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Franz Von- Papen 
pakviestas sudaryt 
Vokietijos kabinetą

. . • . —111— * ——

Instruktuotas sudaryti “tauti
nės koncentracijos ministeriją

/ Berlynas, geg. 31. —- Vokie
tijos prezidentas Paul Hinden- 
burg pakvietė Franz Von Pa
pen, buvusj karo attache Wash 
ingtone ir konservatyvų parti
jos narį sudaryti, sekantį Vokie
tijos kabinetą. Kanclerio Hein- 
rich Bruening’o kabinetas re
zignavo pirmadienyje. •

Von Papen'buvo instruktuo
tas sudaryti .“tautinės koncent
racijos” kabinetą, kuris galė
tų išsilaikyti bent iki rudens. 
Tuo laiku, kaip manoma, bus 
paskelbti nauji rinkimai, ku
riuose fašistai galutinai išmė
gins savo jėgas ir patikrins 
ar ištikro,. kaip jie tvirtina, 
kontroliuos reichstagą.

Gavęs instrukcijas nuo pre
zidento, Von Papen tuojau ėmė
si darbo, bet fašistai ir centris
tai atsisakė naujoje valdžioje 
dalyvauti. Pirmieji reikalauja 
naujų reichstago rinkimų, o 
centristai atsisakė todėl, kad 
Brueningas irgi buvo centris
tas. Pareiškimą nuo centristų 
Hindenburgui padarė Dr. Lud- 
wig Kaas.

Franci ja susirūpino
Paryžius, geg. 31. — žinios 

apie Brueningo kabineto rezig
naciją Paryžiuje padarė labai 
tiidelj įspūdį' Straipsnyje,4* se
kantis FrsnciĮoš premjeras Ed- 
ouard Herriot pareiškė, kad 
Francija ypatingai turės sekti 
Hitlerio sekėjų “anti-lenkišką” 
agitaciją ir 1932 metų Vokie
tijos militarj biudžetą.

A . -- -- ----L

Anglai ginkluos pre
kinius laivus

London, Anglija, geg. 31. *— 
Anglų admirolai išdirbo planą 
apginkluoti visus anglų prekį 
nius laivus ir patiekė jį kara
liškam apsaugos komitetui pa
tvirtinimui. Planą įvykinus, 
smarkiai butų padidinta anglų 
laivyno jėga.

Republikony platforma 
bus “liberališka”

Washington, D. C., geg. 31. 
Atstovų rūmų mažumos vadas 
Snell pareiškė, kad šiais metais 
republikonų platforma bus “li
berališka.“

Hoover ir Hurley prieš 
Garnerio bilių

Washington, D. C., geg. 31. 
—Karo sekretorius Patrick Hur
ley ir Hoover išėjo griežtai 
prieš atstovų rūmų pirmininko 
Giarnerio viešųjų darbų bilių. 
Sako tai tik būdas pasigauti 
sau balsų ateinančiuose rinki
muose Mr bereikalingas išląidin- 
gumas.

Chicagai ir apylinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovu, greičiausiai lie
tus; mažai permainos tempera
tūroje; pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 60- 
78* laip; ; *

* Saulė teka 5:17/leidžiasi 8:- 
18. - '

Japonijos armijos 
pulkai maršuoja į 
sov. Rusijos pasienį

“Japonija nori užimti Sibirą, 
kad prisiruošus karui su J. V.“

Shanghai, geg. 31. — Anglų 
laikraščių korespondentai pra
neša, kad pulkai japonų kariuo
menės esančios Mandžurijoje 
skubotai maršuoja į sovietų pa 
sienį, sekdami upę Sungari ir 
Rytų-Kinijos geležinkelio lini
ją. Ekspedicijos vadas yra 
Szigeru Honjo. Kita kariuome
nės dalis traukia į vakarus prieš 
kinų sukilėlius.

Shanghajuje vyrauja stiprus 
įsitikinimas, kad toks kariuo
menės paskirstymas ir japonų 
konsulo pasitraukimas iš Po- 
graničnaja į Harbiną ženklina 
vis labiau aštrėjantį naujį kon
fliktą tolimuose rytuose.

Maskva, geg. 31. — “Izvies- 
tijoje” tilpo straipsnis, kuria
me kaltinama kai kurie japonų 
elementai besiruošią užimti ry
tų Sibirą, kad tuo būdu “pa
lengvinus japonų prisiruošimą 
karui su Jungtinėmis Valstijo
mis, nes japonų militarė maši
na galės lengvai naudotis Si
biro mineralinis turtais.”

Japonai ištraukė vi
są kariuomenę iš

Shanghajaus
Shanghai, geg. 31. —Iš Shan- 

glrąjaus išvyko trys japonų ka
riuomenės transportai su 100,- 
000 kareivių. Jie yjįt paskuti
nieji japonų kareiviai, dalyva
vę mūšiuose su kinais.

Francuzas j Tautų Są
jungos sekretorius

Geneva, geg. 31. — Patiki
mose sferose eina’ kalbos, kad 
vietoje rezignuojančio Tautų 
Sąjungos sekretoriaus Sir Eric 
Drummond bus paskirtas fran
cuzas. Tai vietai buvo numa
tomas Tarptautinio Darbo biu
ro pirmininkas Albert Thomas, 
bet jis staiga mirė kelias savai
tes atgal. Į sekretorius numa
toma ir du amerikiečiai New- 
ton Baker ir Norman Davis.

Pakars keturis banko 
plėšikus

New Orleans, La., gge. 31.— 
New Orleans kalėjime bus pa
karti keturi banditai, trys jų 
chieagiečiai, kurie apvogė ban
ką ir mėgindami pasprukti nuo 
policijos nušovė pasimaišius} 
valgomųjų daiktų krautuvės sa
vininką.

Kuboje nuo sukilėlių at
ėmė 2 tonus dinamito
Havana, Kuba, geg. 31. — 

Camaguey mieste suimta keli 
asmenys, kurie gabenosi du to
nus dinamito ir rankinių gra
natų. Paskutiniu laiku Kuboje 
labai išsiplėtė terorizmas ir kon
gresas tuo susirūpino. Iki šiol 
suimta 250 asmenys, kurie pri
klausė prie teroristų gaujų.

Draudžia artistams vykti į 
Rusiją i

• Berlynas, geg. 30. — Vokie
tija persergėjo ir uždraudė į- 
vairiems artistams vykti į so
vietų Rusiją su gastrolėmis. Tai 
padaryta ryšy su Rusijos par 
skelbtu dekretu, draudžiančiu 
išvežti pinigus iš krašto.

Berlynas. — Dr. Heinrich 
Bruening, Vokietijos premjeras, 
kuris įteikė savo ministerių ka
bineto rezignaciją. Prezidentas 
Paul von Hindenburg rezigna
ciją priėmė.

Sandino sukilėliams Ni- 
caraguoje nesiseka

Managua", Nicaragua, geg. 
21. —Vyriausybės kariuomenė 
pranešė, kad šiaurinėje krašto 
dalyje įvyko du susirėmimai 
su Sandino sukilėliais. Užmuš
tų nebuvo, bet keli sukilėliai 
buvo sužeisti.

J. V. sutinka daly
vauti prekybos 
konferencijoje

Washington, D. Č., geg. 31. 
—Nors J. V. valdžia atsisakė 
dalyvauti Lausanne’os repara
cijų konferencijoje, ji parodė 
norą bu£i reprezentuotai pre
kybos konferencijoje, kuri įvykr 
tų po Lauseanne’os konferenci 
jos užbaigimo. Ta kryptimi 
darbuojasi MacDonaldas.

Doumer užmušėjas, bu
vęs Čekos agentas / 

’ ■ >

I
Paryžius, geg. ‘31. —- Paul 

Gorgulov, Franci jos prezidento 
Paul Doumer užmušėjas buvo 
slaptosios rusų policijos-čekos 
agentas. Jį pažino kazokas 
Ivan Lazarev, kurį Gorgulovas 
kankino 1920-1921 metais, no
rėdamas išgauti tam tikrų in
formacijų.

Ispanijoje neramumai 
tebesitęsia

Madrid, Ispanija, geg. 31.— 
Nežiūrint, kad vidaus reikalij 
ministerija paskelbė, jog šalyj 
buvo grąžinta tvarka, .riaušės 
tebesitęsia keliuose didesniuose 
Ispanijos miestuose. Ekstre
mistų susirėmime su kariuome
ne šeši riaušininkai buvo už
mušti. Ispanijoje sulaikyta be
veik visa’ komunikacija.

.............—- . 
Transokeaninis orlaivis įkrito į 

jurą 
.... ...■".. ....... ,

Seattle, Wash., geg. 31. -r- 
Naihan’o ,Brownz'orlaivis, ku
riuo jis norėjo nuskristi J To
kio, Japonija, įkrito j jurą, kuo
met kitas orlaivis į jo lėktuvą 
pylė gasoliną. /

Indijoje, vėsuloje žuvo 11

Kalkuta, Indija, geg. 30. — 
$100,000 nuostolių buvo pada
ryta’ ir 11 žuvo, kuomet Mala/ 
bar provincijoje siautė smarki 
vėsula.

Čekoslovakijoj buvo 
susektas suokalbis 

nuversti valdžia
Fašistai rengėsi apšaukti savo 

yadą, karaliumi
■ ■ .ui ...... ■■

Praga, Čekoslovakija, geg. 31. 
—Pragos laikraštis “Ceske Slo•• 
vo” pranešė, kad šiandien bu
vo susektas fašistų suokalbis 
nuversti demokratinę tvarką 
Čekoslovakijoje ir paskelbti Bo
hemijos fašistų vadų Johann 
Gadja krašto karaliumi.
, Laikraštis toliau praneša, 
kad tas jų suokalbis jau buvo 
priruoštas, kuomet nesenai pra
eityje Čekoslovakija uždarė na- 
cional-socialistų (fašistų) par
tiją.

Tarp inkriminuojančių doku
mentų rasta Jr projektuojamos 
monarchijos ministerių sąra
šas.

Senatas atmetė Hoo- 
verio mokesčių 

pasiūlymą
31.Washington, D. C., geg.

