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Rezignavo Vokietijos
Ministerių Kabinetas
Kanclerio Brueningo kabinetas, išlaikęs 

dideles dviejų metų politines 
audras, atsistatydino

Numatoma, kad Hindenburgas pakviesiąs sudaryti konservaty- 
viškesnj kabinetų. Pranašaujama greitų reichstago 

paleidimų ir paskelbimų naujų rinkimų

t

Berlynas, gegužės 30.—šian
die rezignavo Vokietijos kanc
leris Heinrich Bruening ir vi
sas jo kabinetas. Prezidentas 
Von Hindenburgas kabineto 
rezignacijų priėmė.

Kancleris ir jo kabinetas, ku
ris išsilaikė per dvejus metus 
didžiausių politinių, ekonominių 
ir finansinių audrų, kokių Vo
kietijai dar niekad pirmiau ne
teko pergyventi, pagalios, su
klupo prieš kįlantį fašizmo pa
vojų ir didėjantį gyventojuose 
nepasitenkinimą valdžios dek
retais.

Bruening buvo priverstas pa
sitraukti, kad praskinti kelią 
konservatyviškesniam kabine
tui, kuris susidarytų vien iš de
šiniųjų partijų. Nes kiek ži
noma prezidentas Hindenbur- 
gas yra linkęs nauju kancleriu 
skirti nacionalistą, bet be fa
šistų dalyvavimo valdžioje. To 
kabineto pirmasis uždavinys bus 
apginti Vokietijos poziciją bu

Siūlo trečdaliu suma
žinti Vokietijos 

reparacijas
Paryžius, geg. 30. — Buvęs 

Francijos ambasadorius Wash- 
ingtone Victor Berengei* strai
psnyje pasiūlė sumažinti Vokie
tijos reparacijas laimėjusioms 
vastybėms 33’Zt */*, nes pasaulio 
biznis nupuolęs 30'/. Berengei* 
ir premjeras Tardieu paskuti
niu laiku taipgi dėjo didees pa
stangas įtraukti J. V. i Lau- 
sanne’os reparacijų konferenci
ja.

Los Angeles valdinin
kas pavogė $75,000, 

suimtas
Los Angeles, Cal., geg. 30.— 

Reno, Nev., areštuotas Los An
geles apskričio sekretorius L. 
Hill, kuris pasisavino $75,000 
apskričio pinigų.

Kinijoje J. V. laivas su
dužo ant uolų

Shanghai, geg. 30. — Prie 
Ichtang’O, pakliuvęs tarp uolų 
sudužo J. V. laivas Illing. 40 
keleivių ir įgulos likimas neži
nomas. 100 buvo išgelbėta.

Izoliavo lyties hormoną
Ottawa, Kanada’, geg. 30.— 

Dr. J. B. Collip, McGill univer
siteto profesorius izoliavo ly
ties jformjną. Hormonai yra 
tam tikrų liaukų syvai. Jie re
guliuoja sveikatą ir kontroliuos 
ja' lytinį išsivystymą.

Chics^ai ir apylinkei tedera 
iis oro biuras šiai dienai pra
našauja.

Debesuota, galimas lietus.

siančioje karo skolų ir repa
racijų konferencijoje Lausan- 
noje. »

Sugryžus delegacijai iš Lau- 
sannos, naujasis kabinetas tu
rės raportuoti reichstagui. Spė
jama, kad reichstage valdžia 
pralaimėjus, reichstagas bus 
veikiausia paleistas ir bus pa
skelbti nauji reichstago rinki
mai.

Teismas išteisino fašistus

Kabineto rezignacija įvyko 
neužilgo po to, kaip aukščiau
sias teismas Leipzige išnešė 
nuosprendį, kad užgriebtoji fa
šistų raštines kovo 17 d. me
džiaga nėra inkriminuojanti. 
Tas tesimo nuosprendis yra 
svarbus, nes Prūsijos viršinin 
kai buvo paskelbę, kad jie rado 
Įrodymus šalies išdavystės ir 
pasiremiant tais Įrodymais buvo 
uždrausta karinė fašistų orga
nizacija. Teismas gi nuspren
dė, kad negalima fašistų vadų 
teisti už išdavystę.

Portugalija grįžš 
prie demokrati

nes tvarkos
Lisbon, Portugaija', geg. 30. 

—švenčiant 6 Portugalijos dik
tatūros sukaktuves, finansų mi- 
nisteris A. de Oliveira Salazar 
paskelbė naujį konstitucijos pro
jektą, kuris bus patiektas vi
suotinam balsavimui. Jame nu 
matoma parlamentas ir prezi
dento rinkimai visuotinu baisa 
vimu septynių metų terminui. 
Kabinetas bus atsakomingas 
pačiam prezidentui. Prezidentu 
bus galima būti tik vienam ter 
minui.

J. V. nusiginklavimo 
konferencijoj

Geneva, geg. 30. — Hugh 
Gibson, J. V. delegacijos pirmi
ninkas nusiginklavimo konfe
rencijoje pareiškė, ' kad J. ,V. 
priešinga konferencijos užbai
gimui, iki kas nors konkretaus 
nebus atsiekta.

Keturi rusai pasmerkti 
mirti už vogimą ■

Novosibirsk, Sisibras, geg. 
30.—Keturi Vartotojų kopera- 
tyvo darbininkai, kaltinami sa
botažu ir vogimu grudų, buvo 
pasmerkti mirti.

Suteiks autonomiją Ka- 
talonijai

Madrid, geg. 30. — Kabineto 
premjeras Azana, remiamas be
veik viso cortez’o (parlamento) 
suteiks autonomiją Ispanijos 
provincijai Katalonijai su tam 
tikrais aprubežiavimais, kad 
toks žinksnis nepakenktų Ispa
nijos vienybei.

Bukareštas, Rumunija’, gėg. 
30.—Lipcani mieste, BešarabU 
joje gaisras sunaikino 60 krau
tuvių ir namų miesto biznio 
distrikte.

Ent«r«d as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago,, Hl.o 
under the Act of March 3., 1879
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Caseyville, III. — Karo veteranų “bonų armija” trokais vąžiuoja į Washington, D. C.

Eduardas Simaitis 
įteikė rezignaciją 
gubernator. Gyliui

■■ I •

Naujins Klaipėdos seimelis susi
rinks birž. 4.

Klaipėda, geg. 27. — Vakar 
naujam Klaipėdos gubernato
riui J. Gyliui rezignaciją įteikė 
direktorijos pirmininkas Eduar
das Simaitis. Simaitis sudarė 
direktoriją, kuomet buvęs gub. 
Merkys prašalino iš vietos pir
mininką Otto Boęttcher’j.

Naujas krašto peitoelis,. ku
riame vokiečiai laimėjo aštuo- 
nioliką vietų, o lietuviai tik 
penkias, susirinks birželio 4 .d.

_________________________ -■_______________ 1

Herriot partija pa
geidauja socialis

tus valdžioje
Paryžius, geg. 30.—Eduardo 

Herriot radikal-socialistų parti
ja, kuriai priseis sudaryti nau
jas Francijos kabinetas išreiš
kė pageidavimą sudaryti koali
ciją su socialistais. Jie griežtai 
nusistatė prieš kaoliciją su bet 
kuria konservatyvių partijų, 
kurios pralaimėjo paskutiniu 
laiku Įvykusius rinkimus.

Fašistai provokuoja 
riaušes Austrijoje
Viena, Austrija, geg. 30. — 

Insburke ir Linze, fašistai, pa
drąsinti paskutinių rinkimų lai
mėjimu išprovokavo ir provo
kuoja riaušes su socia'l-demo- 
kratais. Vienas fašistas iki šiol 
buvo užmuštas. Virš 20 buvo 
sužeista.

Komunistai varo agita
ciją tarp J. V. marinų
Shanghai, geg. 30.—Policija 

suėmė 14 komunistų, kurie ga
beno daug anglų ir franeuzų 
kalbų literatūros. Jie ragino J. 
V. marinus mėsti tarnavus “im
perialistams” ir pereiti i jų 
“proletarų” eiles. * i
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Jellico, Tenn., geg. 30. — 
John Lewis angliakasio žmona’ 
iškarto pagimdė du sūnūs ir 
dvi dukteris. Vienas tuojau 
mirė, bet likusieji trys kūdikiai 
ir motina jaučiasi gerai. •

Salerno, Italija, geg. 30. — 
Ardheologai atkasė senovės 
graikų miestą Paestum, kuris 
buvo vadinamas jurų vartais. 
Užtikta ir senovės graikų teat • 
ro griuvėsiai*

Vokietija pasirašė mui
tų sutartį su Rusija
Berlynas, geg. 30. — Berly

no užsienių reikalų ministerijoj 
Vokietija ir Rusija pasirašo 
muitų sutarti, pamatuotą ko
merciniu protokolu, kuris tarp 
tų dviejų šalii^ buvo padarytas 
pereitą gruodžio menesį.

Jugoslavų sostine 
Belgradas panikoj;

sprogo 6 bombos
Mestos j karaliaus Aleksandro 

tumus ir valdžios Įstaigas

Belgradas, Jugoslavija, geg. 
30. --Belgrade laikinai kilo pa
nika ir suirutė, kuomet šešiose 
vietose, tarp jų ir prie kara
liaus rūmų, sprogo bombos. Po 
pasikėsinimo Jugoslavijos kara
lius Aleksandras, prieš kurį 
nuolat auga žmonių nepasiten 
kinimas išvažiavo i provinciją 
kelioms dienoms “pasilsėti”.

Bombų sprogimai Įvyko prie 
rūmų, prie geležinkelio stoties, 
karo akademijos, senato ir vi
daus reikalų minsterijos, prie 
laikraščio “Politico” redakcijos 
ir prie darbininkų apdraudos 
biuro. Sprogimai nebuvo tiek 
pavojingi kiek demonstratyviai.

Areštuota keturi asmenys, 
tarp jų vienas kroatas, veng
ras ir moteriškė. Ketvirtas as
muo yra tul-a's Jelisije Ljubicic, 
kuris kuomet suimtas nešėsi 
bombą.

Indijoje ir vėl tikybinės 
i riaušės

Bombėjus, Indija, geg. 30. — 
Paskutinėmis dienomis Bombė
juje vėl atsinaujino tikybinės 
riaušes tarp moslemų ir indu- 
sų. Vienas buvo užmuštas ir 
16 sužeista.

Šiltas oras ir kongresas
Boston, Mass., geg. 30.-— At

stovų rūmų narė- Edith Rogers 
pareiškė, kad Washingtone už
ėjus karščiams-, J. V. biznis pra
dėtų atsigauti. Atėjus šiltam 
orui, kongresas negalėtų toliau 
posėdžiauti ir išsiskirstytų. O 
tas teigiamai atsilieptų į biznį.

50 sužeistų žydų-arabų riaušėse
" 'z i

Aden, Arabija, geg. 30. — 
Tarp vietinių arabų ir žydų įS 
vyko labai smarkios riaušes. 50 
buvo sunkiai sužeistų, šarvuoti 
Automobiliai patroliavo gatvė
mis, 70 riaušininkų areštuota.

Europa susirupinus 
Vokietijos-Lenkijos 

ginču dėl Dancigo
Abejos šalys kaltina viena kitą 

ruošiantis uostą užimti

Paryžius, Francija, geg. 30. 
—Visa Europa susirūpino da
bartine situacija Dancige. 
Įtemptoje atmosferoje vokiečiai 
kaltina Lenkija' ruošiantis pa
kartoti savo žygį į Vilnių ir 
užimti Dancigą, o lenkai įsi
karščiavę ginasi ir aiškina, kad 
tai tik vokiečių kamufla’žas pa
slėpti hitlerininkų planus užim
ti Dancigą ir pakartoti pagar
sėjusį “Fiume incidentą”.

Didžiumoje, Europos valsty
bės netiki, kad i konfliktą gali 
Įeiti ginklai, vienok jaučiamas 
labai didelis susirūpinimas. 
Ypatingai su dideliu atsidėjimu 
įvykius seka Francija ir Rusi
ja, nes žino, kad jeigu kas nors 
atsitiks, jos į konfiktą bus į- 
vetos.

Svarsto Jungtines 
Ispanijos Valstijas __ *_  . '
Madrid, Ispanija, geg. 30. — 

Ispanijos premjeras M. Azana 
patiekė parlamentui projektą 
laikui bėgant perorganizuoti Is
paniją į Jungtines Va'stijas, pa
našiai į Amerikos J. V. Planas 
buvo išvystytas ryšy su Katar 
lonijos reikalavimais suteikti 
jai autonomiją.

Vienoje įvyks tauti
nių mažumų kon

ferencija
Viena, geg. 30.— Birželio 28- 

30 Vienoje, Austrijoje įvyks 
tautinių mažumų konferencija. 
Dalyvaus 40 mažumų 'atstovai, 
reprezentuoj ą 40,000,000 Euro
pos gyventojų. Konferencijoje, 
kaip paprastai, greičiausiai da
lyvaus ir Vilniaus lietuviai.

Suvalgė padirbtus pinigus 
b ’ •

Dalias, Tex., geg. 3b.— Pi
nigų padirbėjas, kuris mėgino 
paleisti apyvarton padirbtą 
penkdolerinę, policijos sučiup
tas visus netikrus pinigus suri
jo. Neturėdami jokių įrodymų, 
policininkai kaltininką turėjo 
paleisti. ;

New York, geg. 30. -— Visų 
Jersey City miesto darbininkų 
algos nukapojamos. Algos sie
kiančios $4»000 į metus numa* 
žinamos 20%, mažesnes 10%.
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Lietuvos Naujienos
Vytauto Petrulio 

bylos eiga
(Tąsa)

Metilalkoholis
Civ. ieškovas Samajauskas 

paklausęs: ar negalėjo taip bū
ti, kad tuos 17 vagonų spirito 
su metilalkogoliu iš Kauno bu
vo grąžinta į Eitkūnus, o iš 
Eitkūnų vėl atgal atgabenta į 
Kauną? Gromnickis patvirtinęs, 
kad taip galėję būti.

