETA PINIGAMS

REIKALINGA $1500 ant, 1 morgi
čiaus, 5 kambarių; naiijas mūrinis bun- 
galow, moka 6 ..nuošimtį ir komišiną.

Taipgi turim labai gražių farmų ne
toli Cbicagos už labai pigią kainą.

Kas turi namą, galima mainyti. ,

Kas nori pirkti, parduoti arba mai
nyti namus, faunas, 
kreipkitės pas -

’ C. P. SUROMSKI 8 CO. i 
3352 S. Halsted St. 

Tel. Yards 6751 
Vakarais Boulevard 0127 
----------------t........ ........ ............ .

<FXSiREbH»SFOjA 4 -LambariaL 43W
55 PI., iš abiejų pusių tušti lotai, 

daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
į Naujienų spulką, 1739 S. Halsted St.

• ” »

PASIRENDUOJA .4 kambarių flatas, 
naujai ištaisytas. Pigi rerttia.

5604 So. Nordica Avė.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS kpntraktoriai 

Statom (vairius namus, senus pertaisom 
už. prieinamą kainą. Darbą garantųojam. 

6504 So. Washtena4r Avė. 
CHICAGO. ILL.

♦ “t. f . •

lotus. * biznius

RENDOS kai kurių flatų 
yra ATPIGINTOS PER PUSĘ. 
Flatai nauji ir moderniški, pe
čiais arba garu šildomi. Kreip-? 
kitės pas:

M. J. KIRAS
Real Estate and Home Buider 

3335 S. Halsted St. *

« KAS -mylėtų pirkti ar mainyti ma
žam miestely, Illinois valstijoj keletą 
namų, ir du akeriu žemės, apsodintą vi
sokiais vaisiais. 2904 S. Union Avė.

..  fcl —■ Į .» ...-4-..    -    

NELAIKYKIT PINIGUS PA
SLĖPĘ -X- PIRKITE ŠIA NUO
SAVYBĘ—TAI RETA PROGA

REIKALINQA paskola atnąujinimui 
pirmo morgičiaus. Galiu duoti biznį 
tame pačiame name už komišiną. Rei
kalingas greitas atsišaukimas? 2113 S, 
Halsted Sč., tel. Canal 7055,.

i
RENDON 3 kambarių flatas, 1 lubos 

užpakaly, moderniški * su shower, pigi 
renda. 3961 S. Campbell Avė.

Priverstas parduoti 10 akrų (2 ket
virtainius miesto blokus), su gražiu 9 
kambarių namu,'ant 95tb St. prie Ci
cero Avė. Buvo vertasf $35,000, pa

aukosiu už $10,000, arba padalinsiu į 
5 ar 2^ akrus. Ideale vieta ant la- '*1
blausia važiuojamo South Sįdės kelio 
dėl restauranto, road bouse, gasolino 
Stoties, vaisių marketo ar kurio kito 
šalę

MOTERY S LES'A 
. Pasidaryti Pinigų
Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro
žės KuRuros, kuri į 
pasirodė tokia sek-, 
minga; ę. per daugeli 
metų;, Pieninės ir'* 
vakarines »kksds. . 
"IšmUite \ HEIM 
BUDĄ • Jr užsidirb
kite daug .pinigų.” *

HĖIM SCHOOL
OF BBAUTY CULtURB

1019 W. 63d St. Englewood 4634

EKSKURSIJOS
-fe fe

Kas nori turėti patogią ke
lionę j Lietuvą, kreipkitės s

v į patyrusį agentą

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

T.1, YARDŠ 4669 .1
i. Z f .:>i, fe/'.'- .

- ,

11’ Žtfey į ? fe1 'fe
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Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

.......... -------------- —!------------------------- 1——.
AR JŪSŲ STOGAS KIAJJRAS? 

Pašaukite mus, <mes atliekame garantuo
tą darbą. Taipgi darome stogų rynas 
it abelną blekių darbą.

BRIDGEPORT SHEET METAL
■ WORKS

7 3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 

raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So, Washtėnaw Avė.
-.....  t —I— I | I.ĮĮ, II

NEPAPRASTA PROGA
Studebaker vėliausio 1931 modelio 

"President” Sedanas, Banko užsidary
mas verčia mane paaukoti šį gražiausi 
karą. BevęiK. nevažinėtas —- tiktai' ke
lis, šimtus mylių, Jis yra tikrai kaip 
naujas. Įrengtas su šešiais dratiniais ra
tais. it. šešiais visiškai naujais origina*- 
liais tairais. Kainavo man virš $1,900. 
Priimsiu $4Q0. 29Q£<W. Division St., 

Meldžiame atsišaukti nedė-1,3 rd' 
l Hoj.

Apt.

Furnish
PASIRENDUOJA 2 dideli moder

niški kambariai dėl vaikinų ar ženotai 
porai, su visais patogumais, gražioj apie- 
linkėjy 6740 So. Mkplevvood Avenue, 
Tel. Hemlock 5685. .
-------- - ------- ...... r................

GRAŽUS KAMBARYS rendai vai
kinui ar merginai, apšildomas, $10.00 
mėnesiui, 7029 South Artesian avė., tel. 
Hemlock 6564. x .
■»..IW ......................................................... . ............. . i n

kelio biznio.

4700 W. 95th Su 
tel. Boulevard 1038

Nedėlioj šaukite 
Oak Lawn 65 J

PARSIDUODA * už pusę kainos 
naujas muro namas ir štoras, su 5 kam
barių pagyvenimų, vėliausios mados. 
Kieti trimingai, apšildomas 'karštu van
deniu, yra skiepas ir dėl, vieno karo 
garadžius ’ bizniava vieta. O kaina 
$5,800. /

4426 S. Westerri Avė.
\ s • j. ... ■ • <
I OIB.II.I lMl —-■III. ■ !■ | ll.ll,J ,| ■ | ........ .

MOTERYS SKAITO
■ SKELBIMUS

. * ’ K.

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau .negu bile kokiu kitu laiku jos turi 
būti ekonomiškomis, ir todėl jos' ieško <

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

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks- 
miniidus.z >

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote- 
' rys skaito’skelbimus NAUJIENOSE. 1 ■. A ,,

\ NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, Ut ir budinga. Del

TEL. ROOSEYELT 8500

č. .fe

smulkmenų telefonuokite
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