—Prezidentas Hoover’is senate 
pasakė kalbą, kurioje kreipėsi 
į senatorius reikalaudamas, kad 
jie padidintų Rekonstrukcijos 
Korporacijos kapitalą iki $3,- 
000,000,000 ir paskirtų $300,- 
000,000 valstijoms, kurios jau 
neturi pinigų maitinti savo al
kanuosius. Prėzidėntas taipgi 
pasisakė ūžt pardavimo mokestį 
ant tam tikrų prekių, ebet sena-, 
to ekonominė komisija jo pas
kutiniąją rekomendaciją tuojau 
atmetė.

Aukš. Teismai persvars- 
tys Scottsboro negrų

> bylą.
Washingt0i^iĖ). C.,> geg. 31.— 

Aukščiausias J. V. teismas nu
tarė persvarstyti Scottsboro 
negrų bylą. Jie buvo pasmerk
ti mirti už dviejų baltų mer
gaičių užpuolimą. Tuo pačiu 
laiku teismas atmetė Al Capo- 
nės apeliacijos prašymą.

‘Jėzus Kristus jj įkvėpė’
London, Anglija, geg. ( 30. — 

Protestohų kunigas Hi David- 
son, kaltinamas nepadoriai el
gęsis su jaunomis merginomis, 
pareiškė, kad jis bųvįi Jėzaus 
Kristaus įkvėptas ir norėjęs 
paklydusias merginas ir prosti
tutes atvesti j “Jėzaus ‘avelių 
baudą“.

Nusigandęs orlaivio arklys 
pražilo

Wrexham, Anglija, geg. 30. 
—Vieno ūkininko arklys tiek 
nusigando pamatęs nusileidžian
tį orlaivį Kad jo jųo^ii karėtai 
tuojau pabalo, , o uodega’ jau 
baigia žilti. v 

•
Vyrai, “nariconeužsikrėskite 

lepsija.“ ’ 
T*’... '"''J m ■■ '

Philadelphi'a, Pa., geg. 31.— 
Psichiatristų konvencijoje tū
las dąktaras pareiškė ,kad yra 
menkai žinoma ligo “nąrkolep- 
siįa“, kuria užsikrečia' vyrai 
pabučiayę moteris. Susirgę 
“narkolepslja” vyrai tuojau už
miega. 

1 ..... ...... .
Cumberland, Wis., geg. 31.— 

Trys mergaitės paskendo* kuo
met apsivertė jų valtis. Mer
gaitės norėjo apsimainyti vie 
tomis. Kitos trys išsigelbėjo.

T

“f

. [Acme-P. B A, Photo]

Gęn. Yoshinori Shirakawa, 
vyriausias japonų armijos va
das, kuris “imperatoriaus die
noj” Shanchajuj ‘tapo sunkiai 
sužeistas. Prieš porą dienų jis 
nuo žaizdų pasimirė.

Audros sulaikė aukso 
ieškojimą juroje

Brest, Farncija, geg. 31. — 
Francijos pakraštyje paskendo 
anglų laivas “Egipt” su $5,- 
000,000 vertės aukso. Mėginta 
auksas iškelti į viršų ,bet aud
ros neleidžia nardytojams dar
buotis.

Anglija nori Įtraukti
; L yUiepąrącijii 

konferenciją
31.— 
žinia, 
Mac-

London, Anglija, geg. 
Kelias dienas atgal tilpo 
kad Anglijos premjeras 
Donald kalbėjosi per telefoną sū 
Washington. Dabar paaiškėjo, 
kad jis kalbėjo su Stimsonu ir 
norėjo J. V. įtraukti į Lausan- 
ne’os reparacijų konferencijai. 
MacDonaldas stengiasi į kon
ferencijos programą įtraukti ne 
vien karo skolų ir reparacijų 
klausimą, bet ir kitus pasaulio 
ekonominius klausimus.

Portugalijos darbinin
kai streikuoja prieš 

mokesčius
Lisabona, Portugaliją, geg. 

31.— Darbininkai paskelbė 24 
vai. generalinį streiką, protes
tuodami prieš dviejų % mokes
tį, kuris skiriamas bedarbių 
naudai. t

Tam tjk jie ir tinka

Washington, D., C., geg. 30. 
-— Demokratų ir republikonų 
partijų atstovai sudarė du “base 
bąli“ jauktus ir sekautį šešta
dienį eis persitikrinti. 1 Pelnas 
bus neturtingųjų naudai. At> 
siminus kaip kongreso atstovai 
svarsto šalies reikalus, atrodo, 
kad tam jie tik ir tinka.

Rengė sukilimą Abisinijoj

Addis, Adaba', Abisinija, geg. 
30.—Suimtas Abisinijos Gojjam 
provincijos gubernatorius Ras 
Hailoy, kuris kartu su savo su- 
riumi rengė sukilimus ir sklei
dė neramumą, gyventojų tarpe.

3 metų berniukas nušovė tetą
- -• -- r į -

^East St. Louis, ĮH„ geg. 31. 
—Hubert Shroat, 3 metų ber
niukas, bežaizd'a’mas su revol
veriu nušovė savo 22 metų te
tą.

• ■, ■
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Lietuvos Naujienos
“Čaco” Klaipėdoje 
nori išlaipinti 4 Lie

tuvos piliečius
Klaipėda.—Lietuvos atstovy

bė Pietų Amerikoj buvo pranc 
šųsi ,kad Argentinos laive “ča
co” yra 7 Lietuvos piliečiai ir 
nurodė jų pavardes. Musų po
licijos valdininkams ,atėjusiems 
į laivą, kapitonas pareiškė, kad 
yra 4 tariami Lietuvos piliečiai, 
kuriuos jie norėtų iškelti Lie
tuvoj. Vienas jų .Mejeris-Mote- 
lis K'afcanovičius, kilęs iš Varė
nos, antras—šolimas Chaitenas, 
kilęs iš Telšių, trečias— Pily- 
jas Johanstenas, kilęs iš Liepo
jos ir ketvirtas—Adolfas įdė
lis Sopožninkas, gimęs Žara* 
suose. Nė vienas iš jų, tačiau 
neturi jokių' asmens dokumen
tų, tik pats laivo kapitonas pa
teikė valdininkams išduotus 
Argentinos valdžios įstaigos as
mens liudijimus. Pažymėtina, 
kad Johanseno liudijime nurė
dyta, jog jis kilęs iš Liepojos 
miesto Lietuvoj. Musų įstai
gos skubos keliu tirs, ar pri
statytieji asmenys tikrai yra 
Lietuvos piliečiai. Taip pat cha
rakteringa, kad visi kalbami as
menys, išskyrus Johanseną,yra 
žydai.

Kiek laivąs užtruks Klaipėdoj, 
dar nežinia, “čaco” išplaukė iš 
Argentinos vasario mėn. pra
džioj ir išsivežė 120 asmenų, 
kuriuos jau yra iškėlęs įvairio
se valstybėse. Dabar tėra tik 
5, iš kurių 4 priskiriami Lie
tuvai ir Vienas Anglijai.

“Čaco” yra karo transporto 
laivas, priklausąs Argentinos 
krašto apsaugos ministerijai.

Hitlerininkai rengia
si užimti Klaipėdą?
Rygos “Jaunokas Zines” pra

neša, kad Francijos pasiuntiniui 
Berlyne tekę sužinoti apie hit
lerininkų sąmokslą užimti Klai
pėdos kraštą. Jis susižinojęs su 
savo valdžia kreipėsi į Vokiečių 
užsienių ’ reikalų ministeriją, 
nurodydamas, kad jeigu vokie
čiai padarytų Klaipėdos krašte 
pučą, Ipnkai įgyja laisvas ran
kas užimti Dancigą.

Advokatai nenori 
Bekerio ginti

Be-
Be-

šnipinėjusio vokiečiams 
kerio byla jau paskirta ir 
kerienė ieško gynėjų. •' Bekerį 
ginti advokatų tarybo paskyrė 
Kameneckį. Be Kameneckio p. 
Bekerienė nori; j o gauti dar ko 
kį kitą 'Lietuvos advokatą, bet 
visi advokatai (laisvu susitari
mu) etikos sumetimais Bekerį 
ginti atsisako.

ijL'.

Vytauto Petrulio 
bylos eiga

(Tąsa)
Kontrolieriaus J. Mašioto, Lie

tuvos Banko valdytojo prof. 
Jurgaičio parodymai. Eksper- 
tyžą darė prof. Rimka, direk. 
Paknys ir P. Speckis.

Kodėl Dr. Karvelis dėl V. Pet
rulio žygių tylėjo

Kaunas, geg. 14. — Jau bu
vo pranešta, kad papildomai iš
šauktas liudyti Gromnickas pa
sakęs, kad jis skundęsis nau
jam finansų ministeriui p. Kar
veliui, kad V. Petrulis, susidė
jęs su Vokiečių bankais, jį, 
G,romnickį, privertę Liutkui iš
duoti įgaliojimą pinigams už 
spiritą paimti iš jo sąskaitos 
ir t.l. Taigi, buvę labai įdomu 
sužinoti, kaip tada manė p. 
Karvelis. Sako, teisme p. Kar
velis į klausimą, kodėl jis ne
kreipė dėmesio^ žinodamas Pet
rulio neteisėtus veiksmus, aiš- 
kinęsis taip: pranešti jam pra
nešę, bet pranešimais nepasiti
kėjęs ir nekreipęs dėmesio. Tas 
parodymas “Liet. Aidui“ davė 
progos grūmoti.