Gromnickis patvirtinęs ir tą, 
kad vėliau taip pat pasitaiky
davę atvežti spirito su metil
alkogoliu ir kitos finansų mi
nisterijos įstaigos, nutardavu
sios sutartį nutraukti, tačiau 
kai tik byla pasiekdavusi Pet
rulį, jis nutarimus nutraukti 
panaikindavęs.

Konfliktas dėl 5,000 dolerių

Gromnickis sakąs, kad dėl tų 
5,000 dol. tarp jo, sutartį su fi
nansų^ ministerija pasirašiusio, 
ir vokiečių bankų, iš kur tie 
5,000 dol. paėję, kilęs konflik
tas: Gromnickis vokiečių bankų 
klausęs, iš kur jie paėmę tuos 

5,000 dol.? Bankai jam atsakę, 
kad 5,000 dol. paimta iš to pel
no, kuris gautas Lietuvai spi
ritą statant. Tada Gromnickis 
sakąs, tai jus mano pinigus da- 
lijat, juk sutartį jis pasirašęs. 
Bet vis tiek Gromnickis nieko

* ' v„ ' / J . * r ■' * * *

negalėjęs padaryti ir bankai j| 
privertę -išdubti- įgaliojimus' 
Liutkui, kad ftas galėtų paimti 
pinigus iš finansų ministerijos 
už pristatytą spiritą.

Paskui civ. ieškovas Sama
jauskas užklausęs Gromnickį 
ar daug bankai uždirbę kai su
tartis buvus pratęsta ir spiri
tas statomas sena kaina. Grom
nickis atsakęs, kad bendrai su 
spiritu buvę uždirbta — ir per
mokant ir su metilalkogoliu 
pristatant — dideli pinigai.

—Kieno sąskaiton tie milijo
nai buvo uždirbti? — paklau
sęs civ. ieškovas.

—Valstybės iždo sąskaiton,
— buvę atsakyta.

Pasakojama, kad liudininko 
Gromnickio parodymai labai 
numušę nuotaiką kaltinamojo 
apgynėjams.

(tąsa 3--čiam pusi.)

Lietuvos baldų firma 
pasižymėjo Londono 

parodoje
Londono Parodoje Jurbarko 

baldų fabrikas pp. Mąrgo- 
lis ir M. Finbergas už savo ga
mybos baldus ir patefonams dė
žutes buvo apdovanotas pagy
rimo Jakšiu “Grand-Prix” ir 
aukso medaliu.
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Banditizmas ir sau- 
žudybės Vilniaus 

krašte
Paskutiniu laiku vėl tai vie

nur tai kitur pasikartoja ban
ditų užpuolimai. Prieš kelias 
dienas Vilniuje du piktadariai 
buvo įsibrovę į vieną krautuvę. 
Ją rytą atidarius, vagys buvo 
pastebėti ir tuojau tarp jų ir 
krautuvės savininkų prasidėjo 
kova. Kadangi vagys buvo ap
siginklavę geležiniais prietai
sais, tai jais sunkiai sužeidė 
savininkus. Galop abudu pa
teko policijos rankosna'. ,

Vėl šio mėn. 20 d. netoli Aš
menos banditų gauja užpuolė 
viensėdį Cudzeniškį. Kadangi 
savininkas geruoju nepasidavė, 
tai susišaudant buvo užmuštas 
vienas iš viensėdžio savininkų 
ir vienas banditas. Kiti pabėgo. 
Kartu su banditizmu plečiasi ir 
savižudybės. Ne taip senai ne
toli Vilniaus pasikorė žinomas 
Vilniuje pirklys S. Bukovskis, 
kuris buvo Vilniaus dovborčikų 
vadas, šio mėn. 21 d. policija 
toje pačioje vietoje rado pasi
korusį kitą asmenį, bet savižu
džio pavardė nežinoma, nes ne
rasta prie jo jokių dokumen
tų.

Nuostabi sena lietu
vių šeima

■ii ..... . ■rfii.iiiE *
-

Mirė seniausia moteris Lietuvoj
. *...... .. '■;!■... *
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Ukmergės aps., Pabaisko v., 
Dagių kaime šio mėn. 4 dieną 
mirė, gal būt, seniausia visoje 
Lietuvoje moteris Ona Valkaus
kienė. sulaukusi 130 metų am 
žiaUs. Dar prieš dvejus metus, 
(prieš apaksiant) jį eidavo 
dirbti laukų darbo ir gan ge
rai jautėsi ir net būtinai no
rėjo privaryti iki 150 metų am
žiaus, bet vistik ji nebepajėgė 
pasiekti savo. Pagaliau ir ap
kurto. Neregėdama, negirdėda
ma senukė jau nebenorėjo gy
venti, ir visą laiką su ražan- 
žium rankose sėdėjo namuose, 
niekur iš jų neišeidama. Daž
nai mokiniai, sugrįžę vasaros 
atostogoms, užeidavo pas ją pa 
sikalbeti, ką ji labai mėgo. Svar
biausia jos kalbos tema buvo 
antrasis sukilimas Lietuvoje, 
kurį ji aiškiai apibrėždavo.

Jos vyras mirė prieš 10 me
tų, turėdamas 128 metus. Jie 
abu išaugino vaikus, iš kurių 
buvo 5 sūnus ir 2 dukterys. 3 
sūnus ir abi dukterys jau se
nus dar tebegyvena 75—90 me
nus dar tebegyvena 90—75 me
tus amžiaus turėdami. Jie mi
nimame kaime laikony da*r gan 
stipriais vyrais, o laukų dar 
buose sunku susilyginti su jais 
ir jauniems.



Amerikos ir Kanados Vieškeliu Kelrodis

CENTRAL DISTRICT
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Elektrikines Ledams
Refrigeratoriai

Gražus Radio Programas Nedėlioję galingos stoties 
WCFL, 970 kilocyeles, nuo 1:15 iki 2 vai. po piet.

GASINIAI PEČIAI, perdėm porceliani
niai ................................... .........................

NAUJAS CROSLEY REFRIGERATO-
RIUS.............................. ...........................

(Tęsinys)
Girtas kareivis.

liudriko Krautuvė Parduoda Dabar už Labai 
Žemas Kainas

50 svarų grynos bovelnos MATRASAI 
. .....-..................................................

Eleklrikiniai RADIOS, pilnai su tūbais
už .......................................... ............... ...... .
Geležinės LOVOS, riešuto baigimas

“Auto Road
Dirželio Nuotakos, malųkile mus

SPECIALUS KAINOS IK LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

LENKO PASAKOJIMAS APIE PASAULINĮ 
RARA IR RUSUOS REVOLIUCIJA

kaip galima greičiau apleisti tą 
miestą. Traukinys sustojo tolo
kai nuo stoties, bet nežiūrint į 
tai, prie jo susirinko pusėtinai 
didelė žmonių minia. Kada jau 
buvo laikas važiuoti, iš kur tai 
atsirado girtas kareivis. Jis ve
dė “linksmų” moterį ir visa 
gerkle rėkė, kad tai “pilietė 
kurva”. Kareivis prisigrūdę prie 
vagono ir pareikalavo, kad len
kai vežtų su savimi moterį, už
tikrindamas juos, kad jie. galės 
turėti “gerus laikus”. Negalė
damas atsikratyti nuo kareivio, 
lenkas smogė jam į veidą. Pas
tarasis su kruvinu veidu nug
riuvo ant žemės. Bet atsikėlęs, 

disciplinos,— darė, I jis tuoj ant vietos nudėjo lenkų 
__ .-.„s I *_________________r.;

Kerenskio atsilankymas neda
vė pageidaujamų vaisių. Tarp 
kareivių prasidėjo nepabaigiami 
mitingai. Ginčai tęsėsi,— ka- 
rtmiti, ar ne? Pasireiškė di
džiausias nuomonių skirtumas, 
bet prie jokių konkrečių išvadų 
nebuvo galima prieiti. Lenkų 
pulkas nutarė nebelaukti, kol tie 
debatai bus išspręsti ir vykti į 
karo frontą. Tapo užsakytas 
traukinys, kurio teko pusėtinai 
ilgai laukti. Prisiartino ir išvy
kimo diena. Neramumai mieste, 
vis didėjo. Tarp kareivių nebu
vo jokios 
kas ką norėjo. Lenkai stengėsi1 raitelį, žmonių minia pradėjo

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

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 South Halsted St.

CHICAGO, ILL.

VARTOTAS GENERAL MOTORS 
HEFRIGERATORIUS ..........................
NAUJAS 1 CUBIC REFRIGERA-
TORIUS .................................................
NAUJAS MAJESTIC REFRIGERATO-
RIUS .........................................................

$49.00
$87.00
$99.50
$99.50

Taipgi didelis pasirinkimas LEONARD, SPARTON, 
NORGE ir kilų REFRIGERATORIŲ.

Lengvais; Išmokėjimais.

JosUudrik,!^
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Botilevard 8167-4705

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS RADIO LEIDĖJŲ, NEDALIOJ, 
GEGUŽIO-MAY 29 BIRUTES DARŽE, Justicc Park, Ilk 

Kampas Archer Avė, ir 79tli St. įžanga Tiktai 25c 
M

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, geg. 31, 1932

ūžti. Buvo.duotas signalas va
žiuoti. Jtužę žmonės bandė 
traukinį sulaikyti ir lipo ant va
gonų, iš kur jie ritosi kulkų 
suvarstyti. Vargais negalais len
kams pasisekė iš to miesto pas
prukti.

“Revoliucijos tenorai”.
Ir vėl karo frontas, čia taip 

pat siautę didžiausi betvarkė. 
)Per keletu savaičių buvo bubni- 
jama apie tai, kad revoliucinė 
armija pradės ofensyvą. Į fron
tų bUVo atsiųsti speciališki agi
tatoriai sustiprinimui kareivių 
dvasios. Boleslavski juos vadina 
“reiroteueijos tenorais”. Tie 
“tenorai” susidėjo iš visokių 
jaunų vaikėzų, kurie plonučiu 
balsu deklamavo apie tai, kad 
reikia karį tęsti ligi pabaigos. 
Kareiviai į juos žiurėjo su pa
nieka. Blogiausias dalykas dar 
buvo trts, kad tarp tų “tenorų” 
buvo tiesiog degeneratų. Tuo 
tarpu bolševikai slapta varė sa
vo propaganda. Jie kartojo tik 
tris žodžius: “Taika! Drama! 
žemė!” Ir tie magiški žodžiai 
darė kareiviams kur kas dau
giau įtakos, negu “tenorų” dek
lamacijos.

Tuščios pastangos.

Viskas buvo priruošta dide
liam mūšiui. Revoliucinė armi
ja turėjo pradėti puolimą. Bet 
čia atsitiko tai, ko karo vadai 
nesitikėjo: kai kurie pulkai 
griežtai atsisakė kariauti. Kari
ninkus, kurie juos ragino eiti 
j muši, jie nudaigojo. Kariuo
menėj pasireiškęs maištas visiš
kai suardė planus. Tačiau su 
ištikima kariuomenes dalimi 
visgi buvo nutarta pradėti puo
limą. Lenkams tapo pavesta už
imti kalną, kur buvo įsitvirtinę 
vokiečiai. Jie tą užduotį atliko 
puikiausiai, nors Ir neteko apie 
pusę savo raitelių. Bet kada 
tikslas buvo pasiektas ir lenkai 
užėmė kalną, tai jiems tuoj bu
vo įsakyta trauktis atgal. Vadi
nasi, visos tos aukos buvo berei
kalingos,— kaip Boleslavski sa
ko: “all for nothing”. -

"t ■jyĮi'AaUiįsU

PulkininMr~ttilrtis.
Po to nepasisekusio puolimo 

rusai, galima sakyti, nebeturėjo 
disciplinuotos kariuomenės. Ar
mija pradėjo krikti. Kareiviai 
ėjo, kur kas norėjo. Apie fron
tą buvo pilni keliai kareivių, 
kurie traukė į rytus. Susidarė 
kareivių būriai, kurie pradėjo 
plėšti gyventojus. Tai buvo sa
votiškos banditų gaujos. Visa
me krašte siautė didžiausia a- 
narchija. Lenkų pulko likučiai 
turėjo patys savimi rūpintis. 
Apie 200 raitelių naktimis jo
davo, o dienomis slapstėti miš
kuose. Jų vyriausias tikslas bu
vo pasiekti Lenkiją. Bet juo to
lyn, tuo mažiau bebuvo galimy
bes. Tad jiems ir teko per ke
letą mėnesių bastytis.

Kartą jų mėgiamas pulkinin
kas su kitu karininku išvyko į 
kaimų, kad gauti maisto ir ark
liams pašaro. Prisiartino vaka
ras, o pulkininkas negrįžo. Se
kamą dienų prasidėjo ieškoji
mas. Kaime tapo surastas pulki
ninko arklys. Vėliau buvo užtik
tas ir pulkininko lavonas su ša
kėmis subadytas. Prasidėjo tar
dymas. Visi kaimo vyrai tapo 
sustatyti į eilę. Kas penktas vy-. 
ras iš eilės buvo išskirtas. Iš
skirtieji liko be jokių ceremoni
jų sušaudyti...