Dar vienas argumentas, kad 
Petrulis elgės neteisėtai

Sako, svarbų argumentą, kad 
PetfUlis neturėjo nei pagrindo, 
jiei teisės itnti iš valstybėj iž
do tų 150,000 It.y kuriuos jis 
nuvežęs padėjo į Klaipėdos ir 
vokiečių bankus ,valstybės vice- 
kontrolierius J. Mašiotas, Ma
šiotas buvęs paklaustas dėl tų 
slaptų fondų, t. y., kokia buvo 
tvarka ministeriams imti pini
gus iš slapto fondo. Mašiotas 
pabrėžęs, kad slaptų fondų su
mos būdavusios leidžiamos są
matos keliu, tai jie ministeris 
paima iš to fondo, tai niekas 
jam nieko ir nesakė. Tačiau 
Petrulis ėmęs pinigus ne iš 
slapto fondo, o šiaip iš raštinės 
arba nepaprastų išlaidų pozici- 
jos> Petrulis sakęs, kad tas 
150,000 lt.' jam esą reikalingi 
politiniais tikslams. Valstybės 
kontrolė pradėjus reikalauti 
pateisinamųjų dokumentų— ku
riam tikslui
Petrulis davęs neaiškius atsa
kymus, išsisukinėdavęs. Paga
liau, kai jis nepristatė nei patei
sinamų dokumentų, nei grąžino 
pinigų, tada pradėta buvę rei
kalauti bent procentus mokėti. 
Petrulis ir procentus atsisakęs 
mokėti. Girdi, kaip jis galįs 
procentus mokėti, jei pinigai 
esą iš banko paimti “politiniams 
tikslams”? Baigdamas savo pa-; 
rodymus p. Mašiotas pareiškęs 
nuomonę, kad Petrulis su vals- 

(tąsą 3-čiam pusi.)

pinigai išleisti
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Carnegie, Pa
SLA. 3-čio apskričio pusmeti

nis suvažiavimas.

Gegužės 29 d. A. P. L. A. 
3-čios kuopos svetainėje įvy
ko SLA. 3-čio apskričio suva- 
žinvlmas, kuriame dalyvavo 
nuo 10 kuopų 23 delegatai.
Kartu dalyvaujant apskričio 
valdybai -ir'komisijų nariams 
su šprertdžiamais balsais, tai 
viso susidarė ’37 delegatai.

Šis apskričio 'suvažiavimas 
buvo boikotuojamas taip vadi
namų Pittšburgho sandariečių 
vadų. Mat, artinasi SLA. 37-As 
seimas, kuris prasidės birželio 
20 dienią Pittsburghe, o seimo 
rengimu rūpinasi 3-cias aps
kritys ir yra pakankamai dat-

ife»w»i‘Ai L ii«.įM.i it 4.,

rietis parėMia. Bet balsavi
muose sAndaricči'Ai pralaimė
jo, nubalsuojama siųsti’delega
tus. Priėjus prie delegatų rin
kimo nė vienas sandarietis 
neapsiėmė būti delegatu. Kiti 
rimtesni 40 kp. nariai apsiė
mė būti delegatais, — reiškia, 
sandariečių boikotas 40 kp. 
nelšdogė.

Negalima praleisti nepaste
bėjus, kad buvo laikai, kaita 
tie patys sandariečiai liet nluš- 

jtc mušdavosi dėl dėlcgAtystės
į apskričio suvažiavimus ir 
sakydavo, kad tai jre‘(sandA- 
riečiai) taip darą dėl SLA. ge
rovės. Dabar bdtų įdomu žino
ti, dėl kieno gerovės'tie'prtt^s 
sandariečiai boikotuoja apskri
čio suvažiavimus? Turbūt, dėl 
savo kvailų ir tuščių ambicijų 
bei partyviŠko fAnAtiznio. 
Bet aš turiu pasakyti, kad san- 
dariečių taip vadiifamds boi
kotas nėi kiek nepakedkė ’šfAili 
apskričio suvažiavimui, nėpA- 
kehkė nė SLA. sėlinu rengi
mui. Tik tokia kvaila srtndA- 
riečių kerštavimo politika tAi 
tikrai gaus juodą akį. Tada4Ai 
gal susipras, knd kerštavimus 
prieš tuos žmones, kurie diHia. 
SLA. naudingą darbą yra blo
gas dalykas ir meškos patar
navimas pačiai Sandarai. j

Dabar grįžkime prie SLA'. 
3-čio apskričio suvažiavimo 
darbų. Perskaičius praeito su
važiavimo protokolą, buvo eita 
prie valdybos ir komisijų ra-

bo sandariečių vadai stengiasi 
visokiais budais pakeikti 3-am 
apskričiui seimo rengime.\ .Jie 
rengia savo > partijos i pa rengi
mus laike SLA. šeiminių : pa
rengimų, reiika apgarslninnis 
dėl savo taip vadinamo prė- 
gramo, per pusę pigesnes kai
nas imdami negu SLA. 37-tft 
seimo programai nustatyta. Ir 
vis tai daroma su tuo tikslu, 
kad įvarius į skylę SLA. 3 ap
skritį su seimo rengimu.

Šio apskričio suvažiavimo 
boikotas buw daromas aiškiu 
tikslu pakenkti Seimo rengi
mui. Kaipo faktą, noriu nuro
dyti sekamą atsitikimą: SLA. 
40 kp. susirinkime gegužės 1 
mI. buvo renkami delegatai į 
apskričio suvažiavimą. Kaip 
tik kuopos pirmininkas primi
ne, jog reikia rinkti delegatus 
į apskričio suvažiavimą, tai tū
las taip vadinamas sandarie
čių darbuotojas paduoda įne

šimą, kad nesiųsti delegatų,_________ —o— r---------------
nes, negirdi, apskritys nesi-’padarė iš seimo rengimo darbų 
skaitąs su 40 kp. Kitas sandA-jstfimo rengimo komisijos pir-

• 4 j i ■ *
"T------------------- --------------

čio difrbuotės. Apskričio valdy
bos nariai nedaro ilgų prane
šimų, kadangi valdybos nariai 
ir komisijos patiekia ilgus raš
tiškus raportus tik metiniame 
suvažiavime. Daugiausiai pra
nešimų buvo iš segimo rengimo 
darbuotės. Ilgus pranešimus

mfnhUras P.’DArgls Ir Okteto* bUs^tAtūūm o^ėfa Wau£tAš”. 
rius “B. hlakAnas. Pagal sėitlfo šį operinį ^etfeilą IpaĄVAlys 
renginio komisijos i pranešimų, 
ptlšlrengimas t prie ^eimo'ėhia 
sėkmingai, nežiūrint į ‘Visus 
boikotus. Lietuvių Piliečių Svc- 
tahiė yra pahdta dėk seimu Se
sijų. Svetainė talpina apie
I, (XX) žmonių. Webster Hali 
Hotclis yra paimtas kaipo 
SLA. Seimo headkvotcHs. *ši^ 
butelis yra vienas iš tinka- 
mmiisių iičr dėiegaių apsištkiji- 
mu, —‘turi višUs nmd«mlA<iis 
pArėdkkmms,^eAip1 rAi ^švtiin- 
ming įpyMI” ‘ir Rt. Uis 'rAndaši 
gražhmšiūje'mirštu dilyje, iš 
4mr 'yra ipAnAlIktts ’ imwžtavi- 
UYAs ų \M4fAhvę.‘ D ’ Už "Vis •’AVar- 
btAtUfa, ’kAld AVČbštėr ’ HAli ‘ 11o- 
tėl IrtaVč ‘tHtrAi 'žėPVrts Irittfiei-

^ėimu'dvle- 
gAtų. llhBčrtt, ipAtiėūfAm M&m- 
hAtysųšU * nrAUdynę ^’ u ž< din n ą, 
patfeMAm ’be ’ mAuUyPčs ^1.50. 
Kambarys * be1 ’ W£i 2
$100, ‘dih ^jų su ‘maudyne 
^4.00.

AVą’mfUMi;pĮčiYPnįfl^i. Nrdė- 
hufcJhiiMMft) HU Vjmi Ten- 
gtamas i piknikas Adomu W>d- 
ne,‘0Ašdn BhmmmiJPa. TAi 
ims įpltmas sušidkinms retinu 
dėtegatų * ir ’ svečių su1 PRtšbu r- 
įho dietnvių pnoilka. tpiimlko 
programas susidės iš prakalbų, 
dainų ir kitokių pamargini- 
mų. Kalbėtojais jau yra pasi
žadėję žymiausi SLA. ’darbtio- 
lojai, kaip tai: SLA. preziden
tas S. Gegužis, UAUjai išrinktas 
SLA. prežidentas adv. F. J. Bal 
gočius, “Naujienų” rcdAktoriils 
P. Grigaitis, “Tėvynės” redak
torius S. Vitaitis ir buvęs kan
didatas į SLA. prezidentus J.
J. BačidnAs. Dailių programą 
pildys Lietuvių Dainos C11O-

Elektrikines Ledaunes 
Refrigeratoriai

Padriko Krautuvė Parduoda Dabar už Labai 
Žemas Kainas

VARTOTAS GENERAL MOTORS 
REFllIGERATORlŪS ............................
NAUJAS 4 ČUBIC REFRIGĖRA-
TORIUS.....................................................
NAUJAS MAJESTIC REFRtGERATO-
RIUS .................................. ..........................
NAUJAS CROSLi^Y REt'RIGERATO-
RIUS................................. .............................

$49.00
$87.00 
$9930 
$09.00

Taipgi didelis pasirinkimas LEONARD, SPARTON, 
N&RdfE ir lkįtų ĖEPIUCERATO^.

Lengvaisf IŠin okejiffidis.

3417-21 Šo. ftalsted Street
Tel.Boulevard 8167-4705

Gražus Radio PVogranlas 'Nedėlioję iš galingos stoties' 
WCFL, »70M»ocyd«s,'ftho lD5'iW 2 vai. po pjet. i

sėhūo, ir ' PlIUbuūįįlic. yra mesta”, — jus rasit, kad tik 
“priimtiną” arba “atmestina”, 
o tai yra tik Įstatų Komisijos 
nuomonė, o seimui paliekama 
teisė taip .padaryti, ’kaip7 išro- 
dys geriau. Jau nekalbant apie 
abehią buvusios Įstatų Komisi
jos tobulesnį darbą tiėk kon
stitucijos taišynie, tiėk kuopų 
įųcšiinų seimui. Buvo vienbal
siai nubalsuota, kad naujos ar 
pataisytos konstitucijos priė
mimas butų atidėtas.

lO^ŽMtp. dčlegatas J. Svipas 
perduoda žodžiu 192 kp. įneši
mą, ‘kali šis šUvažiavimas iš
neštų papeikimą tiems Piido- 
mušids TnHbos narimus, ku-

trtts ‘šMttrttan o^era 'Wau^t#4”.
ji 

Nėw’ yoStMiai ;po ^do^šte 
Lėtuvūs ūpėrok 4rtHm -J. Uty* 
rūs.1 Lošime (iAiyvadja toletė 
žymus dainininkai; kaip Z. Vi- 
taltiene, ‘StAUkuūds fr 'liltii 
Įžanga irgi *prieinama, rodos, 
nedaugiau, ^'kaip doleris.

Scrcdoje, birželiu 22 d., ’s-ei- 
nlin’Čs 'prAkdlbbsį L* M.' D. sve
tainėje, 142 ()rr St. Raikės žy
miausi ŠEA. darbuotojai.1 Įžan
gos ’ jdkiūs' nėbtls;

‘K'čtveiąre, birželib '23 d., sei- 
Uiihis Talius ‘EfėltlVių ‘Piliečių 
svetaine,je.

PČ!nyčioje,T)frŽėlio '24 d., yra 
rengiamas alšlšveikinimo kon
certas. ‘Phtgraine ‘dalyvaus iš 
vietiniu ŪUhiiMnkČ M. Grinie
nė, daiuinlitkas Aleksandras 
SadAiiskits, FlėHUių Dainos 
Choras po ‘ vadovyste .Tūno Se
nulio, 'Ūkratnibčių choras ir 
bAlėtas, o ‘ Iš sSVečių • dAly vAUja 
prugraAie ’čhiCAgletė sniUiki- 
niake'pMe VatėVi-a Čėpdkiutė, 
Ncw Yotkietė dainininkė p-ia 
Z. Vitaitične ‘ir worccštcrietė 
dainininkė ‘Julė Mitrikaitė. 
ĮžAnga • į šį: AtšišVeikiųimo! kon
certą 1 tik ’50r ir 251 cėiitai.

Seimo programo apgarsini
mų tvarkytojas S. Bakanas 
pranešė, kad jau programas 
yra paduotas į spaudą ir kad 
garsinimų yra ** surinkta arti 
už $400. Tai kaip tokiame Pitt
sburghe ir šiais depresijos lai
kais yra tikrai .geras pasiseki
mas. Pėškui seimo rengimo 
komisija^ pranešė, kad laike 
seimo delegatams nereikės eiti 
niekur vAlgyklų ieškoti. Pietų 
laike bus duodami geri pietus 
ir prieinahna kAiha Lietuvių 
Piliečių svetainės name.

(M1 aš ir per daug vietos už
ėmiau aprašydamas seimo ren
gimo komisijos raprirtą smulk
meniškai, bėt tai dariau tuo 
tikslu, kad SLA. seimo delega
tai žinoti] iš kAlno kas jUos

VeHiiunfa ’tfll surengimu 8LA. 
sMMo. ■

purias bilVo Mirta išy tas
skWiHu ]Sri<!Š i’.

’TSęhno tėugftūo komisijos 
raportas ir valdybos praneši
mai buvo priimti vienbalsiai, 
brganizatoriaus P. Bivarįuno 
rApdftAs iihVO"Atmestas dėl tos 
priežasties,* kiid tas neva ra

sų
Dargį. Esą 

P," 1 >argis buk "pasakęs ■ polit iš- 
’ką kalbą SĖA. 90 kp. (Brldge- 
iville, Pa!) "šhreU^hntteTLlrtuvos 
Vi e prflthmšom^h ės šdkAk t u vi ų 
pammėjimė.

KaMpių iųčkiaTAi f r mtfaririlai.
l’nls!,v" vado-

vaiidanncs prieš dejunų Dr.' krtkl *Š1s''ApMtričib 'šrtvAŽin tini a s 
inšTnlikhmiųMmštmu seimo dc- 
legAUls ‘Pillšhnt^ho apįlidkėj, 
kad ‘ bAlsubtų i prieš I priėmimą 
naujos MtttBšBmėijtts. Apkal
bant $23'kp. Įnešimų,’buvo iš- 
relkŠt'aipitėš’nadjnsi'kPbšUtuci- 
Ijos ipttėtPimą. 'Pasirėdė ‘dide
lis ‘ OepAšHčbkhdmas be ’ Ilk ta 
rtAdja ‘kOOštitUČija (Ar pAtai- 
syta/lCAip’kad Įštatų‘Komisijos 
tviHtn»a), • bėt IĮstatų ‘Kohilšljos 
dalbų»Wc • tik1M i M me ■ fconšti t u- 
či jūs,' 'Ale ir t vaikyme ’ kuopų 
plėšimų seimui. ‘ĮštAtų ‘Komisi
ja savo ipoštaboše prie kuopų

M. .1. Vinlko vardo ant balsa
vimo baloto į sekretoriaus 
urėdą, nors Dr. Vinikas laike 
nominacijų gavo daugiausia 
balsi] ir nors jis turėjo aiškų 
liudijimą iš natūralizacijos 
biuro, kad liks piliečiu da 
pirm užėmimo sekretoriaus 
vietos. Didžiuma balsų 192 kp. 
Įnešimas priimtas.

Rezoliucijos. 40 kp. delega
tas A. Vainorius pasiūlo suva
žiavimui priimti rezoliuciją 
užgiri ant “Tėvynės” vedamą 
liniją linkui dabartinės Lietu
vos diktatoriškos valdžios ir 
pasmerkti ar papeikimą duoti 
Jiems laikraščiams, kurie sto
dami už dabartinę Lietuvos 
diktatorišką valdžią, puola 
“Tėvynės” redaktorius. Po 
trumpų diskusijų lapo išrinkta 
komisija iš P. Dargio, S. Bake
no ir A. Vainoriaus pagaminti 
rezoliuciją. Rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai.

Pasveikinimas seimui ir para
ma Lietuvių Dainos 

Chorui.
Nutarta pasiųsti seimui pa

sveikinimą su $25, skiriant $10 
Moksleivių Fondui ir $15 Naš
lių ir Našlaičių Fondui. Buvo

Piliečių svetainėje Pittsburghe laukia laike SLA. mų, kaip kad “priimti^” “at- skaitytas atsišaukimas nuo 
.. ' ' .Į ,   ' - ——1

nulio. Bus įera muzika šo
kiams, įžanga tik 25c asme
niui. Panedėlyj, birželio 20 d. 
bankietas. Įžanga $1.50 asme
niui. Vtarninke, birželio 21 d., 
Lietuvių

dinūja kuopas, statydamosi sa
ve aukščiau, negu seimas. Duo
kime sali, Įstatų Komisija' to
kias pastabas prie kuopų įne
šimų “priimta”, “atmesta”, 
“pavedame seimui apsvaršty- 
ti” ir lt. Tai savaime išeina, 
kad Įstatų Komisijos tokie pa
reiškimai reiškia kaip ir pa
skutinį žodį, ir kad seimas, 
kaipo aukščiausia organizaci-! 
jos institucija, neturėtų nieko 
pasakyti prieš Įstatų Komisijos 
patvarkymus. Tikrenybėje taip 
nėra ir negali būti. Paimkit 
36-to seimo kuopų įnešimus. 
Jus nerasit Įstatų Komisijos 
tokių autoritetingų pareiški-

;Lietuvių Dainos Choro, pra
šant paramos. Suvažiavimas 
vienbalsiui1 paskyrė $25.

Skundai ir rezoliucijos. Ap
skričio organizatorius p.;P. Pi
voriūnas suvažiavimui buvo 
padavęs škundą prieš apskri
čio pirmininką J. K. Mažiukną, 
jog tasai n esi rašęs ,po reko
mendacija Pildomajai Tary
bai, kad Pivariuiias butų už
tvirtintas kaipo apskričio ir 
Pildomosios, Tarybos įgaliotas 
organizatorius, ir' buk apskri
čio .pirmininkas ‘.‘pasmerkęs” 
P. I*ivariuną. Todėl P. Pivoriū
nas rezignuojąs iš organizato
riaus pareigų. Bėt apskričio 
pirmininkas J. K. Mažiukna 
pareiškė, kad jis jokio “smer
kimo” p. Pivariunui nedaręs, 
tik nesutikęs duoti jam reko
mendacijos, nes buvęs paduotas 
skundas prieš P. Pivariuną, 
kad tasai važinėjęs po kuopas 
kaipo apskričio organizatorius 
laike balsavimo Pildomosios 
Tarybos ir varęs agitaciją už 
tam tikrus kandidatus. Pirmi
ninkas .1. K. Mažiukna pataręs 
Pivariunui palaukti suvažiavi
mo, kad ten tas dalykas butų 
galima išrišti.

‘Po karštų diskusijų didele 
didžiuma' balsų pripažinta, kad 
pirmininko pasielgimas buvo 
teisingas ir buvo priimta P. 
Pivariuno rezignacija. Ant vie
tos išrinkta P. Dalgis apskri
čio organizatorium.

Kadangi reikėjo apleisti su
važiavimą ir Skubėti į darbą, 
tai užbaigos nebesu laukiau.

— Repbtlčris.

VAR1C0SE GYSJ.OS
Užgydomos Nauju 'Metodu 

a,_ ------------------------------------- Jf

Be operacijos ar įdir«kimq. Be prireratino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia jums atlikti savo reikalus kidp papras
tai—žinoma, jei nesate tiek panėrė, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pabalinti visus skausmus, kad jus 
i trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekininkas nepasilaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

jiLįįi,

"i
p. <v f ,. < 'i li i II I .ii ii I riii aI i, '|| 11 fci.

geriausias cigaretes, k
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Chesterfiefd Radio Program
Pirmadieniais ir Antradieniais ir
Ketvirfddrėnidis Penktadiehidis

BOSWELL ' .-:.Aiex
Seserys

NAT SHILKRET Ir NORMAN ‘BROKENShIrE
110 v. vak., Eastorn Paylight Timo
(Rytą Dienos Šviesos Taupymo laiku) ’ 

kiekvieną vakarę, išėmus sekmadienius. '
COLDMB1A NETMORK V

Gray

TreSiadienĮai’nlf 
Seltadiefiidis 

ruth 
ETTING

> 1^2, Uaom & tortb Tobacco Co.
'■ ' ’J ' ; ■' • ' j.t • V ;-v

MILDER

;; p

,• $



NAUJIENOS, Chicago, III

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

Auto Road

NAUJIENŲ’

D-AMERIfl i n e "r’M

NEDELIOJ
OKLAHOMA CITY, OKLA

BIRUTES DARŽE
ARCHER AVĖ

FOR -THE lOVE OF 
MIKE L.ARRMJNHA.T 
ARE V00 W0ftK.IN' 
<SO H AR b ABOOr i

CHICAGO
130 N. La Salk

I M TUN1M'
-r* BAC.ANCE
THE BOOK.S

BOSTON 
248 Washington St

Trečiadienis, birž. 1, 1932

6iUSKlTHEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

TRINERIO 
KARTUS VYNAS 
nuo konąlIpneljoH, prasto apetito, 

galvOH nkaudėjlmo, bemiegi"*. 
__________Visose aptiekose.

ti su kitais kareiviais ir už 
dviejų savaičių jie atsidurs 
Maskvoj, kur buvo sutarta su
sirinkti.