Geležinkelio sargas.
Bolševikų perversmas tuo lai

ku jau buvo įvykęs. Žinios apie 
tai, kad, lenkų raiteliai sušau
dė kaimiečius, smarkiai prasi
platino. Visur pradėjo organi
zuotis būriai, kad suėmus nusi
kaltėlius. Raitelių padėtis pasi
darė pavojingesnė. Tačiau jie 
sugebėjo dar ilgoką laiką,slaps
tytis. Kartą jaunasis leitenan
tas su savo draugu išvyko ap
žiūrėti apylinkę, Sutikb jie ge
ležinkelio sargą, gana senyvą 
žrhogų. Sargas buvo su didele 
barzda ir basas. Jis pakvietė 
karininkus į savo budelę ir iš
virė .jiems arbatos. Sargas buvo

[Acme-P. 8 A. Photo]

Norman Thomas, kurį socia
listų konvencija nominavo kan
didatu į Jungtinių Valstijų pre
zidentus.

i

labai šnekus žmogus,— jis pa
pasakojo vėliausius įvykius. 
Staiga Vieškely j pasigirdo
triukšmas. Viši išėjo lauk. Pri- 
šiartino° didelis > vežimas, kuria
me važiavo popas su savo žmo
na, dvi vienuolės, du. kareiviai ir 
dvi jaunos mokinės, kurios ga
lėjo turėti apie 18 metų am
žiaus. Aplink vežimą bėginėjo 
jaunas žydelis komisaras, ku
riam buvo pavesta tą partiją 
nuvežti į kitą miestą. Pasirodė, 
kad kareiviai “ant kelio” pasi
ėmė degtinės. Jie visą laiką pa
tys gėrė ir vaišino mokines. To
sios nedrįso priešintis. Vėliau 
kareiviai be jokių ceremonijų 
pradėjo jaunąsias mergaites bu
čiuoti ir gana aiškiai savo in
tencijas rodyti. Kai prisiartino 
prie sargo budukės, tai jie pa
reiškė, jog čia bus reikalinga 
sustoti,— jie sų jaunomis mer
gaitėmis eisią^ vidų.

Visiems buvo aišku, kuriam 
tikslui kareiviai nori sU mergai
tėmis eiti į vidų. Jaunasis ko
misaras su revolveriu rankoj 
bėginėjo nuo vieno prie kito ir 
plonu balseliu grasino karei
viams. Bet tie grasinimai nieko 
negelbėjo. Kareiviai nusitempė 
mergaites nuo vežimo ir pareiš
kė, jog jie, toliau nevažiuos.‘Po
po žmona ir vienuolės tik dū
savo, bet nieko negalėjo pada
ryti. Priėjo sargas ir visiems 
pasiūlė užeiti į vidų,— esą ten 
bus galima visa reikalą tinka
mai išspręsti.

Keistos vedybos*

Viduj visi susėdu, prie stalo. 
Kareiviai, žinoma, su savo mer
gutėmis. Komisaras vis negalė
jo nusiraminti: jis bėginėjo po 
kambarį ir kalbėjo apie tai, 
kad žmonės yra baisiai necivi
lizuoti, kad tai yra trijų šimtų 
metų vergijos pasėkos. Jis ape
liavo į kareivius, kad jie ne
vykdytų tą savo šlykštų suma
nymą. Tačiau kareiviai riekrei- 
pe mažiausio dėmesio į tą pa
mokslą ir davė ssivo rankoms 
pilną valią. Sargas Vis ramino, 
jog viskas bus gerai it vaišino 
netikėtus svečius blynais ir ar
bata. Ant galo, komisaras pri
ėjo prie popo ir griežtai pap
rašė jo pavartoti savo įtaką. 
Popas išpildė prašymą. Jis su
jaudintu balsu pradėjo grauden
ti kareivius: girdi, tas darbas, 
kurį jus sumanėte padaryti, yra 
didžiausia nuodėmė.

Kareiviai su atsidėjimu klau
sėsi ir tylėjo. Bet kaip tik popas 
suminėjo žodį “šliubas”, tai ka
reiviai liksmais veidais pašoko 
ir pareiškė, jog jie tuoj apsi- 
vesią. Popas teisinosi, kad jis 
neturi su savimi šventų knygų, 
bet tai nieko negelbėjo. Karei-.

viai spyrėsi, kad tuoj jiems bu
tų duotas šliubas. Noromis ne
noromis prisiėjo jų reikalavimą 
išpildyti. Popas kimiu balsu pra
dėjo savo ceremonijas, o karei
viai vis ragino, kad jis “dau-

giau jausmo” įdėtų. Kai cere
monijos pasibaigė, tai kareiviai 
tuoj visus pasiuntė “po velnių”, 
o patys su savo jaunomis žmo
nomis pasiliko viduj...

(Bus daugiau)

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
dėl 1932

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
$2.79
$9.98
$3.98

SEKLYČIOS SETAI, gražiai apmušti $24.95
VALGOMO KAMBARIO setai, riešuto
baigimas .......................   | WsVV

MIEGAMOJO KAMBARIO setai, riešuto 
baigimas................................................ .

$19.98
$9.98

pirmiausia.

FURNITURE CO.
3621-23-25 SO. HALSTED ST.

Ar užsitrauki?

Ar sis klausimas
yra perdaug 
išduodantis
dėl kitų cigaretų?

MES nekritikuojame kitus. Mes tik 
norime atkreipti jūsų dėmesį į faktą, 
jog svarbus dūmų užsitraukimo klausimas 

paprastai cigaretų skelbimuose buvo ven
giamas.

Kodėl? Ko čia bijoti? Kiekvienas užsi- 
traukia dūtna! Septyni ii dešimties rūkyto
jų užsitraukia žinodami ~ kiti trys užsi
traukia visai neeęmoniftgęi. Ii jūsų pusė* 
- jūs norite būti tikri, jog dūmai, kuriuos 
įkvepiate, būtų gryni it švarūs - laisvi nuo 
tūlų nešvarumų.

• t;

Tačiau iš išdirbėjo pasus - jis tarifų 
būti tikras, jog duoda jums šią apsaugą. Ir, 
jei jis yra tikras - jam nėra reikalo rūpin
tis apie klausiiną: MAf -

Lucky Strike drįso iį sy| 
iškelti ♦ ♦ • įęįjo, kad tūli 
pasislėpę net ir p 
tabako lapuose pašalu 
Luckies valymo procesu, 
cesą išrado. Tik Luckies jį it tttti!

ik 
o 

> įžymiojn

Copr.. 108S.
The American..

Tobacco ęo. .

.-JįjItoMj

a K. AMERIKA
'Atsuk lucky strjkb Kadio programavo moitmKkn »* 
gtritusiait iokliĮ orktstruls lt Lncky Strikt žiniomis, kiekvieną Antrinio,KtivMiįitiito, 

ir StUtditnio vitkfrą, įir N.B.C. Rdio tinklą.

» ■
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Lietuvis laikrodininkas

esant ministe- 
Klaipėdos kr. 
oficialaus nu- 
ministcrių ka- 
mastų galima

Geverykai-šeimynaiI

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Antradienis, geg. 31, 1932
M _ l-l.l. “Į ------------ ------ - - -■ - ------- - ----- T

□

."Vi.“* ..'KU'.ve Myi t ! ).

Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes Užlaikome puikius itvt- 
rykus ir turime didelį pasirinki
mu. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

Vytauto Petrulio 
bylos eiga
(Tąsa iš 1 pusi.) 

i
• Petrulio charakteristika• ' X
Paskui buvo pakviestas i sa

lę Ern. Galvanauskas, kurio 
kabinete Petrulis buvo finansų 
ministcrių.

Galvanauskas savo parody
mus pradėjęs palankia -Petru
liui kryptimi. Girdi, įstatymo 
ne visuomet laikytis galima. 
Pav., ir jį reikią traukti tieson 
už tai, kad jam 
riu pirmininku 
buvę įvykiai be 
tarimo seimo ar 
bineto. Tą patį 
esą taikinti ir kai kuriems Pet
rulio veiksmams. Pav., Klaipė
dą prijungus prie Lietuvos, 
Klaipėdos prekybininkai ėmę 
reikšti visokių pretenzijų, pra
šyti visokių leidimų, reikšti ne
pasitenkinimo muitais etc. Tai 
gal ir buvę duota leidimai įvež
ti kai kurias uždraustas pre
kes.

Po tokio Galvanausko pareiš
kimo prokuroras pasiskubinęs 
paklausti, o kodėl Petrulis iš- 
duodavęs leidimus ir Šiaulių 
prekybininkams?

Į tai liudininkas negalėjo nie
ko atsakyti.

(Paskui Samajauskas prašęs 
liudininką pasakyti, koks Pet
rulis buvęs ministeris.

Galvanauskas atsakęs, kad 
ministerid būti Petrulis buvęs 
per jaunas. Tačiau šiaip jis esąs 
žmogus dinamiško charakterio, 
rizikingas.

Paskui Petrulio gynėjas pa
klausė Galvanauską:

—Juk Petrulis yra lito tė
vas ?

Į tai Galvanauskas atsakęs:
—Visiškai ne. Petrulis to

kiam darbui irgi buvęs per jau
nas. Aš pats tada susirinkau 
visus emisijų bankų statutus ir 
skaičiau. Išrinkęs geriausią 
statutą rašiau musų emisijos 
bankui statutą ir leidau litus. 
Čia tai grynai mano darbas.

Sako, kaltinamoji šalis likusi 
visiškai nepatenkinta, kad jų 
liudininkas (Galvanauskas 'Pet
rulio išstatytas) taip parodęs.

Voldemaras
— kaltinamojo 

Sako, Voldemaras
1 Voldemaras

liudininkas, i
tuojau »ėmęs painiotis. Jis pas 
tardytoją sakęs viena, o teis
me visai kita. Voldemaras tada 
buvęs prekybos ir pramonės 
banko revizijos komisijoj. Tai

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St
Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, balta 
ar spalvuota

$1.59„
HOOA

Climax sienų popierų 1Qn
Varnisb Rėmo- 
ver ...................................... OOG gal.
darbą atlieka greitai, tikrai ir saugiai
Screen malė- ( OQa
va ....................................... VvG kv.

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

šies bardware ir malevų.
Palaukite mut telefonu ir met prista- 

lytime. Tel. PROSPECT 1297

Puiki 
Lietuvių 
Krautuvė

Vyriokų, Moteriš-
kų, Vaikų ir Mer
gaičių Aprėdalų. 
čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite įr persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIBLIS. Savininku 

3344' So. Halsted Street 

jis liudijęs dėl tų 2 milijonų 
litų Petrulio suteiktų bankui. 
Voldemaras sakęs, kad taip 
buvęs gelbimas bankrutuojąs 
bankas. Daugiau nieko.

Kiti liudininkai 
vakar iššaukti ne taip svarbus. 
Kiek plačiau rodęs Izmailovas. 
Jis įrodinėjęs, jog nuo metilal- 
kogolio sunku apsisaugoti. Viso 
ligi vakar vakaro nuklausta 
apie 33 liudininkus.

Posėdis baigtas 9l/2 vai. vak.
Baigiami nuklausti liu

dininkai
Kaunas, gcg. 13. —Vakar iš 

ryto, kaip kalbama liudininkų 
tarpe, papildomai buvęs klausi
nėjamas liudininkas Gromnic- 
kis, kuris ir užvakarykščiam 
posėdy esąs klausinėtas keletą 
valandų.

Vis dar Gromnickis buvęs 
klausiamas, kaip ten buvę su 
tais 5,000 dol. Be ko kita, sako, 
Gromnickis patvirtinęs tą fak
tą, kad jis, Gromnickis, vokie
čių bankų terorizuojamas ir už 
pristatytą spiritą negaudamas 
pinigų (bankai jį privertę iš
duoti Petrulio svainiui Liutkui 
įgaliojimus imti iš valstybės iž
do už pristatomą spiritą pini
gus), pasiskundęs tada iš Pet
rulio perėmusiam finansų mi- 
nisterio portfelį p. Karveliui. 
Gromnickis pasiskundęs Karve
liui ta prasme, kad, girdi, Pet
ruliui esanti duota stambi su
ma, kad jis sutartį atnaujintų, 
o dabar, esąs apeinamas, ir t.t.

Tačiau p. Karvelis į jo nusi
skundimus nekreipęs dėmesio, 
o seime 1925 m. lapkričio 20 
d., kaip pamename, darė prane
šimus ir Petrulio neteisėtus žy
gius (kaip 2 mil. lt. davimą 
prek ir pramonės bankui) va
dino “finansine politika” (žiur. 
Seimo stenogramą 1925 m. lap
kričio 20 d. 209 posėdis), sako 
liudydamas ir teisme p. Karve
lis savo parodymus davęs ta pat 
kryptimi.
Petrulio “finansinei politikai” 
rusai geriau tikę, negu lietuviai

Sako, kad. gana charakterin
gų dalykų iš Petrulio “finansi
nes politikos” papasakojęs teis
me buvęs finansų ministerijos 
valdininkas Stašiškis, tada bu
vęs muitinių dep. vicedirekto
rium, ir prižiūrėjęs spirito sta
tymą.

Kadangi Stašiškis savo parei
gas eidamas nesileisdavęs į jo
kias kombinacijas, tai Petru
liui buvęs kaip rakštis, todėl 
vieną gražią dieną Petrulis Sta- 
šiškį pašalinęs ir davęs jam’ 
mažiau reikšmingą vietą — pa
vedęs techninį įstatymų verti
mo darbą. Stašiškio vietoje Pet
rulis pasodinęs rusą Izmailovą. 
Pasak Stašiškio, gal. rusai ir 
geriau atatikę Petrulio veda
mai “finansų politikai”.

Petrulis apeidavęs mokesčių 
departamentą

. Iššauktas liudininku mokes
čių dep. direktorius p. Bliu- 
džius davęs parodymus visai 
trumpus. Kliudžius tik pabrė
žęs, kad dažnai pasitaikydavę 
taip, kad tie reikalai, kurie tie
sioginiai priklausydavę mokes
čių departamentui būdavę at
liekami jam apie tai nieko ne
žinant, žodžiu, departamentas

buvęs apeinamas ir pastatomas 
prieš įvykusį faktą.

Iššauktas liudininku valst. 
kontrolės bendrų reikalų dep. 
dir. p. Stašys padaręs‘įžangą į 
aiškinimą to fakto, kaip Petru
lis vedęs kovą su valstybės kon
trole. Stašys pabrėžęs, kad jis 
matęs, kaip kilęs ir išsiplėtęs 
konfliktas tarp Petrulio ir val
stybės kontrolės.