Tuo tas nepaprastas pasako
jimas ir baigiasi. Roleslavski 
visur pabrėžia tų faktų, jog len
kų raiteliai buvo dideli savo tė
vynes patriotai. Prasidėjusi Ru
sijoj revoliucija jiems buvo sve
timas dalykas. Neužmiršta jis 
pažymėti ir didelį lenkų šoviniz
mą. Apie save jis sako, jog jam 
Lenkijos rubežiai persiaurųs: jis 
-/•pasaulio pilietis...

(Galas).

Vytauto Petrulio 
bylos, eiga

PROGRAMAS BUS NEPAPRASTAS. TEMYKITE 
TOLIMESNIUS PRANEŠIMUS

kojo jam, jog lenkų likučiams 
yra rengiama spąstai (komisa
ras visai nežinojo, kad karinin
kas yra lenkas). Esą už poros 
dienų atvyks daugiau kariuome
nės ir tada visi lenkų raiteliai 
bus pagauti. Kaį komisaras nu
virto girtas ir užmigo, tai kari
ninkas tuoj sugrįžo į savo sto
vyklą ir papasakojo savo drau
gams tai, ką jis girdėjo iš ko
misaro.

Susirinko karininkai ir pradė
jo svarstyti, kaip jiems pas
prukti iš bolševikų nagų. Aps
varstė visokius planus ir pasiū
lymus, bet nei vienas nebuvo 
praktiškas. Galų gale vienas ka
rininkas pasiūlė išsiskirstyti vi
sam buriui po vieną arba po du; 
Kadąngi tuo laiku 
žo labai daug kareivių, tai labai 
lengva buvo pavieniams len
kams įsimaišyti į jų tarpą. Tas 
pasiūlymas tapo priimtas ,kaipo 
praktiškiausias. Tuoj tapo su
šaukti buvusio pulko likučiui ir 
padarytas paskutinis vardošau- 
kis. Po to atsisveikinimas, ir vi
si išsiskirstė.

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS >«««» 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Laukta didelių įdomybių iš 
Martyno Yčą parodymų. ' Mat, 
Yčas senas Petrulio bendradar
bis ir draugas; esą per Yčo 
protekciją Petrulis prek. ir pra 
monės bankui ir 2 milijonus li
tų davęs. Taigi, sako, Marty
nas Yčas pasakęs, kad prekybos 
ir pramonės bankui ištikrųjų 
riestai buvę — nesulaikomai 
klimpęs į bankrotą. Bankru
tuojančio banko akys buvusios

Yanas Hardware & 
PAINT STORE 

2747 W. 63rd St. n=D=,

To prašo Lietuvos žmonės’r 
isįp pataria Lietuvos bankai

Vienas karininkas išėjo patir
ti, kas dedasi apylinkėj. Mies
tuke jis sutiko savox buvusį 
draugą, kuris tarnavo bolševi
kams. Kaipo seni pažįstami jie 
pradėjo linksmintis. Gėrė per 
visą dieną. Bolševikų komisaras 
užkvietė karininką pas save 
nakvoti. Tarp kitkox jis paprsa-

nuo 10 ryto iki 1 vai.
Tel. Crawford 5573

NAUJIENOS
1739 South Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

(Tąsa iš 1 pusi.)

tybės iždu ligi šios dienos tebe 
sąs nesu vedęs sąskaitų— sko 
liūgas.'
Del Prekybos ir Pramonės ban 

ko bankroto Martynas Yčas 
kaltina Lietuvos, Banku

BIRŽELIO 18 d. 
laivu 

UNITED STATES” 
D. S. EKSKURSIJA 
ir “Darbininkas”

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

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ

popiety
už ........

Blizganti ma- 
teva, duodasi 
mazgoti, balta, 
ar spalvuota '

$1.59M1

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą 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 rytu iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nekėliomis 
4200 West 2,6 St. kampas Keeler Avė.

vę padaryta valstybei nuostolių. 
Tiems klausimams išaiškinti bu
vo pakviesti ekspertais prof. 
Alb. Rimka' ir 'Lietuvos banko 
valdytojo padėjėjas p. Paknys, 
o atsiskaitymams išaiškinti eks
pertu buvo Taupomųjų kasų bu- 
galteris p. špeckis.

Ekspertų uždavinys buvęs ga
na sunkus, nes norint tinkamai 
j pastatytus klausimus atsaky
ti, reikia išstudijuoti 1923— 
1925 metų Lietuvos ūkio ir fi
nansų politiką, ištirti pramonės 
būklę, p kartu su tuo susijusią 
muitų politiką ir bendrai im
portą.

Del tokio klausimo painumo 
ir didumo ekspertai kategėriš- 
kai ir negalėję atsakyti. Jie da
vę atsakymus bendrai bruožais, 
atsargiai ir išvadų jokių nepa
darę. Bendrai, sako, ekperty- 
za didelės šviesos į bylos aiški
nimą neįnešus!. . ' .

Jšklausęs eksportų praneši
mus, teismas susipažinęs su kai 
kuriais dokumentais jau esan
čiais byloje arba šalių pristaty
tais ir tuo teismo tardymas už
baigtas.

šiandien laukiama prokuroro 
kalbos. Pranešama, kad proku
roras kaltinsiąs Petrulį labai 
griežtai, 'nes per teismo tardy
mą prisirinkęs daug kaltinamo
sios medžiagos.

Sprendimo laukiama antra'die- 
nį-trečiadienj. (Bus daugiau)

Įdomi nakvyne.
Jaunasis leitenantas iškeliavo 

su savo draugu. Prie miško vie
nam ūkininkui jie paliko savo 
arklius, su kuriais atsisveikino, 
kaip sų geriausiais savo drau
gais. Raiteliui arklys yra nepa
vaduojamas draugas. Vėlai va
kare jie atsidūrė kaime. Tik 
vienoj smuklėj degė šviesa. 
Draugas nutarė eiti į smuklę, o 
jaunasis leitenantas į nuošaliai 
kaime stovinčią trobą. Nespėjo 
leitenantas pasibelsti į duris, 
kaip pasigirdo moters balsas: 
“Mielasai, aš žinojau, kad tu 
sugrįši. Eik pro užpakalines du
ris!” Moteris buvo išsirengusi. 
Ji nutraukė nuo karininko su- 
lijusius drabužius ir pradėjo jį 
be paliovos bučiuoti, vis tvirtin
dama, kad dabar ji niekam ne- 
atiduosianti jo... Naktį prie du
rų pasigirdo balsai. Kažkas pra
dėjo belstis į duris. Moteris 
paslėpė leitenantą užpečkyj, o 
pati priėjo prie durų. Bet tuo 
tarpu lauke vienas vyras pas
tebėjo, jog nėra prasmės lauž
tis .į vidų, nes ten visvien nie
kas nėra pasislėpęs. Girdi, nuo 
to laiko, kaip jos vyras tapo 
suimtas ir išvežtas, ši moteriš
kė visiškai pamišo...

Ant rytojaus susitikimas įvy
ko kapinėse. Leitenantas pak- 
l'ause savo draugo, kur jis nak
vojęs. Atsakymą gavo, jog kiau
lininke. “O aš”, pareiškė leite
nantas, “pamišėlių name”. Ne
užilgo jiems pasisekė susimaišy-

kad __ 
" j BV“ 

rašo p. D. Bartkus, 
Praradimas miego padarė 

‘ i. Aš turėjau skil- 
j. 

radė- 
Ipiras

Climax sienų
valytojas, 3
Vamisb Rėmo- Rftf* 1

darbą atlieka greitai, tikrai ir saugiai 
Screen malė-
va ................  kv.

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

šies bardvvare ir malevų.
Palaukite mus telefonu ir' mes prista

tysime. Tel. PROSPECT 1297

Kovingas Darbininkų Organas. Gyvas, smagus skaityti, pamokinantis. 
Prenumerata metams $1, arba 60c užsirašant kartu penkiems ar daugiau

Pavyzdiniai, numeriai mielai prisiunčiami.
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ne 2 njil.< 
banka’s 
tai apie 

nekalbama. O 1’6 
ir pramonės ban- 
bankui likęs sko-

Puiki MĮpM 
Lietuvių ■ĮĮjjl 
Krautuvė Įwj|gl

Vyriškų, Moteriš-
kų, Vaikų ir Mer-
gaičių Aprėdalų. /F
čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprčdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite' apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods
, . Store •

JUOZAS PIKIELIS, Savininku

3344 So. Halsted Street

LENKO PASAKOJIMAS APIE PASAULINĮ 
RARA IR RUSUOS REVOLIUCIJA

I LIETUVA SU EKSKURSIJA ŠIĄ VASARA
Tiktai per Lietuvišką Uostą 

KLAIPĖDĄ 
SKANDINAVŲ AMERIKOS LINIJA 

Per Kopenhagą

(Tęsinys)
Vilko įstatymas.

Lenkų raiteliams teko 
tytis ne tik nuo bolševikų, bet 
ir nuo banditų, kurių buvo pilni 
miškai. Bile valandą buvo gali
ma laukti užpuolimo. Miškuose 
vyravo “vilko įstatymas”,— kas 
galingesnis, tas ir teisingesnis. 
Vieną naktį dauboj lenkų raite
liams teko matyti šlykščiausios 
rųšies orgiją. Prie didelio sukur
to laužo buvo surinkęs būrys 
įbanditų. Matėsi keliolika mo
terų, su kuriomis Kandidatai jo
kių ceremonijų nedarė. Moterys 
klykė, stengėsi ( pasprukti, bet 
veltui. Jos negalėjo nuo banditų 
pabėgti. Dauboj vyko masinis 
žaginimas...

Prie miško raiteliai pastebėjo 
didelį dvarą, žvalgyba pranešė, 
kad dvare nėra nei gyvos dū
šios. Ir iš tiesų, visųir buvo tuš
čia. Namo langai išdaužyti, ra
kandai sulaužyti, čia lenkai ir 
nutarė kelioms dienoms sustoti. 
Viename slaptame kambaryj 
buvo užtikta vos gyva moteris, 
—baisiai sumušta ir sukruvinta. 
Ji tiek buvo nusilpusi, jog nebe
galėjo kalbėti. Visa ką ji galėjo 
padaryti, tai tik parodyti į čia 
pat esančius jos du vaikus, ku
rie buvo neįmanomai išsigandę 
ir išbadėję. Vėliau tie vaikai 
buvo patalpinti Varšuvos prieg
laudoj.

Paskutinis vardašaukis.

Statendam o Rotterdam 
Vole n d a m + Veendam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer. Puikiausi įrengimai ir pa
tarnavimas TURISTINĖJ KLESOJ 
(buvusioj antroj klesoj) ir moderni- 
nėj Trečioj Klesoj.

Didelis kainų nupiginimas 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Chicago

Ekspertai
Teismui buvę svarbu išaiš

kinti, ar tada, kada Petrulis 
įvedė įvairioms įvežamoms pre
kėms suvaržymus, buvę reika
lingi suvaržymai ir kiek tuo bu-

I bON‘T SEE 
AMMTttlNt HMžb 
ABOUT TUAT_

LIEPOS 2 <1.
laivu

“FREDERIK VIII”
Rengia — “Vienybė”

“Naujienos” ir “Dirva”
ŠVARUMAS IR PATOGUMAS -į- MALONUS PATARNAVIMAS 

Informacijų ir laivakorčių reikalais kreipkitės pas savo agentą arba 

SCANDINAVIAN AMERICAN LINĖf 
NEW YORK

27 Whitehal St

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

“Aš turėjau silpnus 
inkstus, dabar jie 

yra stiprus”
"Mano inkstai buvo tiek silpni. ___

per 8 ar 0 metus turėdavau keltis kelis 
kius kiekvieną nattti**. n ~ 
Pittsburgh, Pa.: ‘T 
mane silpną ir nervuotą. , . ______  ___
vio paĮrimą ir skausmus mano viduriuose, 
Jokie vaistai man nepagelbėjo iki aš 
jau imti Nuga-Tone. Aš turėjau ______
Inkstus. Dabar jie yra stiprus ir mano svei
kata puiki".

Nuga-Tone priduoda naują sUprumą or
ganams. Jis sustabdo kellmąsi naktimis ir 
po ėmimo tik kelias dienas jus pastebėsite 
dideli jūsų sveikatos pagerėjimą. Nuga-Tone 
yrą pardavinėjamas aptiekininku. Jeigu ap* 
tieklninkas neturi jo, paprašykit jį užsakyti 
iš savo urmininko. Persitlkrlnkit. Kad jus 
gaunate Nugu-Tone. Imitacijoj yra be ver-

atkreiptos į Petrulį. Petrulis, 
teisybė, perk, ir pram. bankui 
pagalbos ranką ištiesęs—davęs 
2 mil. lt. neva svetimai valiutai 
pirkti. Bankrutuodamas prek. 
ir pramonės bankas, pasak Yčą, 
Lietuvos bankui likęs skolingas 
1,6 mil. (lt. Svetimos valiutos 
bankas neįstengęs 'nupirkti to
dėl, kad buvę svarbesnių reika
lų ir tie 2 mil. lt. buvo kaip 
uoga praryti. Be to, Yčas sa
kąs. kad dėl prekybos ir pra
monės banko bankroto'nemaža 
esą kaltas ir. Lietuvos bankas, 
tuo metu buvusi Liet, banko 
valdyba. Girdi, Lietuvos ban
kas varžęs prek. ir pramonės 
bankui kreditus, tai prek ir 
pram. bankas ir atsidūręs ant 
bedugnės krašto.

i Prof. Jurgutis
pradėdamas savo parodymus pa
daręs trumpą apžvalgą iš tuo
metinio Lietuvos banko veiki
mo. Re ko kita prof. /Jurgutis 
iškėlęs dar vieną , įdomų fak
tą, būtent, Petrulis prek ir pra
manau bankui davę 
bet 5 mil. lt. Tačiau 
tuos 3 mil. lt. grąžinęs 
juos nieko ir 
mil. lt. prek. 
kas Lietuvos 
lingas.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Naujas Oscar Ameringer
Buvusio JLLINOIS M INE R Redaktoriaus, Savaitraštis
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•Chicagojs — pajttu:.
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Pusei metų ----------------- ,
Trims t minėdami _____
Dviem mtaesiam ...............
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Chicagoj per iinoilotafass.
Viena kopija
Savaitei .........     ,
Mineliui .
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. Metams ............-........ 87*00
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Vienam minėsiu!.75.
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2.00
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Mareli 8rd 1879.
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REAKCIJOS STIPRĖJIMAS VOKIETIJOJE

Vokietijos kancleris Brueningas rezignavo ir res
publikos prezidentas dabai' tariasi su partijų vadais 
apie, sudarymą naujo ministerių kabineto. Rezignavimo 
priežastis yra. ta, kad prezidentas Hindenburgas atsi
sakė patvirtinti Brueningo pasiūlytą finansinių ir eko
nominių reformų planą.

Kanclerio programe centralinis klausimas buvo, 
kaip aprūpinti 6,000,000 bedarbių. Jisai siūlė šituo tiks
lu pakelti kai kuriuos mokesnius ir panaudoti bedarbių 
apgyvendinimui apleistus'dvarus Rytų Prūsuose. Sako
ma, kad šitiems sumanymams, pasipriešino junkeriai 
(dvarininkai) ir armijom generolai^ pranešdami prezi
dentui Hindenburgui, kad kariuomenė nerems valdžios, 
jeigu toks programas, bus vykinamas, ir, maišto arba 
sukilimo atsitikime, valdžia atsidurs pavojuje.

Taigi Brueningo kabinetą faktinai nuvertė armi
jos vadai, kurių dauguma yra kilę iš dvarininkų. Buvo 
jau pirmiau žinoma, kad Vokietijos generolai simpati
zuoja fašistams. Dabar tie generolai sudarė aplinkybes, 
kuriose Hitlerio partija gali ne tik įeiti į valdžią^ bet ir 
įvykinti valstybės perversmą. Nenuostabu, kad Europos 
šalys tuo valdžios krizių Vokietijoje labai susirūpino.-

Francija, kurioje neseniai laimėjo rinkimus kairio
sios partijos, ir Anglija tikėjosi, kad Brueningo val
džia, kurią remia.*respublikos šalininkai, išsilaikys iki 
konferencijos Lausanne’je (Lozanoje); kur bus svars
tomi iš-naujo reparacijų ir karo skolį. klausimai. Buvo, 
manoma^. kad šį kaitą, franeuzai su vokiečiais-galės su
sitarti, nes Franci joje paėmėviršui taikos-. šalininkai. 

■i/Bet Brueningo kabineto pasitraukimas visą i situaciją 
pakeitė,. Jfeigu Vokieti jos: priešakyje atsistotų fašistai 
ir nacionalistai; tai kažin ar Francija butų linkusi eiti 
su ja j kompromisus.

Junkerių ir generolų smarkavimas Vokietijoje yra 
galimas tiktai dėlto, kad yra susiskaldę Vokietijos dar
bininkai. Vesdami beprotišką agitaciją prieš socialistus, 
kurie gina demokratinę respublikos tvarką, komunis
tai susilpnino darbininkų judėjimą, ir paruošė dirvą 
reakcijai. Yra neužginčijamas faktas, kad ištikimi de
mokratijos gynėjai, šiandie yra tik organizuoti darbi
ninkai. Bet jeigu ir darbininkuose pasėjama nepasiti
kėjimas demokratija, tai kas ją tuomet.gali apsaugoti?

Vokietijos komunistai, kurie visą laiką demokrati
ją keikė ir socialistus pravardžiavo “socialfašistais”, 
dabar ėmė kelti protestus,- išgirdę, kad Brueningo val
džios jau nebėra ir prezidentas Hindenburgas veda de
rybas su Hitleriu. Bet kur pirma buvo jų protas?..

Argi Vokietijos darbininkams reikės ant savo kai
lio išmėginti fašizmo bizūną, idant jiems pasidarytų aiš
ku, kodėl reikia demokratiją ginti? Rodos, jau galėjo 
jiems parodyti Italijos, ir kai kurių kitų šalių pavyzdys, 
kas darosi, kada ^žmonės netenka laisvės.

no vardas tenai skambėjo, ne
tik lietuvių,, bet ir kitataučių 
lupose, štai, Bostono majo
ras padovanojo man aukso 
raktų nuo miesto vartų, Aš 
dainavau Paryžiuje ir Lon
done, kur pirmu kartu lietu
vių dainos’ klausėsi daugybė 
diplomatų ir ministerių. Tie
sa, aš nedainuoju taip, kaip 
Caruso, bet vis dėlto musų 
teatre galėčiau dirbti. Da
bar gi mane atleido, paliko 
be duonos kąsnio. Blogiausia 
yra tas, kad aš buvau Ame
rikos pilietis, bet pats nuo 
pilietybes atsisakiau. Vadi
nasi, į Ameriką grįžti neb- 
galiu. Jeigu kaip, busiu pri
verstas važiuoti į Rusiją ir 
tenai duonos ieškoti, jei te
nai mane įsileis. Esu labai 
prislėgtas morališkai.” 
Nepavydėtina artisto padėtis.