Ginčas kilęs dėl 
Petrulio neaiškiems 
paimtų iš valstybės

150,000 lt. 
reikalams 

iždo.
Nevieši fondai

Liudininkas buv. min. ir kon- 
trol. Sarkus pasakęs, kad buvęs 
toks laikas, jog ministeriai ga
lėję tam tikriems valstybės rei
kalams imti pinigus iš valsty
bės iždo savo nuožiura. Tačiau 
didesnes pinigų sumas buvę 
galima paimti tik ministeriui 
pirmininkui susitarus su val
stybės kontrolierium. Vėliau 
vis dėlto ministeriai turėdavę 
pristatyti pateisinamus doku
mentus, kuriam tikslui pinigai 
sunaudoti.

Prokuroras paklausęs liudi
ninką, ar jąm buvę žinoma, 
kad Petrulis iš valst. iždo pa
ėmė 150,000 lt.

Starkus atsakęs, kad jis per
imdamas valstybės kontrolę iš

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SĘ KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių 
Jlji INI IUJjljBLJHL išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei-

™ ■ -...-zr.-■■■-—* kitę jr patikto musų kainas pirm negu
pirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 kambarin mū

rinio bungalow ir 2 karų mūrinis gara
žas, Marųuette Parke, vertės $9000.

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

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių. •

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St., Tel. Canal 1678

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligap, žaizdas, reumatizmą, . galvos skausmus, skausmus nuga
roje; kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. - Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyk ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tųkstanČius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakte. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3,514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos,
»wimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims •
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Karoblio, radęs tarp Petrulio ir 
valstybės .kontrolės konfliktą 
jau prasidėjusį. Ginčą su Pet
ruliu Starkus tęsiąs toliau.

Bylą buvo įteikta prezidentui 
Stulginskiui

I

, Buv. valst. kontrolierium p. 
Karoblis sakęs, kad. žinojęs, 
jog Petrulis yra, paėmęs iš val
stybės iždo 150,000 lt. ir spy
ręs jį atsiskaityti. Petrulis il
gai tylėjęs, paskui pradėjęs at
sikalbinėti, kol įpykęs. Bet taip 
besiginčijant praėję ištisi 7 
mėnesiai, o Petrulis nei pinigų 
grąžinęs valstybės iždui, nei 
procentų mokėjęs. Kai dar sykį 
Petrulis valstybės kontroles bu
vęs paakintas atsiskaityti, jis 
parašęs kontrolei griežtą raštą, 
prašydamas pasiaiškinti, kokiu 
juridiniu pagrindu valst. kon
trolė reikalaujanti atsiskaityti, 
jei pinigai paimti* slaptiems val
stybės reikalams?

Karobliui nebelikę daugiau 
kas daryti, kaip tik bylą per
duoti Respublikos Prezidentui, 
ką jis ir padaręs.

Po Karoblio parodymų, sako, 
ir Petrulis paprašęs pirmininko 
žodžio ir paaiškinęs, kad kai 
kontrolė pradėjus jį spirti at
siskaityti, tai jis kreipęsis į fi
nansų ministerijos jųriskonsul-

WISSIG
f Specialistas iš

Rusijos 

tą, kuris ir pataręs tą raštą 
valst. kontrolei parašyti.

Liud. Juozapaitis, Klaipėdos 
banko direktorius patvirtinęs, 
kad iš tikrųjų Petrulis 150,000 
lt. buvęs pasidėjęs į -Klaipėdos 
banką įvairiais termfinais savo 
vardiL , *.

Prekybos ir Pramonės banke 
Petrulis buvęs pasidėjęs 

100,000 lt.
B. prek. ir pram. banko vald. 

p. Kulaivertas teisme paliudijęs, 
kad Petrulis prek. ir pram. ban
ke indėlių turėjęs 100,000 lt., o 
procentus už indelius bankas 
Petruliui mokėdavęs didelius, 
tųr būt, dėl to, kad jis. bankui 
iš/ valstybės iždo davęs 2 mil. 
it;

Spėjama, kad šiandie ar . ryt 
atvyksiąs duoti savo parodymus 
p. Merkys, kuris prie Petrulio 
yra buvęs finansų ministerijos 
juriskonsultu.

Manoma, kad šiandie liudinin
kai bus visi iškvosti, šalių gin
čų laukiama ryt po pietų arba 
pirmadienį.

(Bus daugiau)

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3265 So. Halsted St. TeL Victory 6576

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 
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Tenka girdėti, kad ir kituo
se kraštuose panašiais keliais 
eina nauji tarptautinių kalbų 
išradėjai. Iš rusų kalbos nori
ma sudaryti “Bolshevigic,” iš 
italų kalbos — “Mussolinic” iš 
japonų — “Japonic.” Tuo bu
du, iš karto mes turime keletą 
“tarptautinių kalbų.” Visos 
šįtos tarptautinės kalbos su ga
lūne “ic” tėrą ne kas kita kaip 
ortografinės reformos. Jei šitaip 
išradimus gali daryti kitų 
tautų žmonės, tad netektų 
stebėtis, jei vieną gražią dieną 
kas' nors iš musų tarpo pasiū
lytų tarptautinę'’ kalbą “Litua
nic”. Kuo gi blogesnė ga
li būti “Lituanic” už Ger
mante”, “Franęic” “Ąng-

Vadinasi, teismas pripažino tą krikščionių denię- 
kratų šulą ir buvusį pyemįerą piktos rųšieš prasikaltė
liu ir pritaikė jam tokią bausmę, kokia yi’a skiriama 
dideliems vagims. Klerikalai buvo pastatę jį valdžios 
priešakyje, kada jie turėjo galią, — nors žmonėms jie 
dūmė akis, pasakodami, kad valstybėje jiems rupi pa
laikyti ^krikščionišką dorovę”.

degimo procese veikia kaip 
: dumples, Kai jinai pakrinka, 
išsivysto riebumas, ■ ypatingai 
valgant dauginus saldžių daik
tų ir krakmolo. Alkoholius lai
kui bėgant pakrikdo paauginę 
įliaukų

lic” ir t. t.? Daugeliu at
žvilgių' “Lituanic” butų labiau 
siūlytina, negu visos kitos kal
bos, nes tai yra seniausia kal
ba tarp šitų visų paminėtų.

Be čia paminėtų, dar yra 
anksčiau išrastų kalbų, kaip: 
“Medial”, “Europai”, ‘“Occi
dental,” ‘‘Novial”. Visos šitos 
kalbos be vienos kitos propa
gandinės brošiūros, nieko dau
giau neturi. Išimtį iš šitų visų 
dirbtinių kalbų sudaro vadina
moji Esperanto kalba, pradė
jusi gyvuoti nuo 1889 metų, 
kuri palengva stiprėja įr ple
čiasi, ir šitoj kalboj jau yra 
išaugę nęmaža literatūros vei
kalų, o kasmet įvyksta otieji 
esperantistų kongresai įtikina, 
jog tatai nėra kokia utopija, 
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Musų tautininkų spauda dar vis nesiliauja pludusi 
tuos SLA. narius, kurie rėmė Bagočių, Gugį ir kitus 
pažangius kandidatus į Pildomą Tarybą. Jai pikta, kad 
“tautiški sleitai” pralaimėjo, ir ji dabar visokiais suk
tais išvadžiojimais bandąs įrodyti, kąd gavusieji daugu
mą balsų kandidatai nęfurį teisės užimti viršininkų 
vietas.

Šitokia tautininkų agitacija liudija, kad jie yra ne 
tik siauro proto ir labai pigios rųšięs partyviški politi- 
kieriukai, bet ir visai plasti sportsmenai.

Buvo apgailėtinas dąlykas, kad balsavimų metu 
tautininkai (kartu ir oficialis sandariečių organas) ve
dė grynai partyvišką kampaniją, stengdamiesi sukurs
tyti vienoą srovės narius Susivienijime prieš kitų sro
vių narius. Bet balsavimai praėjo. Visas tautininkų 
riksmas apie “socializmo pavojų”, visi šmeižtai ir pra
simanymai prieš atskirus kandidatus neįstengė pakreip
ti SLA. narių nusistatymo. Du kartu tie kandidatai, 
kuriuos fašistai ir dešįnįeji sandariečiai pikčiausia ata
kavo, gavę, daugumas balsų.

Po to jau, rodos, ir fanatiškiausi priešai turėjo ap- 
sisimalšintf. Juk reikalas eina apie frateKnaJės organi
zacijos viršininkų rinkimą, o ne apie kovą dėl politiš
kos valdžios. Amerikoje yra paprotys net ir po politiš
kų rinkimų laikįųąi pertraukti kivirčus: pralaimėjęs 
kandytas, ažuoą pludęą pergalėtoją, sveikina jį su 
pergale ty Ųnki jau* pasisekime Bęį pas mys elgiamasi 
atbulai. Prakišę Susivienijime, “tautos gelbėtojai” pyks
ta kolięjasi!

Jięmą trūksta ne tik fratęrnalį^o dvasios, bet ir 
paprasto rimtwp.

U . . . * t i

FRANCIJOS SOCIALISTŲ SĄLYGOS RADIKALAMS

kurios rinki-

ano.t BJųm’o,

Leon Blum (išt.: Blon), Francijos $pcialistų vadas, 
laikraštyje “Populaire” pareiškė, kad savo balsavimu 
per rinkimus į parlamentą žmonės pasisakė už kairiųjų 
partijų valdžią. Toįe vąldžįoje, jo nuomone, turėtu dą- 
lyvauti ir socialistai, nes socialistų atsisakymas imti ant 
savęs dalį atsąkojnybės priverstų radikalus ieškoti tal
kininkų centro ir dešiniosiose partijose, 
mus pralaunčįo.

Eidami į valdžią tąciąu, socialistai,
privalo pastąty# radifcąlams tam tikrus reikalavimus 
sulig darbo programo, kurį valdžiai teks vykinti. Tie 
reikalavimai yra trys: tuo jaus apkapoti kreditus karo 
reikalams, išplėtoti socialinę apdraudą (nuo nedarbo, 
ligos ir senatvės ir t. t.) ir nacionalizuoti apdraudos 
kompanijas ir geležinkelius.

Galutiną žodį apie šituos reikalavimus turėjo tarti 
Socialistų pariju įoųvencija, sušauktą gegužės 29 <į-. 
O radikalai spręs, ąy juos priimti, savo vykdomoj^ ko* 

. miteto suvažiavime, tuoj po. ąęciąlistų konvenęijoą.
Čia galima pastebėti, kad pas Franęįjoą sociąBstus. 

šiandie yra visai kitoks nusistatymas valdžios dalyva
vimo klausime,, negu kąd buvo pirmiąu. Kaj’tą po di
džiojo karo socialistams jau buvo progos ir pakreipti 
krašto politiką į pažangesnę pusę, būtent, po 1924 me
tų rinkimų^ kuriwe. kairiosios partijos sumušė uącion 
nalistus. Bet socialistai tuomet atsilakė ęjtį į vąjkįžifii fe 
tik sutiko parlamente remti ministerių kabinetą, jeigu 
S’ W šitą kombinaciją radjr

_ vadas Herriot priėmė, bet jo valdžia nesijautė tu
rinti pakankamai autoriteto žmonių akyse ir neatsilai
kę prieš dešiniųjų atakas.

Sąlygos, kuriom^ dabar- socialistai sutinka eiti į 
valdžią kąrtu SU radikalais, nęra per dąųg gęįęžįtoą. 
’yįkjuinoję tie trys socialistų reikalavimai yra išdėstyti 
ij radikalų progrąjne. Tędėl, jei nebus kitokių kliūčių, 
i^ftaiti $om dyW. partijom bus nęsppką

BAUSMĖ

Šioje vietoje buvo atkartotinai pabrėžta, kad pre
zidentas Hooveris ir bendradarbiai kongrese nė nuo 
tę galo pradėjo darbą, stengdamiesi pašalinti biznio 
depresiją su pagelbą finansinės Rekonstrukcijos korpo
racijos ir panašių priemonių. Jie žiuri, kad didieji ban
kai turėtų daugiau pinigų paskęloms, o, užmųršta pa
sirūpinti, kad dirbančiosios masės turėtų pajamų ir ga
lėtų pirkti prekes. Jeigu vartotojų pajėgumas pirkti 
sumažėjo, tai kaip gali tarpti biznis?

Dabar šitą tiesą jau ima suprasti ir valdžia, ir fi
nansininkai. Visi pripažįstą,, kad daryti iki šiol bandy
mai Washingtone rezultatų nedavė, ir šiandie jau 
svarstoma, ar nevertėtų išleisti bonus, statybos dar- 
bams. Bet ar kongresas suspės ką nutarti, kuomet ar
tinasi partijų konvencijų laikas? \

už tai alkoholikas 
dąžųai riebus, nutukęs. Pasa- 
ginč liauka ir nuodus naikina, 
kaip, išrodė Blumę tyrinėjimai, 
lyorand sako, kad beveik visos 
kitos musų liaukos ir-gi nuo
dus paikina, nuodingas atma
tas pakeičia į nekenksmingus 
junginius. O ųiaistąs, žinoma, 
visas liaukas veikia.

ĮVAIRENYBES
Pastangos sukurti tarp 

tautinę kalbą. rr-

Musų Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

,un■uii> n, milui"] irr*1 sto priklauso.

Maistas ir svarbas 
kimu organai

Tinkamai suvirškintas mąis- 
tas pereina į kraują, kuris jį 
nuneša į jaknns- Jakuos t,uo- 
jaus sunaikina nuodus, kur 
riuos skrandžio sultys nepajė
gia sunaikinti. Gyvačių nuo
dus galima be baimes prary
ti, o kai gyvatė įkanda (nuodai 
tiesiai į kraują pątynka), tai 
Jaunai žmogus gaji greitai nu- 
nurd- Reiškia, tokius nuodus 
skrandžio sultys, neturėjo pro
gos sunaikinti ąrba, pakeisti. 
Jįąkaos», kaip sakiau, turi ne- 
ąpsąkomai dideles syąrbos, nes 
jęs, paikina įvairius puodus; 
bet, kai trukia tinkamo mais
to, ypatingai baltumų, tai ke
penys (jakuos) negali tipką- 
mai savo darbo dirbti. Jakuos 
dažnai sujungia nuodus su sa
vo albuminoidais ir juos pas
kui kūnas gali per inkstu#. ir 
per kitur pašalinti. Jei ityrą 
užtektinai baltymų (albumi
nų), tai. jaknps neturi kiek rei
kia šiam darbui albuminotylų. 
Paprastai, jei jakuose yra už
tektinai baltymų, tai žmogų 
tokki puodai kaip arsenikas, 
gyvsidabris pe. taip lengvąi 
pakerta. Jęi jąkn.os, perdaug 
dirba nuodus naikindavę#, 
tai galų gale nusilpsta; įvajrųs 
uždegimai ir gi jaknas pakrik' 
do. Jei jakuos dėl kokių ųDtfS, 
priežasčių nusilpnintos, tai pa
tartina sumažinti baltymų yaj- 
gymą.

Įvairius amopijos junginius 
ijąkpoa suskaldo ir iš jų pada
ro peppodingą ureją, kurios 
šjapupie visuomet randame, 
Be jaknų šitos medžiagos mus 
tikrai pupuodintų. Baltymų 
galutinio suak.al<lymo produk
tai ir-gi nuodingi —juos jak
uos pakeičia į nenuodingu#, 
Galime pasakyti, kad jakuos; 
tai tikras musų kūno “apgę^ 
las sargas.”

Jaknos dalyvauja ir anglią- 
vąpdžių Uųs;
kaldynie). Kaip jgu ininejau 
angliavandžiai pv. krakmolas 
pirųjUp#ia pavęrčiąpa į cųk> 
yų,t kwa į jakw w
tąii laikomas, glikogeno Tormo/ 
je. Jaknų fennentaį kai reikią 
glikogęiią ątgąl į ęųkril Mver' 
čia ir ąndiinianjs.' atiduoda. 
Rąumppys ir-g| (jąug cukjrąps 
palipą ir pastoj kai jįpps 
reįkią dir$i,, tąį pėdžia gli
kogeną, "be kHi°; dirbti jie 
negalėtu Kaj mes ąunkiai ir

(r tulžį padirba — apie tulžį 
jąu esame kalbėję.
r Iš jaknų prirengtas musų 
kuinu maistas nunešama į šir- 
dį, kurios būkle ir-gi nuo mai-

. Jei perdaug 
skystų daiktų vartojame, tai 
širdies darbas pasunkėja: lai
kui bėgant širdis išsiskečia. O. 
jei perdaug baltymų, tai širdis 
irgi nukenčia, širdį gali su
gadinti aJb°bolįus ir kava—jei 
perdaug vartojama.

Jei vartojąmę perdaug skys
timų arba perdaug ąąęsos, lai 
galų gale nukenčia ir kraujo 
tekamieji sudynėliai (arteri
jos), išsivysto arterijų sukietė
jimas, ypatingai perdaug mė
sos vąlgąnt. Ąrtyrijų sukietėji
mą gali pagaminti alkoholius, 
kava, tabakas ir kt. Tai labai 
pavojinga liga.

Maistas veikia 
kybę. Perdaug 
skiedžia kraują, 
trūksta skystimų, tai krąnjąs 
gali laikui bėgant sutirštėti. 
Tas pats gali atsitikti geriant 
idaug arbatos — Įcąi daug prą- 
'kaituojama. Bet paprastai 
{kraujas tuoj aus iš audinių su
traukia skystimų#, ir vėf susi- 
įtaiso.. Kraujas turi daugiaus 
baltymų, negu ąngliavandžių 
ity riebalų. įvątyl^ druskos ,įą- 
iine pareina iš maisto. Jei pri- 
itrūksta baltymų, tąi susidaro 
j pavoj us, raiųjonįejl kraujo
Įskritulėliai daug nukenčia. Ty-' 
riųęjmiąi aiškiai pąrodč, kad; 
maitinant gyvimus daržovė
mis kraujo hemoglobinas pyk
sta (kraują# pąąidąro šyięscs-

ir kraujo kor 
skystimų at-

Jei maiste

Ąpie teismą, spjęmfesąą buvusio Lietuvos nuiust.ei’to ilKW dirbame, tai,
Vytauto byloję Yt&ie&ų ‘spaudą paduok aiš-
kęgftf jfceęii ta, tori p^nįai buvo vienan^. Nw ęvtob T»a totą, pąW<> ir 
Varto totototyje. Ji ^aijeto, tod Petrulis tapo STriebfc* kTi ’ctUus • 
tas darbų kalėjimų, užmo- “ ,Kbalu!‘' Kul tukl^

Jei perdaug baltynųj krau
jas gauna, tai jame atstyaada 
nuodingų medžiagų pv. ų^inė 
rukšlis., Tai atsitinka valgant 
perdaug mėsos ir pupų bei 
žirnių. Apie tai vėliaus pąkaF 
besime kiek plačiau. Kraujas 
turi ir cukraus. Jei pęrdąug 
cukraus valgoma, tai jaknos 
nepajėgią jo sulaikyti, išmetą 
į kraują, Qi iš kraujo į šlapimą, 
šiuo budu atsiranda vadina-

> > V*.., V,l« ' ' A

ma cukrinę liga. Kasa čionais 
savo rolę, lo^ią: kai |i 
ka, tai cukrinėj’liga tikrai iš
sivysto.

Kraujas išųęši.oją k.ųnP ęė- 
lėms įvarius sųvtyškiniu#. val
gomus daiktus^ paima iš jų 
nuodjngąa atmatas, nuneša jas 
į inkstus, kurty paskui sh ta
pimu jas pašalina. Netikęs, 
iinąistas, inkstus gadina (ąlkp- 
įpliu#, pipirai, krienai, kaya 
ty kįt)|- Viskas ką suvalgonje 
pereiną pęr inkstus. Inkstą! 
stepgiaąi ųųod.ingąs medžiagas 
paįalinji, cįtybą tyiek gąįi, Bęt 
galų galu A? H6fWl
PaPWW claugiaus
dajbę ęhjęda, nes dųugiaus 
W*iingų alinatų pabalinti r$į- 
kiu. Pefdaųg ui§sw pękyiMo

i Plačiai pasklidusi žinia, kad 
tarptautinės kalbos problema 
esanti išspręsta. Girdi, ižrąatę- 
ji tarptautine kalba “Anglie” 
esanti, tobuliausią iŠ. visų ligi 
šiol dąrytų piegwfiW šioje 
srityje. Daug žmonių tuo klau
simu susidpmėjo ir net džiau
giasi, kad Pagaliau Ūko iš
spręstas ląs kląusįm^ dėl ku
rio įvairus lųoksįipmkai ir 
šjaip, gn.dį’iĮoJiai ųųo sepų laj- 
kų laužė sąvę galvas. Iš. tik
rųjų, argi negerą butų,, kad be 
savo gimtosios kalbos kiekvie
nas žmogus mokėtų dar vadi
namąją tarptautinę kalbą, s,u 
kuria jis galėtų važinėti po vi
sas šalis ir visur lengvai susi
kalbėti, arba sėdedajpas ųmnie 
susirašinėti su įvairių taptų 
žmonėmis įvairiais klausimajs. 
Įvairiose tarptautinės konfe
rencijos, kur dalyvauja keleto 
tautų žmonės, taip pat butų 
daug vertesnės ir produktip- 
gesnės, nes nereikėtų vertėjų, 
kurie daug laiko atima, o kar
tais ir pačią mintį, iškraipo. 
“Anglie” kalbos propagandos 
vadai įsteigė švedų Uppsąla 
mieste vadinamąjį “Anglie” 
Fund.” Atsirado žmogus, kuris 
tam reikalui padovanojo dau
giau kaip 200,000 švediškų 
kronų. Jie ėmė.leist iš karto 
tąja kalba dii laikraščiu: “An
glie” ir “The Anglie Ilustrąt- 
ed,” bet dabar teišeina vienąs 

(“Anglie.^
Kas per kalba yra toji “An

glie”. Pasirodo, ta pati anglų 
kąfi>n, rašoma tik reformuoįa 
fonetine ortografija. Vadinusį, 
kaip yra žodžiai tariami, tajp 
jie ir rašomi. Kitaip sakapį, 
čia jokios naujos kalbos nėra 
išrastą.

Jei galėjo išrasti toks anglų 
Raibos mėgėjas, kurs tokiu bh 
dų nori anglų kajįbų pąversti 
tarptautine kąlbą, tad kod|ėk 
negali išsirasti / panašių gud
ruolių, kurie kitas kalbas sįd- 
įyių? Ir štai ilgai nelaukiąiH 
kitas išradėjas ęmė propagąų- 
dą varyti už savo išrastą kąl- 
bą “francįe”, arbą “Ląjąg 
universal”. štai tos kalbos pa
vyzdys:

“La natur uman a si fabl’k’ 
ląz-om-onot ki noųg pą d’rMj- 
jong m’fong fremir avuk loor

Kw> l9 dan®p<w 
d, kord avak loęr daugi’ ręz-

dį-ŲŲ, n,ad;n,ą į>a plu (Jakomo#- 
mang ang indrai koong orąjj’- 

aęg. ipųzifc”
, Čia vėl męs wUmię. kad ^ii 
yra ta pati prancūzų kalbą, 
parąšyįa reformuotą fone t dm 
ortografija; Netrukus atsirado. 
JYOkįškąį mąstąs įmoaus, kuris 
ųuspreudė, kad didžiųjų filo-

ir Roelų kuita rgšč 
mvp raštus poętĄi ir 
Scbijleris ir filosofai Kautas 
if ^chopenhaueris, geriausia 
tji^ąųti eiti tarplaptihės kąj^ 
bos pareigai; ir Jjįtįęji kalb%. 
girdU iih dėl ncapgalėjo Įei
tų kalbų pasaulyj e, kad vąr tO- 
jąųtį juo visai tinkamą 
gr^iją. šis gudruoliu ąųprą^jįU

I

!

jam atilotos visos garbės teisės, kaipo piliečiui.
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pę. Seum/da
» Spalio 3 d. — Vienintelis 
'mano noras yra sužymėti čįą 
viską, taip kaip ištikrųjų atsi
tiko ir kiek atsimenu nuo pa
skutinių mano padarytų užra
šų. Negaliu praleisti nei ma
žiausios smulkmenos; šlaitai ir 
ne#ikąr$čį,uodamas tęsiu to
liau:

4

Kuomet atėjau į Renfieldą 
kambarį, radau jį begulinti ant 
kairiojo šono, dideliame klą- 
ine kraujo. Jį pajudinęs pa
mačiau, kad jis kokiu nors 
budu buvo labai bjauriai ir pa
vojingai sužeistas; kūno dalys 
buvo bejėgės, pamėlusios ry
šius su viena kita, nors papra
stai ir letarge tas neatsitikda
vo su Renfieldu. Atkreipęs į 
šviesą veidą pamačiau, kaip 
bjauriai jis V.isąs buvo, sužalo
tas ir apdraskytas, lyg kas 
norą butų jį atkartotinai tran
kęs į grindis — iš veido ište- 
kėjuaio kraujas ir paliko dide
lį klaną, kuriame jis dabar 
va riesk Kuomet mos bejėgį 
atvertėme, prižiūrėtojas, kyri# 
kuris bųyo< prie Reiifiekjo atsi
klaupęs pastebėjo:

; “K»ip spėju, daktare, jo. nu
gara sulaužyta, štai jo deši
nioji koja ir runka ir visa pusė 

j veido yra snpąraliži.ųQU”. Pri
žiūrėtojas jnkm budu nęgalėjp 
sųprąsli kajp tpk& keistus da- 
itykos, galėjų atsUikli. tarėjų 
sųųdąęa i# aųsęęaukęs. PafigT 
bau:

5 “Negalį sjipmU 4vit‘jų da
lykų-. Vęįją gąjūjp. pąts ąpd^ 
sfcyti d.UVŽydamąs jį į griiųli^ 
Man tai jąų tyko mųty’fi Ever^ 
sfield ligoninėje, kur vieną 
moteriškė save biauriai suža
lojo iki mes spėjome sugriebi 
Ji j^ į rąųka& Jeigu jan? 
,ko# norą užėj,o,t. ląbai, galįiųas 
dąiktas, ko4 migąxą ųusilaužę 
įritęs»iš tyvųs, Bet jokių 
badų imgąlfi1 įsivaizduoti, kaip 
^du, dalyką! galėjo ątsitjkti viei 

ląility 19. augąra bm 
yo ąųląųžyfib. Jis negalėjo dąu- 

(žyty veido į grindis;, o jeigu jo 
yęidąs. jau buvo, sųbiąurolas, 

/kų.ųmet. jis. iškįllb lovos, joF 
je irgi turėtų būti kraujo žyj 
tmės.” Neatsakydamas į jo iš
vedžiojimus, patsebėjau:

* “Nugik pas Dr. Van Helsiiir 
gą ir pąprąšyk jo kuo skubiam 
šiai (įįa atyiti. Aš negaliu nei 
Xą!aų(įaįėą gaišinti.” Prižiūrėt 
tyjas bągty nubėgo ir už kelių 
pinučių pasirodė profesorių# 
ųąktiniuo#e rūbuose ir pantapF 
lįupse. Pamatęs ant grindų 
gulintį Ręnfieldą, atydžiai ię 
Sjgai i JI pažiurėjo ir tuomeį 
ątšlgfįių j mane. Matyt, kacj 
.pą^iųrėjęs į akis jis išskaitį 
jųibiii#,, kariuos draikėse ma^ 
llPi gaUoj ę, nes skirdamas savo 
Žftdžįųs prižiūrėtojui, 
;bąi tįyįty balsu:
. . “Ah, Dieve, koks

.nuotykis. Jį reikės labai aly- 
džiai slaugyti ir gerai prižiu- 
relL Aš čia pasiliksiu kartu 
su jumis, bet pirmiau turiu ap- 
sbeųgti. Jeigu dar kelini prie 
jo pasilikti kurį laiką, ąš tuo
jau, už kebų mrnučių irgi atei
siu.”