Jisai praleidžia ilgus metus, 
besimokindamas ir besilavinda
mas, o paskui, kai netenka už
darbio, tai palieka be duonos 
kųsnio.

DAUŽYS DEMOKRATIJĄ’

PASAULIO-PARODA GHICAGOJI4

Lygiai užunetų laiko nuo šios dienos atsidarys Chi- 
chgos Pasaulio Paroda.

f ją suvažiuos milionai žmonių ne tik iš Amerikos, 
bet ir kitų kontinentų-. Joje bus atvaizduota pasaulio 
progresas" pramonėje ir mene, atliktas per paskutinį 
šimtmetį — nuo to laiko, kada Chicagps miestas “gi- 
mė’\ iki; dabar;.

Tąja. parodaLbus- paminėtos šio didmiesčio šimto 
metų sukaktuvės.

Laikas pradėti,rimtai galvoti irt lietuviams, kaip 
jie parodoję dalyvaus*.

KEU .UHrU VOS-ARTISTAI 
NeTEKO-DARBO'

* " ' ’ " - I
Uriuvo&L Valstybė Teatras 

atteku eil$ artistę,: jų itten 
pę gęrai žinomus mmerikiočiaYns 
Jiozą^ Babravičių ir Jorią^ Btt* 
tčną^ RrtaneŠimiia'Spie. atleidi.-. 
mą gąaro dėvyjri operęs^dtflnLl 
nipteBLiterdiiir didęenis skabius ,

—-

džamos vaidilų. Be darbo pa* 
likta taip pat kai kurį© teatro 
prkestros nariai. Tai vis eko
nominio krizio paseka..

Artistai, gavę tuosv praneši? 
mus gegužes 1 d. iš teatro di
rekcijos, labai nusiminė. Teno
ras Babravičius spąudai ppreiš-

. I
“Aš. daugiau negju nustį- 

bau — mane kąi tik apoplek
sijai neužmušė! Tik pagalvo
kite aš* eęu senas artistas; 
ilgpB metus dąinavair Ame
rikos lietuvių kolonijose; ma%

k

Lygindama dvi konvencijas 
—■ socialistų ir komunistų —i- 
“Laisvė” rašo:

“Dėl to darbininkų (komu
nistų. — “N.” Red*) konven* 
cijos- kova uža šiuos reikala
vimus šiandie yra žinksnis 
pirmyn revoliucinėj kovoje 
sunaikinti kartą., ant visados 
kapitalistų viešpatavimą, vi
siškai sudaužyti jų (? — 
“N*” Red.) demokratiją ir> 
įsteigti Sovietų Respubliką; 
kuri tiek viena gali suteikti 
darbo masėms tikrąją lais
vę.

“Kokis tai skirtumas: — 
Socialistų Partija, besirem- 

i dama nusiminusia, baimės 
apimtai vidurine klase (? — 
“Nu” Re<k); šaukia už demo- 

! kratiją, kad tuo budu sulai- 
į kyti kylančią darbininkų kla

sės- revoliucinę bangą; Ko
munistų’ Partija, drąsiai iš
plėsdama darbininkę' klasės 

. revoliucijos vėliavą, jungia 
darbininkus į kovą už jų tuo
jautinius ir būtinus reikalus 
šiandie, rengia juos į kovą 
už Jungtinių Valstijų Sovie
tinę Ameriką.”
Čia yra 50% melo ir 50% 

blofoi
Visų pirma yra melas, kad 

socialistai remiasi “vidurine 
klase”. Socialistų partijoje ir 
tarpe socialistų pritarėjų1 yra, 
be abejones, milžiniška daugu
ma darbininkų. Organizuotos 
masės,, kurios remia socialistus, 
yra, kaip visiems gerai žino
ma, radikalės darbininkų uni
jos, ypatingai rūbų siuvimo 
pramonės darbininkai.

Tas faktas, kad socialistų 
tarpe yra ir profesionalų, ne- 
kiek nepakeičia dalyko. Profe
sionalų; rasite visose, partijose 
(net. ir* pas komunistus). Tie 
daktarai, advokatai ir rašyto
jai, kUric priklauso socialistę 
partijai, gina ne kokios ten “vi* 
dūrinės klases” reikalus, bet 
darbininkų.

Yra netiesa, kad socialistams 
rupi “sulaikyti kylančią darbi? 
ninku klasės revoliucinę bangą? 
— jau vien todėl netiesa, kad 
tokios “bangos” Amerikoje', 
šiandie nėra** Darbi-mnkųv klasė 
šioje šalyje apie jokią “Tevoliin 
ciją” negalvoja. Jos dauguma 
vargiai, dar yra pasiryžusi ’ir 
prieš Hooverį balsuoti;,o jeigu- 
jau ji ikii ateinančio rudens 
tiek “nuprogresuos”, kad bal
suos už demokratą;'. Rooševeltą, 
vietoje: Hdovcrio, >. tai j uk tatai 
da irgi anaiptol nebus } revoliu
cijai

Mulkindama .savo skaitytojus 
pasakomis. apie “kylančią dari 
bininkų klasės < revoliucinėj; ba»- 
gą’Tprc 
j M į
monstracijos” ’ (Kariais su. riau
šėmis), kurias; laiksvnup laiko 
surengiau kbmuniatų: partiją, 
■tai — “‘darbininkų klasės re
voliucija?. Bet- tikrumoje tai

mažumos triukšmavimas. Patį 
komunistų, partija skelbia, kai
po oficiali savo rinkimų kam
panijos obalsį, “milionas balsų 
už komunistų, kandidatus”. 
Reiškia, didžiausias balsų skai- 
įiusr kokj jie drįąta skelbti agi-* 
tacijos. tikslais (ir kurio jie 
nesitiki gauti per rinkimus!) 
yra milionas. Tikrumoje gi ko
munistų kandidatai, gal būt, 
surinks kokius 200,000 arba 
250,000 balsų visoje šalyje. O 
tuo tarpu visų darbininkiškų 
balsuotojų bus apie 25 milio- 
nail

Taigi lyginti save su darbi? 
ninku klasės judėjimu komunis
tai neturi nė mažiausio pama
to. ’
šineiždamas socialistus, Brook- 

lyno stalincų gramofonas kartu 
giriasi, kad jo vienintelė “dar
bininkiška” ir “revoliucinė” 
partija stojanti už socialų ap
draudę ir kitus “tuojautinius 
ir būtinus” darbininkų reika
las. Bet tai. yra prieštaravimas;. 
Socialė apdrauda ir pagerini
mas darbininkų būvio kapitaliz
mo sistemoje yra seni socialis
tų partijos programo reikalavi
mai. Socialistų partija tuos rei
kalavimus turi savo programe 
jau daugiau kaip 30 metų. Da
bar ir komunistai deda juos j 
savo platforma, o betgi jie so
cialistus plusta ir šmeižia. Tai 
kur čia logika?

Kada korfiunistai . Amerikoje 
pradėjo organizuotis, tai jie 
pareiškė, kad reikalauti socia
lus apdraudos arba kitų naudin
gų darbininkams reformų tai 
—“reformizmas” ir “revoliuci
jos atsižadėjimas”. Na, o da
bar jie tuos dalykus įsidėjo į 
savo platformų ir sako, kad, 
kovodami už juos,’jie kelia “re
voliucijų”. Kas pirma buvo “re- 
formizmas” ir “revoliucijos at
sižadėjimas”, tas dabar jau pa
virto “revoliucine, banga”! Juk 
tai yra oportunistiškas kailio 
mainymas, o ne revoliucija.

jPrie to šis oportunizmas dar 
yra nudažytas juoda fašizmo 
spalva. Jeigu, anot “L.”, komu
nistai yra pasiryžę “sudaužyti 
demokratijų”, tai jie skelbia 
kaip tik tų,- kų ir fašistai.1 Ko
munistų pasigyrimas, kad,1 su
daužę demokratijų, jie kovos 
už “sovietus” Amerikoje, yra 
humbugas, nes jie patys gerai 
žino, jogei * nei šiandie, nei * už 
dešimties metų jie neturės jė
gos įsteigti čia s^viųtus. Bet 
stambiojo kapitalo, remiami fa
šistai, su pagalba komunistų, 
gali demokratijų. sudaužyt, ar? 
ba bent apdaužyt. Ir kas tuo
met butų demokratijos vietoje? 
Fašistiška diktatūra,, o ne so
vietai !'

Yra grynas darbininkų ap
gaudinėjimas sakyti jiems, kad 
demokratija esanti “kapitalis
tinė”. Kapitalistai gali iš bė
dos toleruoti, demokratijų, bet 
jeigu tik jie gali,, jie visuomet 
jų naikina. Na, o/ komunistai 
žada kapitalistams eiti į talkų 
šitam darbe* “revoliucijos” var* 
du. Ar tai * ne kvailybė?

kad mirtis ateina.” Generolas 
sugrįžo peršalęs? drapanų ne
permainė. Tur būt, laiko netun 
rejo.

Savo draugui generolui Lear 
jisai pasakė “I find I am 
goihg” (aš einu,..) ir dar pri
dūrė “aš< jaučiu pabaigų...” o 
Dr. Graik pareiškė “daktare, 
aš sunkiai mirštu, bet nebi
jau”. Paskui atvyko Dr. Brown, 
kuriam karžygis pasakė: “Aš 
jaučiu pabaigę, aeiu už prie
žiūrų, bet daugiau manim ne
sirūpink. Leisk man ramiai 
mirti. Aš jau neilgai pasilai
kysiu.”

Taip užbaigė savo paskuti
nes dienas .garsusis Amerikos 
prezidentas generolas Vašing
tonas. —Dr. Karalius.

ra padaręs ir aš negavau rei
kalingų rekordų. Knistis po 
šimtus tūkstančių pavardžių, 
kuomet lietuviai mėgsta savą
sias pakeisti, yra bergždžias 
darbas. Galima tik spėti, kad 
apart tų 366 mirčių, kurios pri- 
škaitytos lietuvių tautybei, yra 
dar bent kokis šimtas daugiau.