Ligonis kriokdamas dabar 
pradėjo kvėpuoti ir kuo aiš
kiausiai ir pąprąstas žmogelis 
gajęjo pamąlytį, kąd jis buvo 
sukeistas. labai skaudžiai. Van 
Helsingas grįžo stebėtinai grei
tai. Rankoje ųešfiio chirurgi
niu įrankių krepšį. Matomai i 
jau dalyką apgalvojo i^ žinojo 
kas daryti, neš vos spėjo anl- 

~rų kartu pažiūrėti į sužeistąjį, 
pašnibždčjp man į ausį:

“Įsakyk prižiūrėtojai pasiša
linti. Po operacijos, kuomet 
jis atsigaus, prie jo turime bū
ti patys vieni.” Paklausęs jo 
patarimo, tariau:

' “Simonai, aš manau, kad pa
kol kas užteks. Mes viską jau 
padarėme kiek galėjome. Nu- 
ęik aplankyk kitus ligomus, o 
Pr- Vąn Helsingas tuo tarpu 
padarys jam operaciją. Tuo
jau man pranešk, jeigu kur 
nors kitur atsitiks kas nors 
kąifcto m ypatingo,”

1 Prižiūrėtojas prasišalino, o 
mes nuodugniai pradėjome ap
žiurinėti Renfieldą. Veido žai
zdos buvo tik išorinės ir nepa
vojingos. Tikras pavojus bu
vo nuo įlaužtos kaukuolės. • ši 
žaizda buvo labai didele. Va
landėlę pagalvojęs, profęso- 
rius. tąre:

(Bus, daugiąųj

$ia#ja£ No. 22 “Kovosi

W(WW A'Į’YŲĄI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas pr M- 
Andelman, 284 Tremoj S|., 
Bostjųfe Mass. <

' Naujoji banga”
AKift P’r«W UW>eris 

Ųcųguay pažangiąją lietą-

Kaina tik 5 centai.

NAUJAS Kultūros No. 4 
atėjo. Galima gauti Naujip-

■ rrer

‘‘JiąiįJAfnoįię” gaJiiBA gau-

I Banga” (No. 5)
Į ‘'Tribūna” (No. 4) 
; Km kitfkvieijo.

tarė ty-

liūdna^

....     111 " " /" T  

'Nąttją; “Naujieną” 
Stotis

Gali gauti dąbar °N.” apt 
kampo No. Crawford - ir W. 
Wellington ava., 8000 North.

**N,” Adm.



William C. Mitchell

Teteftan* MtoM 
Vslsndott 9 ffct* «W R vakaro 

Nedėliotai* pagal sutirti

Bedarbis nusižudė

auto

8413

Lietuves Akušerės

Akii$ Gydytojai

J. F. KADŽIUS
0036

Seniausia ir Didžiausia

Hemlock SI 51

TRUM 
ADIMU

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Peter Contad
Fotografuoja jūsų nž< 

muose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St 

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

įsakyta areštuoti 
mobilistus

simų pasikeitimų Wallstryčio 
viešpatavimo sistemoj.

-—Šernas Petras.

Sausieji agentai dar 
buajasi

Nusižudė dėl nepasise 
kimų bizny

VALANDOS: 
nuo 
mo

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS 

2420 Marguotu Road

12, 7—9, Antradieni ir

Komunistai išsirinko 
kandidatus

nas vedė minių žmonių pas ca
rų. Minia giedojo šventas gies
mes ir ėjo prašyti caro malo
nes jų gyvenimo sąlygoms pa
lengvinti. Caras tūkstantines 
piliečių minias paskandino krau-

Tel Kenwood 5107

9 iki 11 valandai 
6 iki 8 valandai v; 

apart iuentadienio k ketvirtaditn

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gydąs.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą it Vaiką Ligą 

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

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

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

2400 VV. Madison St.
7al.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
^gįįįįte optometrist

TĮafeS^^^k Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Ate. 
Tek Boulevard 6487

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai- 
' dotuvčse ir kokiame rei

kale visuomet esti sąži
ningas it nebrangus to
dėl, kad neturime iš- v 
laidų užlaikymui sky-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliotais nuo 10 iki 12

F. Bogardus Shaw, 66 metų, 
buvęs seniau Chicagos biržus 
narys, užsimušė, kai jis iškrito 
iš 13 aukšto apartuieuto, ku
riame gyveno, 1120 Lake Shore 
tfiTvfc. Pastotuoju laiku Shavtf 
turėjęs nepasisekimų bizny. 
Jis buvęs taipgi užsimušusiu 
Swiflo draugas.

Lietuviai Gydytojai

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

; Teh Calutaet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos it 
nUO 6 iki 9 Valandos vakar*

DR. J. J.KOWARSKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt Sh Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėjioj pagal sutartį

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

Dar viertas finansieris 
užsimušė

Nusišovė Emil Trostinan, 41 
metų, 1723 Dayton street. Jis 
buvo amatu karpenteris, bet 
jau ilgokų laikų neturėjo dar-

Komunistų konvencija susi
rinkusi Coliseūm trobesy Chi
cagoj išsirinko kandidatu į 
prezidentus ateinančiuose rin
kimuose Wni. Z. Fosterį, o į 
viee-prez- James W. Fordą. 
FakĮimti Fosler ir Ford buvo 
išrinkti nntkščiniti - taip kad 
konvencija tik. užgyto jų kan- 
dkMtur&s.

šeštadienio rytą užsimušė 
Edward Fosier Swift, 1550 N. 
State Parkway. Jisai, kaip ko
ronerio džinrė pripažino, ne
tyčiomis išpuolęs per langą 
apartmento, kuriame gyveno. 
Jisai išpuolė iš aštunto trobe
sio aukšto. Swift buvo 68 me
tų ir, sakoma, jautėsi pilnai 
sveikas, o jo biznio reikalai 
ėję tvarkiai. Swift bizny buvo 
Swift & Co. direktorių kompa
nijos pirmininkas. Policijai duoda įsakymai 

areštuoti tuos automobilistus, 
kurie gavo pakvietimų atsilan
kyti į teismų už tai, kad jie 
laikė gatvėse savo automobi
lius per naktį, bet nepaklausė 
liepimo atsilankyti į teismų. 
Pasirodo, kad iš 5000 gavusių 
pereitų savaitę pakvietimų at
silankyti į teismų teatsilankė 
tik apie 100.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonat Ganai 2552 

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

Priėmė nuodų, o paskui iš
šoko per langų ir užsimušė 
George W. Page, 51 metų, 3611 
North Tripp street. Jisai bu
vo W. A. Jonės Foundry and 
Machine Co. vicc-prezidenlas. 
Nepasisekimai bizny.

Kaip mainosi laikai
Amerikos spauda plačiai ėmė 

rašyti apie ex-kareivių bonus 
ir apie tai, kad 400 Pasaulinio 
karo veteranų važiuoja į Wa- 
shingtoną, D. C., matyti p. Hoo- 
verį. Jie norį gauti daugiau 
bonų.

šių buvusių kareivių kelione 
prasidėjo net Portlande, Ore- 
gon valstijoj. 3,040 mylių ke
lionė yra varginga, ba buvusie
ji kareiviai keliavo iki East St. 
Louis, III., pervažų (tavoriniais) 
traukiniais.

Sulig jų rūbais, kaip kad laik
raščių paveiksluose matyti, bu
vusieji kareiviai atrodo suva*r-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisą*:

3102 So. Halsted St 
arti 31st Street, Chicago* IU.

Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piec 
7 iki 9 vakaro. Nedėliotai* ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Jau metai po metų Iliuois 
demokratai yra žinomi kaip 
“šlapieji” pol^ikoj. Yra 18 
amendmento priešininkų ir 
republikonų tarpe. Bet gu
bernatorius Emmersonas veta
vo bilių, kuriuo laikytųsi at
šaukti valstijos blaivybės įsta
tymas. Taigi dabar III. valsti 
jos republikonai ruošia tikrai 
šlapių platformų. Ta platfor
ma atrodo net Slapesnė už de
mokratų. WeU, ir demokratai 
ir republikonai žino publikos 
nusistatymų link 18 amend- 
mento, tai dabar mėgipa pasi
gauti jų pastrodydamt juo sla
pesni. fiet ar tas pasirodymas 
panaikins tų amendmentų, tai 
jau kitas klausimas.

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

Rez. 6600 South Actesian Aoenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel, Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. KARL NURKAT
. - (NURKAITIS)

įtfiįgRffl Akiniai pritaikomi
mokslišku budu

2437 W. 69th St. 
Teh Grovehill 2242

Tėl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS' AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
fl| Komplikuotuose

AtsitikimuoseGRABORIU ĮSTAIGA
Vėl nustebino putl&< stt Mva

Mftfo tadaoritfs už aukštos rųšieOi įHihddujįmą. *Moo 
iferoknofeine tiž atvežimų mirusio Žmuglttis kttnė į MUdQ 
įtaigų iš biie kokios miesto daljeS»

Reikštai edafct, įbusų autontabtott Atykjjtaos j JMl

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

) Telefoną* Central 4411 < 
Valandos: nno 9 ryto iki 4 po putg 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kiekvieni 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tjto

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Lachavich ir Šonus
LIETUVIS GKABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiauda.
Reikale meldžiam* atsišaukti, o ruoni 

darbu busit* užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

DK. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DHNTISTAS 

Valandos: puo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomi* pagal sutartį. \ 
4Š47 Weet 14rh Street, 

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

metus.
moterį Barborą, po tėvais Liekaitf. tris 

r Uršulę Čėrnauskienę. tris 
us ir Juozapą Baltromą, o Lietuvoj

Telefoną* Yarda 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliu* visokiem* reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGOl ILL.

Valandos: 9- 
Ketvirtadienį Vakarab pagal auaitafim|.

,ii' 1,1... i|iii^i'h»»"f i." i...... .  .....

j » ■ Phon* Bdulevatd 7042

49io“s^ C. Z. VEZELIS

4645 So. Ashland Ava. 
arti 47th Street

dr; vaitush, opt.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių. įtempimą, kuria esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aprėminto, nervnotumo, skaudamą 
akių kat|tį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolįregystę. 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. Nedėliotais pagal sutartą. 
KREIVAS, AKI 
PĄ LAIKĄ S’ 
Daugely atsitikimų aky t atitaisomos 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė

Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

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

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, Iii.

Juozapas J. Palekas
Persiskyrė su šiuo pasauliu tarp 27 

sulaukęs apie’ 45 metus amžiaus. — 1 
Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno apie 25 
Patilto dideliame nulittdime 

dukteris — JoaSpbtire, Aldoną ir Birutę, pusseserę 
pusbrolius Antaną, Juozapą Kuprėn 
brolį Petrą ir gimines.

S
 pašarvota* randasi 1646 W. 46 St.
ųvės įpyks ketvergę, birželio 2 dieną. 8:30 vai. ryte iš L J. 
čitts j Nekalto Ptišidėjimo P. Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 

ątšittus gedulingos pamaldos UŽ vėlionio sielą, o iš ten bus. nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Viši a. a. Juozapo J. Pateko giminės, draugai k pažystami esat AMte 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna- 
Virfią ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Moteris, Dukterys, Pusseserė, Pusbroliai ir Gimines. 

Laidotuvėse patarnauja gfaborids L J. Zolp. Tel. Boni*vaf4 520J. ’

Sausieji agentai užgriebė <‘J2 
bačkas alaus prie trobesio 103 
So. Wclls street Druiveris 
truko, kuriuo atvežta alus, pa
sisakė gyvenąs .adresu 6012 
Looiuis st., o jo pavarde esanti 
Tltoinaa Bainc.

Sausieji agentai taipjau su
laužė bruvoriukų įrengtų na
muose adresu 8856 Yale avė. 
Areštuoti čia du vyrai, vienas 
kurių yra James Petro, o ki
tas Emil Bonome, Abu italai.

ir 29 dien. gegužės, 1932 m. 
gimęs Latavėrtų kaime, Troškūnų parap

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniai* pagal sutartį

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NA1KELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniai* pagal sutartį

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

Tel. Lafayette 4146

DR. A. L. YUSKA
2422 M.r«wn« lU. 

kampas 67tb ir Arte*i*n Av*. 
• Telefonas Grovehill 1595 

balandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-' 
ir 7-9 pu pietų, seredomš po pietų it 

nedėlioms pagal susitarimą

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
i i . n m. .ii

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tėt. Ldfayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

1327 So. 49th Ct 

Telefonas 

"*Cicero 3724

Caro viešpatavimas nebuvo 
amžinas. Jis subyrėjo kaip mo
lio indas. Nėra amžinas nė 
Amerikos kapitalizmo gyvavi
mas. Oregon valstijos buvusių 
kareivių maršavimas į Wash- 
ingtoną ir kai kuriose vietose 
policijos mušimas ir šaudymas 
alkanų m 
, . , ................. ...... . ............. .... Ii.iil I

džiausį pasirinkimą grabų ir kitų rdtaemj fr ttfr tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežinriftt 
į tai, ar jus ką pirkaite, ne,

EUPELKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kurto 
teikia ambulance patarnavimą su ąkspertn lietuviu pa^ 
tarnautoju. Dykai HetoriOS Modertušhog Koplyčios Dfcl 
Šermenų* Parulyt«JĘUDEIK| pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

ETI i iir^*gi*/'B oHtĮjį g H S/J®
■ ; JŪSŲ GRABORIUS U ■ j

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: YARDS1741 ir 1742 ,

Phone Cznal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

■fehj. . b Laidotuvėse pitarnau- 
‘ • ju gefiau ir pigiau 

nego kiti todęl, kad 
priklausau prie gra- 

'M išdirbystės 
' OFISAS:

668 W. 18th Street
Tet Čanal 6174 

jgĮĮiBP ' SKYRIUS:
IT 3238 S. Halsted St. 

Tek Vkfory 4088

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
fakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 t. ’ltną. 

Phone Midvray 2880

S.M.SKUDAS 
Ltetufto

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Dideli i* graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
TA RmmhH »S2

DR. M. T. STRIKOL'IS 
GYDYTOJAI IR CnntDRGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
OflKo valandos nuo 2 iki 4 ir nuo G iki 

S vai: vak. Nedaliomis pažai nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevatd 7820 
Namų Tel.; Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

MYKOLAS ŽAGUNIS
Persiskyrė s« šiuo pasauliu ge

gužės 28 dieną 4:30 valandą tyte 
1932 m., sulaukęs 48 metų am
žiaus, gimęs Panevėžio apskr., Pa
nevėžio parap.. Venslaviškių vien
sėdyje.

Amerikoj išgyveno 27 Metus.
Paliko dideliame nūliudime se

serį Veroniką Ptanckų, švogerį 
Petrą Pranckų, brolį. Jurgį, brolie
nę Albiną ir gimines, o Lietuvoji 
tėvą Mateušą, seserį Viktoriją, 
brolį Vladislovą ir gimities.

Kūnas pašarvotas randasi But
kaus koplyčioj, 710 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
birželio 1 dieną, 9:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Žagunio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikt jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, Brolis, Svogeris, 
Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Butkus, Tel. Canal 3161.

Laidotuvėmis rupinasl Petras 
Pranckus, Tel. Canal 6435.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wi!mette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakleg ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utaruinke 
1-4, Pelnyčio  j 1-7

Advokatai

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatom* 
2420 W. Marąuette Rd. arti Western Av 

Phone Hemlock 7828
Panediliais, Seredomis it Pėtnyčio -i* 

1821 So. Halsted Street

CHICAGOS 
ŽiMS

Užsimušė stokjardų 
baronas

1646 46th St.Jli

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard

gę; daugelis jų dėvi overoles ar
ba lumberdžekių rubus.

Tie- Oregon valstijos buvusie
ji kareiviai susilaukė nesmagu
mų pasiekę Illinois valstijų: B. 
and O. gelžkelis atsisakė leisti 
jiems /toliau važiuoti pervažų 
traukiniais.

Tada jie išmuiląvo gelžkelio 
bėgius, ir traukiniai negalėjo 
prabėgti per 12 valandų. Pas
kubomis prieš Pasaulinio karo 
veteranus, kariavusius už “de
mokratijų” Franci j oje, buvo pa
siųsta valstijos milicija.

žiūrint į šį įvykį iš šalies at
rodo truputį juokinga, kad 
prieš buvusius kareivius tenka 
siųsti valstijos milicija. Reiš
kia, tenka siųsti Dėdės Šamo 
kareiviai prieš jo paties karei
vius. Bet atsiminus dabarti
nius laikus reikia šypsą' sulai
kyti.

G(alų gale Oregono buvusieji 
kareiviai pervažiavo Illinois 
valstijų trokais ir automobi
liais, o nukeliavę į Indianą ti
kėjosi vėl iškovoti tolimesnę ke
lionę. 

. Bet pasirodo, kad. republiko- 
nų prosperetei įsiviešpatavus 
yra kas ten tokio negero, jogei 
reikia siųsti milicija, kuri pa 
liuosuotų B. and O. traukinį 
iš veteranų nelaisvės.

Trylika metų atgal Oregono 
kareiviai didžiumoj nesuprato, 
už ką jie buvo pasiryžę kariau
ti. Ir apleisdami New Yorką 
jie dainavo “good bye Broad- 
way, helio France”.

Kaip visų valstijų, taip ir 
Oregono ne vienas kareivis žu
vo užsieny, karo lauke. Ir dar 
daugiau jų tapo amžinais inva
lidais, paliegėliais:

Trylika metų atgal tie patys 
vyrais ginkluoti nuo galvos iki 
kojų, kovėsi žudydami pirmiau 
nėmatytus ir jiems nepažįsta
mus priešus (tokius jųu darbi
ninkus, kaip ir jie patys) tik
tai todet, kad Wallštfičio godus 
kapitalistai reikalavo daugiau 
milionų turto numatyto iš karo 
skerdynių, šiandie tie patys 
žmonės pervažų traukiniais va
žiuoja tūkstančius mylių pas 
šalies prežidėiitij maldauti ke
leto centų užf tų darbą. \ •

Man primėria šis keliavimas 
į Washingtoną, D. C., 1905 me
tų sausio 9 'di^nį, kai Peter
burge (dabąt Leningrade) gar
susis anuomet šventikas Gapo>-
........................—U . ......  I, 
....................— ! M !■ 1^01. j...... Ir-

LOVlLlillo
KVIETKMKKAS

NUSKINTOS KVIETR03 
Pristatome į Visas Miesto. Dalis 

Vestuvėms, Bankietams it Pagrabame 
Vainikai ■ '

331* S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

DR. MARGERIS
I Vslaftdos: fino 10 ryto iki 2 po pietų 

h nao 6:30 iki 8:30 vakar*. Sek
madieniai* nao 10 iki 12.

3421 So. Halsted St 
Fhon* Boulevard 8483

Įįvairųs gydytojai

DR.HERZMAN
- Iš RUSUOS -

Getai lietuviams žinomas per 25 me
to* kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeri*.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausios 
metodus X-Ray ir kitokius tkktroi 
prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pistų is 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

T*L Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

- - . -------- -------» . r it J-
XSKS —

—lL.. ........ 1 ,JI* 1 ■■
4

4 1 Į j

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordea) 
LIETUVIS ADVOKATAS

< * 105 #. Adatas 5L. Koom 21 lt 
Ttlephofie Randolph 6727

Vakarais 2151 IV. 22nd St. nao 4-9 
Telephone Roosevelt 9090 '

Namie 8-9 ijtd TA Republic 9600

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. AshUnd Aoe. 
TA 2800

Rea. 6919 So. RoeksotU St 
Tel. Republic 9723

rri y**' . . 1t' : u
U . ĮUri ‘

J

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. CIgrk St, Room 1206 
Telephone Central 6166

MuMfe 3117 S. Uoto. A*. 7 iki 9 t. 
Td^>bo»t Vtaorr 1213

■ ...............  i..........a............. .  ■|n|" ...................     ■■■■... —.........

1E WAJTCHES 
ADVOKATAS 

460® Sa Wood St. 
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PL > 
Tel. Pallnran 6377



CLASSiFIED ADS

i®

Milžinų darbai
SOUTH LINE,

ma

musų drau

Automobiles
Washington Heights

10-ton loads

MADOS MADOS MADOS

cash

nuo

3182

3167

mieros 12Sukirptos

EducationaI

(Vardas. ir pavardė)

(Adresas)

"v*

Rastas nužudytas 
Juozas J. Palekas

Buvo žymus draugijų darbuo
tojas ir Gėdimino spulkos, 
Brighton Parke, sekretorius.

109 St.
Musų 

gatvių į

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

— Kas nori gauti 
Mainysiu ant bu- 

Savininkas A.

purfj 
arius.

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

Šiandie bus lietuvių 
radio programa

REPORTERIO

SKILTIS

opiausius intere- 
kad jie Well, gyvenimas veržia žmo

nes taikytis “aplinkybėms”.
•—Matęs.

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimu 
rnalevų, bardware ir varniiių už žemas 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP 0 PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

PARSIDUODA naujas namas labai 
pigiai, arba mainysiu ant senesnio,, ne
paisant apie H n kės. 2318 W. 7 ht St.

>ntas 8 mokei cm, May dėl. to 
““,15; 5-ton 

20: 5-ton

MAINYSIU ant namo išmokėtą biz- 
niavą Western Avė. lotą. Lotas ran
dasi ant Western Avė. ir 70 St. John 
Krazauskas. 4506 S. Talman Avė.

Tarp Chicagos
Lietuvių

Peoples Furniture Co. krau
tuvių pasatngomis ir lėšomis 
antradienio nuolatinė radio pro
grama įvyks šiandie nuo 7 iki 
8 vai. vakare iš stoties W. G. 
E. S., 1360 kilocycles.

šio vakaro programos dainų 
dalį pildys ponia E. Benaitienė, 
p-nia J. Juozatienė, p-lė V. Už- 
unaris, p. A. Strumbris ir kiti.

Apie sveikatų kalbės Dr. M. 
T. Strikolis, o*juokdarys Čalis 
Kepurė pasakyą daug naujų 
juokų. Prie to. bus graži ir 
rinktina muzika, kas ramins 
kiekvieną klausytoją. Todėl ne
pamirškite užsistatyti savo ra- 
dios.—XXX.

AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 
taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. 'Del informacijų 
Šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

DEL pinigų, kad atnaujinti jūsų mor- 
gičių matykite P. A. Gorden, Room 2, 
antras augštas, 1701 —1703 W. Madison 
Street.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

pavagia is 
jaYdą, mes 
Bet kuomet

irę and Nnt for bot water, 
-ton $8.10; 1-ton $8.26. 
buyers op chicago

Tel. Pranklin 63M j

tikrųjų, ar nevertėtų kiek ar
čiau laikytis tikrenybės, kiek 
tikslesnio įvertinimo savo pa
čių zdarbo?

—Paprastas pilietis.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICACjO, ILL.

Balčiai kratinėje ar

!>aaidaryti rimtų®. ___..
uoa t 5 minute* ra “Musterole”,

— "eonoter-lrrttani” I Uždedamas 
karta | valanda, jie turi sutelkti 
papelbą. Millonų vartojamas per 
SO metu. Rekomenduojamas dak
taru Ir slaugiu-

Kai vaikiščias būdamas 
kiau liaudies mokyklą, tai 
ne vadino jau gimnazistu.

Kada patekau gimnazijon, tai 
kai kada išgirsdavau pavadi
nant studentu. . ‘ .

Studentu niekuomet nebuvau. 
Tur būt todėl niekas ir nevadi
no profesorių.

Bet, abelnai imant, galima pa
stebėti ir kitų lietuvių ypatingą 
pamėgimą pridėti kitiems di
desnį “činą”, arba patiems sau, 
ne kad jie užsitarnauja.

štai surengė koks žmonių bū
relis vakarėlį, žiūrėk, rašo: 
“Svetainė buvo kimšte prisikim
šusi publikos”. tirtoj svetainėj 
telpa viso labo 50 žmonių.

Arba ve- pora moterų paruo
šė tuzinui savo draugių vaka-

Matote kaip yra šiandie. Jei
gu aš arba jus primušime vai
ką ,tai to vaiko tėvai patrauks 
mus teisman, ir jau dėdė tei
sėjas tikrai paskirs mums baus
mę. O ir kaimynai tur būt pa
žiūrės į mus su panieka. Bet 
kuomet koks fabrikantas iš- 

-

naudoja šimtus vaikučių savo 
šapose, tai tame mes nieko 
blogo nematome, ir išnaudoto
jas dažnai skaitosi 
gijos ramsčiu.

Kada moteriškė 
krautuvės audinio 
badome ją pirštais, 
viešųjų įmonių magnatas pasi
vagia koncesiją gatvėkariams 
arba elevatoriams operuoti, pa- 
sišluoja milionus dolerių, tai 
mes nusiimame kepurę prieš jį 
ir dar pasiunčiame jam adresą 
su parašais įvertinančių jo kil
nų darbą piliečių.

Kada banditas holdapą dary
damas pašauja pasipriešinusį pi
lietį, mes visi bėgame gaudyti 
jį. Bet kada neapsaugotos ma
šinos x sužeidžia’ dešimtis dar
bininkų kas metas, tai mano
me, kad taip ir reikia.

Kada vagilis nakties laiku į- 
sibriauja į musų namą ir išsi
neša’ rastus kelnių kišenėj ke
letą dolerių, tai mes ieškome 
piktadario visoj apielinkėj. O 
kuomet savasties valdytojas nu
suka taksas ir “pelnu” pasida- 
ina su žuliku valdininku, tai 

mes ieškome priemonių susipa
žinti su tuo pačiu valdininku 
ir papildyti tokią pat suktybę, 
kaip anas savasties valdytojas. 
Už musų gi žulikystę lai ken
čia’ kiti, mokėdami aukštesnes 
taksas, nei priderėtų jiems.

Kada mums uždeda nepake
liamą taksų naštą, mes yaito- 
jame, skundžiamės, rėkiame vi
sa gelkle. Bet atsigįžę mes bal
suojame už tuos kandidatus vy
riausybės vietoms, kurie prižar- 
da daugiau “favors”, daugiau 
džiabų, kitaip sakant, daugiau 
parazitų besitaikančių maitin
tis iš musų pinigų sumokamų 
taksomis ir graftu. Tokiems po
nams mes keliame ovacijas.

Mes mušame arkliavagį, sodi
name šaltojon kišenvagį, bau- 
džiame mušantį vaiką ar gyvu
lį. Mes tečiau garbiname šim 
tą ir tūkstantį kartų didesnius 
nusikaltėlius.

Kodėl taip yra? Gal būt, kad 
mes nepajėgiame šių stambiųjų 
nusikaltėlių žygių’ tinkamai į- 
vertinti. Jie, mat, dėvi cilinde- 
rius, puikios materijos marški
nius ir frakus. O kai kada iš 
pasigrobtų miliorių tukstantį- 
kitą dolerių išmeta’ mums at
gal, kaip auką arba kaip dova
ną. Be to, šios rųšies nusikal
tėlių operacijos yra varomos 
per tarpininkus: bosus, boselius, 
viršininkus, viršininkėlius, ir 
jau tiesioginių kaltininkų da’ž 
nai visai nebematyt.

O gal kartais mes mauname 
kepures prieš tuos nusikaltė
lius todėl, kad patys trokštu- 
mem jų suoluose sėdėti?... La
bai gali būti.

Faktas betgi yra tas, kad šių 
dienų gyvenimo sąlygose mes 
turime savo 
sus patikėti kitiems 
prižiūrėtų musų sveikatą, auk
lėtų musų vaikus, investuotų 
musų pinigus,, paskerstų mums 
paršiukus, parūpintų gazolino 
musų fordukui, ir'it. ir it. Ir

ot dėka tam šiandie esama tiek 
progų nešvankiam darbui, kiek 
tur būt niekuomet jų nebuvo 
praeity. Tuo gi tarpu plačioji 
visuomenė atrodo visai ište
kusi savisaugos jausmo.

... $15.00 

.... $2.50 
... $15.00 
.... $4.00 
.... $6.00 
.....  $4.00 
.... $6.00 
.... $1.00 
2 apt.

šiomis dienomis New Yorko 
meras Walkeris buvo pašauktas 
duoti liudymų tam tikrai ko
misijai apie savo šeimininkavi
mą aukštame mero ofise ir apie 
kai kuriuos pelnus ,kaip nužiū
rima, įgytus dėka’ to ofso ga
liai. Didelis mero Šalininkų bū
rys sukėlė jam ovacijas.

Netenka abejoti, kad panašių 
ovacijų gali tikėtis ir kiti aukš
ti valdininkai New York e ar 
Chicagoj, ar kuriame kitame 
mieste, nežiūrint kaip tvirtas ar 
silpnas butų pamatas, kad šauk
ti juos liudyti.

Telephone Hemfock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

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

6504 So. Washtenaw Avė. 
CHICAGO, ILL.

na- 
reikale nesusipratimų 

Maža narystės mo- 
Expertų patarimai visais reika-

TfiMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodžius. Perkam seną auksą, 
darbą paimam iš namų su mašina ir 
pritsatom. Pašaukite

Tel. Lafayette 7077
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė.. Chicago. III.

GERAS MAINAS 
gražią bungalow? 
černės ar restauranto 
Kriščiūnas. 10544 Edbrooke Avė.

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 VV.Rooseoelt priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

Kalbant apie anglį. Ji yra 
reikalinga,- ypač kai šaltesnis 
oras. Bet kur jos g’a’uti netu
rint pinigų? '* . '

Reikia pasakyti, kad Chica
goj daug žmonių renka ją prie 
hnglies kiemų, prie prieplaukų, 
kur sustoja laivai su anglim, 
prie gelžkelių bėgių, kur vago
nai su anglim išskirstomi. Tai 
yra gan didelė “pramonė”.

Bet įdomiausia tos “pramo
nės” rūšis gal bus šitokia. Jau 
didesni berniokai Išvažiuoja’ už 
miesto ir pasirenka vietą prieš - 
kalnėj arba kur traukiniai su 
anglim sustoja, čia jie užlipą 
ant vagonų ir kai traukinys, im‘ą 
važiuoti, jie sukriįita darbui. J

Jei vežama angjis šmotais, tai 
jie krauja tuos šmotus prie pat 
vagono kranto, t Kdomet > pri
važiuoja vietą, kur jų laukia 
kiti su ratais, tai ima anglį 
versti lauk.

Jeigu gi pasitaiko, kad ang 
lis smulki, tai paleidžiama kojos 
darban: kojomis, kaip šlapelė
mis, anglis verčiama lauk.

Traukinys pravažiavo, pasie
kė vietą sustoti. Berniokai nu
šoka ir grįžta atlikę savo dar-

rienę. Paskui skaitai aprašy
mų: “Nenuilstanti musų /dar 
buotęja, daugelį metų pasišven
tusiai dirbanti visuomenes dar
bą, aną dieną vėl pasižymėjo... 
Ir jau būtinai pridės: “Pagami
no skanią ir apsčią vakarienę”... 
Lyg niekuomet skanios vaka
rienės rašantis nevalgęs ir pil
nai pavalgyti neturėjęs progos. 
Skaitydamas kartais žmogus ne
žinai, ar rašantis juokiasi, ar 
rimtai kalba.

Surengė draugija vakarėlį. 
Pakvietė porą, Irejetą muzikan
tų, vieną kitą dainininką arba 
dainininkę. Na, ir garbina: 
“Dainavo kaip lakštingelė. Mu
sų primadona... Musų operos 
žvaigždė... Geresnio beno nera
site visoj Chicagoj”. O rezul
tatas toks, kad tas dainininkas 
arba dainininkė, gan tinkamas 
chore dainuoti, pasijunta už
baigtas solistas, su juo nebegali 
jau susikalbėti choro vedėjas, 
nė mokytojas. Ir kas dar ar 
šiau: jis arba ji kai kada ne
bemato reikalo nė tobulintis.

Pažiūrėkime į pačias musų 
draugijas. Atliko jos svarbų 
darbą musų, Amerikos lietu
vių gyvenime. Bet tur būt ne 
viena’, paimta atskirai, “kalnų 
nenuvertė”. Tuo gi tarpu nuo
lat mirga musų spaudos špaltos 
pareiškimu: “Ši draugija per 
dvidešimt (ar kiek daugiau, ar 
mažiau) metų ‘atliko milžinišką 
darbą”.

Ir taip padidintas, be saiko 
perdėtas įvertinimas eina iš 
dienos dienon, iš metų į metus, 
ir juo toliau, tuo drąsiau. Iš

{Pereitą penktadienį, gegužės 
27 d., Juozas J. Palekas išva
žiavo į darbą ir daugiau nebe- 
gryžo namo, 5944 S. Mozart St., 
kur gyveno su žmona Barbora 
ir trimis dukterimis. Apie pra
žuvimą pranešta policijai, ieš
kota ir kitais budais, bet nie
kur nesurasta iki sekmadienio, 
geg. 29 d. Sekmadieny atvažia
vę į Willow Springs miškus 
žmonės jį rado nebegyvą miš
ke arti Kean Avė. ir 90 gatvės. 
Apžiurėjus rasta, kad jis buvo 
nušautas. Policija dabar tą įvy
kį tyrinėja.

Juozas J. Palekas Brighton 
Parkiečiams ir Town of Lakie- 
čiams yra gerai pažystamas, 
nes buvo žymus jų draugijų 
darbuotojas, besidarbuojąs jose 
jau nuo daugelio metų. Jis taip
jau buvo Brighton Park lietu
vių Gedimino spulkos (4425 S. 
Fairfield Avė.) sekretorius. 
Taipjau priklausė Vytauto spul- 
kai (Town of Lake), buvo val
dyboj daugelio kitų lietuvių 
draugijų.

Jis dirbo Prudential apdrau- 
dos kompanijai, kur ėjo supe
rintendento pagelbininko parei
gas, turėjo nuosavą gražų, be
veik jau išmokėtą namą. Į dar
bą jis paprastai važuiodavo au
tomobiliu, bet prapuolimo die
ną automobilių paliko namie. 
Kaip jis atsidūrė miškuose, nie
kas nežino, niekas išvažiuojant 
nematė ir niekas negirdėjo, kad 
jis butų ketinęs į mišką važiuo
ti. Spėjama, kad jį kas nors į 
mišką išvežė: - ar tai geruoju 
išviliojo, ar prievarta nusivežė 
ir jį ten nužudė. Piktadarių ne- 
nužiurima, nes kiek žihoma, ve
lionis visiems buvo draugingas 
ir atvirų priešų nęturėjo.

Velionis buvo kilęs iš Lata- 
vėnų kaimo, Troškūnų vals., 
Panevėžio apskr. Pašarvotas 
yra I. J. Zolp koplyčioj, 1646 
W. 46 St. Laidotuvės bus ket
virtadieny, birželio 2 d., iš kop
lyčios į Brighton Park lietuvių 
bažnyčią ir į šv. Kazimiero ka
pines.

20, taipgi 36, 38 
2746 ’*5

m., 38 m. 
3167 

36 m., 38 m
Vasarinė madų knyga, 

10 centų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
tu ųiLaišk u s reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattero Dept., 1739 
So. Halsted StM Chicago, UL

— Maiki, kur skubiniesi ?#
— Ar nematai, kad jau vi

sur, pražydo gėlės ir visur'gam
ta tokia graži, tad skubinuos] 
įsigyti automobilių, kad galė
čiau* išvažiuoti tomis gamtos 
grožybėmis pasigerėti.

— Jei taip, tai klausyk. Aš 
vakar buvau pas S. Rumchaką 
ir mačiau, kad jis turi labai 
gerų ir tvirtų vartotų karų jr 
trokų, kuriuos parduoda už la
bai prieinamą kainą. Tu nu
eik ir pamatyk šiuos karus: 
Willvs 6, 1932 — $450; Willys 
8, 1931, $650; Whippet 4, 1931, 
$250; Liricoln 8, 1927, $350; 
Nash 6, 1930, $300. Aš pats 
esu pirkęs nito p. Rumchako 
du karus ir esu pilnai paten
kintas.

— Ačiū už patarimą, reikės 
eiti pažiūrėti.
WHITfe SOX MOTOR SALES 

Willys Knight, Willys Six, 
Willys Eight 

610 West 35 St. .
Tel. Boulpvard 8642

[Acme-P. 8 A. Photo] '■ <

P. Gorgulov, kuris nušovė Francijos prezidentą Daumer, su 
n savo jauna žmona. *

šioj apielinkėj, prie 104 ir 
Harvard gatvių, randasi van
deniui pumpuoti stotis. Ji su
vartoja’ daiig anglies.

Anglis specialiai neapsaugota, 
šmotą-kitą, o ir daugiau, gali 
lengvai bet kas pasiimti.

Na, žinote kokie praėjusią 
žiemą ir dabar laikai ^glosto” 
mus. Suprantama todėl, kad 
atsirasdavo piliečių, kurie at
važiuodavo prie stoties ir pri
sikrovę ratukus parsiveždavo 
anglies namams apšildyti.

Stoties prižiūrėtojai gal ne
matė, kaip piliečiai vežėsi' ang
lį, o gal atjautė vargingą jų 
padėtį. Bet pasklydo gandas 
apie galimybę anglies gauti.

Anglis pradėta jau automo
biliais ir trokais vežti. Atva
žiuos šeimyna’ ,pasistatys auto
mobilį kur už kampo, išsiims 
ratukus, prikraus juos anglies, 
iškrės ją automobilin, ir vėl 
važiuoja ir krauja daugiau.

Well, šiuo laiku dalykai už
raukė. Jau dabar nebegalima 
nė ratukais parsivežti anglies. 
Ir atrodo, kad atsitiko taip, 
kaip su ta višta, kuri dėjo auk
sinius kiaušinius: nesulaukda
mas kolei višta padės kiaušinį, 
šeimininkas nukirto jai galvą, 
kad išimti iš jos visus kiauši
nius iš karto, ir... padarė klai-

/ Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

i RADIO IŠPARDAVIMAS. Visiškai 
nauji 1932 modeliai. PHILCO, G. E., 
MAJESTIC ir kiti. Kabinetuose ar 
pastatomi ant stalo ketai. Jus sutaupin
site lygiai %. Niekuti e radios tiktai 
nuo $9.95. Finance Co. turi tuo jaus 
išparduoti. 2332 W. Madison St., arti 
Westem Avė.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie< 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darbą garantuojam.

3139 So. Jfcįlsted St.
Tel. Calumet 3398

VASARNAMIS vakarinėj
Round Lake, 35 mylios į šiaui 
Specialiai $695. Tik $95 įmokėti. li
kusius po $20 į cneesį. Žuvavimas, 
valtys, maudymasis, gražus smiltėtas 
pliažas. - Visi transportacijos paranka
mai. Rašykite Box 1437, Naujienos. 
1739 S. Halsted St.

; ' V / ■ : '
3182 -rf. Labai graži išėjimui suknelė.

I, colių per krutinę. *
— Išėjimui suknelė. Sukirpto
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę. '

Bliuzka, be kurios sunku apseiti. Sukirptos mieros 16 
40 ir 42 colių per krutinę. ’

Perkam Lietuvos
Laisves Bonus

ii visų valstijų ir mokam tuojau
Taipgi skolinam pinigus ant 

tuvos Bonų ir algų.
Parduodam Pirmus Morgičius 

$500 iki $5,OOQ.OO nešančius
Kiekvienas Morgičius yra vienoj 

vietoj; neatidalyti, valdomi vienos 
ypatos.

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

J. NAMON
FINANCE CO.

6755 S. Western Avė. .
Tel. Grovehill 1038 

CHICAGO, ILL.

COAL
Savs 13c to JO a ton, boloor ntorkat. 

StMidari focį *—— “— 
June 10 in C._ _ -
up $8.85. June-July dėl. 10-ton , 
$6.45. White Hrat («imilar to So. m., hiener 
heat). 5-ton & up $6.00. Petroleum Carbon L^rnp and°E« 5-ton $9.75; 2%-ton $10.00; 
1-ton $10.50. R---------- -* —*“
5-ton $7.85; 2> 

, UNITED UOA!
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CLASSIFIED ADS

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

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardsvare store, gasoline 
station, bučernių ir groseraių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykitt 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

. ' į < n ff

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

’Cia įdedu 15 centų ir prašau at« 

siųsti, man pavyzdį No

Mieros per kratinę

NAMŲ SAVININKAMS 
Musų biuras suteikia patarimus 

mų savininkams, 
su rendauninkais. 
kestis, 
lais dykai. Atdara nediliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

BUŠŲ PATARNAVIMAS 1 U-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKL VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Busai parenddojami piknikams 
važiavimams už žemas kainas, 
skaičiavimai mielai suteikiami, 

šaukite Worth 148 
WEST TOWNS BUS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

-«U*rfR^W*^Mta*VW^WW^M«WWWWlW****^**^********l*****rai

MAHOGANY typwriter deska i 
ofiso kėdės ..................................
Davenpott stalas .....................
Mahogany secretary deska ... 
Dresseris ......................................
Dinnette setas ..........................
Overstuffed kėdės .....................
Day bed .....................................
Lempos ........................................

6457 Cottage Grove Avė.

Business Chances
Pardavi mui Bizniai________

GROSERN6 ir delicatessen. geroj vie
toj priešais Crane vartus. Kaina priei
nama. 4017 So. Kedzie Avė. Telefonas 
Lafayette 2757.

Miscellaneous
Įvairųa_____________

MES PERKAME SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame pilną cash vertę už seną 
auksą, platinum ir dantų crowns, sulau
žytas brangmenis. Harold H. Quint & Co., 
R—-913, Century Bldg., 202 S. State S t.

Personai 
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU draugo Danieliaus Kilko. 
Paeina iš Jutkonių kaimo, Kupiškio 
vals., Panevėžio apskr. Turiu svarbų 
reikalą. Jonas Puronas (iš Gindvilių 
kaimo), 77 N. Broadway, Aurora, III.

Colds

£ tom
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