ĮVAIRENYBĖS-
žmogus,, neėmęs-10 mi

lijonų dolerių

no “Laisvė^ nori

Kiek Getuvių miršta 
nuo džiovos 

Chicagoj
Rašo Dh Ai Mondridas

Nuo pradžios 1926 m, iki pa
baigos 1930 m. Chicagoj nuo. 
džiovos mirė:
Ateiviai, iš Lietuvos vyrai 123 
Ateiviai iš Lietuvos moters 32 
šioj , šalyj gimę, liet, vyrai 125 
šioj šalyj gimusios lietuvės 61

GenerolftiJtirgioAVa* 
shingtono paskur 

i tinęs dienos
Garsusis Amerikos preziden

tas*. Vašingtonas, matomai,ų tu-* 
rojo nepaprastai stiprių valių 
h* be gulo daug energijos. Jau
nu-.būdamas jisai kelis kartus 
rimtai islrgo, bet jo stiprus kū
nas visokias ligas nugalėdavo. 
Garbusis prezidentas gyveno 
pavyzdingais labai daug tyra- 
iue. ore jodinėju arba vaikščio- 
pįf.dažnai it’dirbo. Prieš mirtį 
iž poras < diepų j išėj p s uženk- 

Hritų MFtiiHui .medžius^ pagavo 
šait^gęrkU.’ užlinarirj mirė,.. 
Tai blivo gruodžio.-14-dA 17.99 
kLfdid J ' 1 n ‘ •; . r
Mį Ir [tekios uieišsemiaipos .cm r- 
gijęs žmogus; paprastai t saVo 
liojęe Žemoje, gyvenimo , pabai
gą nujaučia,. Generolo dakta
rai: Craild. iri Diek sako “gene
rolas riš pradžių nujautė savo 
ligos • > navoiinfluma v ir , žinom..

Viso- 341’.
Tai■ tik. nuo plaučių, džiovose 

Per tų patį penktmetį į nuo kitų 
kūno dalių - džiovos mirė 25 lie
tuviai. Viso 366 mirtys.

Kaip, matote, iš Lietuvos at
keliavusios moterys miršta 
puo džiovos keturis sykius re
čiau už vyrus, šioj šalyj gimu
sios lietuvaitės nėra tiek stip
rios, vienok ir. jųt miršta du 
sykiu mažiau, negu čia girnų-, 
šių lietuvių kilmės.vyrų.

Kuomi tai išaiškinti?
Yra žinoma,’ kad džiova ap- 

sikrečia. sveikata susilpnėję 
žmonės. Persidirbimas, mie
go, tyro oro ir saulės šviesos 
stoka, prastas maitinimąsi, 
girtuokliavimas ir kiti kūnų 
silpninanti papročiai priruošta 
dirvų džiovai. Išrodo, 'kad lie
tuvės turi geresnį gyvenimų ir* 
užlaiko savo sveikatų tinka? 
miau už vyrus. Amerikoj gi
musios lietuvaitės jau-neseka 
savo molinų ippdOmis sveikatos 
reikale. Ar jų gyvenimo aplink 
kybes keblesnės' ar; mažiau 
sveikatos jos atboja, .nelengva 
pasakyti, vienok kovoj prieš 
džiovų vyrus jos pralenkia.

Nuo plaučių ir visų, kitų, kū
no dalių džiovos per minėtų 
penktmetį ateivių; mirė 164* 
Amerikoj gimusių lietuvių 202.' 
Tame nėra nieko, keisto,, nes 
džiova apsikrečia - ir nuo jos 
miršta paprastai jauni žmones; 
Atkeliavusieji iš Lietuvos jau 
yra pusėtinai pagyvenę ir net: 
nusenę. Retas jų beguli apsk. 
krėsti. Kurie serga džiova iri 
nuo jos miršta, ligą * yra-gavę, 
jaunystėj.
i Grįžtant da prie to, kodėl 
moterų miršta mąžiau nuo 
džiovos. Nesveikumų - pajautu* 
sios, jos greičiau kreipiasi" į 
gydytojų. Pradžioj patėmyta 
džiova,* kaip >sakoma, gali1 būti 
išgydyta. Sužinojusios gana 
anksti1 apie savo ligą,1 moters 
ima gydytis. Reikia pripažint^ 
kad daugeliui jų, vyrai gelbsti i 
išleidžia gyventi i ūkiuose, iš* 
siunčia, į Cdloradą,...Teksus, Ca* 
lifornijų ar kur? kilnių painia* 
sųoją nuo namų, darbo ir tt. 
Netoli visi vyrai nesikreipia 
į gydytbjęt kol bilė kas jam 
gali pažinti, kad jie džiova 
serga. Paprastai* tuomet jau 
pervelu gydytis; Dažniausia 
vyras ir sirgdamas turi pasili
kti; darbe, nes niekas neuž>. 
dirba j ąm) pragyvenimo ir dar< 
kartais reikia šeimynų maitin
ti'.

Mano paduotos skaitlinės 
nėra visai pilnos, nes* jeigu 
kurty lietuvio/ vpdusty kįtatyu^ 
tę vaikas unirė, nuo džiovos,' aš 
į į savo >. skaitlines neįtraukiau. 
Taipgi neįrašiau tų vaikų mir
čių,. kurių tėvas iri motina yra 
lietuviai,' vienoku abu gimę šioj 
šalyj. Mat!sveikatos^ Departa- 
m nn f ■> U v i c 1>1 <><• i-TlL- ir, r.

Pasaulinio karo dienomis, 
kai aviacija nebuvo išsiplėtus, 
santarvininkų lakūnas vjeną 
po kito naikino nežinomas ne
išvengiamas priešas. Jie krito 
kaip varnai. Sugebėjimas ir 
strategija nieko nereiškė. Atsi
rado naujas baisus ginklas. 
Niekas nežinojo koks. Vieną 
dieną inigįdtame ore paklydęs 
nusileido, prancūzų pusėje vo
kietis lakūnas. ApžiūrojuŠ jo 
lėktuvą rastas kulkosvaidis, 
kuris leido kulkas per besisu
kantį propelerį. Tai buvo įtai
symas, kuris po vienos nąktics 
ęermainė visą padangės kerą,.

ę išrado 25 metų vaikinas iš 
Olandijos — Antanas Fokker.

Pirmiau naudojant lėktu
vuose kulkosvaidžius nebuvo 
galima šauti į priekį, kad ne
nuneštų lėktuvo, propelerio. 
Tuo tarpu vokiečiai jau varto
jo tą Fokkerio išradimą, kurį
—........ >■ —........................   ..u....................

valdė tas pats vienas lakūnas 
vietoj dviejų.

Anglijos šnipai tuoj susižino
jo su Fokkcriu, kuris tarnavo 
Vokietijos kariuomenėje, ir 
siūlė jam 10,000,000 dolerių, 
kad tik jis paliktų vokiečiams 
lir grįžtų į Olandiją, bet vo
kiečiai neleido jam grįžti ligi 
karo pabaigos.

Po ketverių metų jis par- 
kviestas į Ameriką ir dirba 
viename iš įžymiausių Ameri
kos-lėktuvų fabrikų. Jo pada
rytais lėktuvais keliavo Byrd 
per šiaurinį ašigalį, per At- 
lantiką, ir Kingsford Smith 
aplink pasaulį.

Dantys ir būdas
Dantistai kreipė dėmesį į tai, 

kad tam tikras dantų išdėsty
mas yra susijęs su atitinka
momis dvasinėmis žmogaus sa
vybėmis.

Kas juokdamasis rodo vir
šutinius dantis — būna atviras 
ir*, patikimas. Kas mėgsta bar
tis, to apatinis žandas esti 
daug trumpesnis. Kas juokiasi, 
nepraverdamas burnos — to 
tenka saugotis. Nenormaliai iš
sivystę. aukštutiniai priekiniai 
dantys rodo palinkimą į nusi
kaltimą; Platus viršutiniai ir 
aštrus^ apatiniai ilčių, dantys 
pasitaiko gabiems žmonėms ir 
šimpa tingiems į trapaus, kūno 
sudėjimo ir kilnios dvasios as
menys turi dantis švarius, ly
gius, baltus, beveik mėlynus.

BRAMSTOKER

GRAFAS DRAKULA
įkerti A. Vaivada-

Dora n B Co.

(Tąsa) >
“Mes tuojau turime suma

žinti spaudimą ir kiek galima 
grąžinti jį į normaliimą; sufu- 
zijps greitumas parodo, kaip 
ištikrųjų baisi yra jo1 žaizda. 
Visa galva užlieta. Smegenų 
sufuzija tuojau padidės, todėl 
tuojau turime padaryti opera
ciją, nes kitame atvejyje, gali 
būti pervėlu.” Jam bekalbant 
kas tai tyliai pabeldė į duris. 
Priėjęs ir jas atdaręs korido
riuje radaus bestovinčius. Ar
tūrą ir Kvintą. Jie buvo 4ik 
pantapliūose ir- naktiniuose 
fubtiose. Arturas tarė:

“Išgirdau jus šaukiant Dr. 
Van Helsingą. Kalbėjote apie 
kokį tai nuotykį. Todėl išbudi
nau- Kvintą, geriau pasakius 
jį pašaukiau,, nes jis nemiego
ję.* Įvykiai, yra per keisti ir 
p,ergreitai įvyksta, kad galima 
butų, mums ramiai ir giliai už
migti. Aš galvojau, kad ryt 
.naktį mėsr dalykus nerasime, 
taip kaip juos palikome. Turė
sime, pažiūrėti atgal — ar prie
kin į iatėitįĮi truputį daugiau ne
gu ikišioL. Ari galime. įeiti?” 
Linkterėjau galVa ir plačiai at
vėręs • duris' juos1 įleidau; tuo-

vės jas /UŽdAžiau.. Kuomet 
Kvintas pgmai& kokiame sto- 
vyje buvo musų , pacientas ir 
didelį klaną kraujo, kuriame 
jįss vartės^, tyliai*,sušnibždėjo > 
l “Edęvcl' Kas, atsitiko ? * Vargt 
Jas .sutvėrimas]” Trumpai jam 
viškę ' papaskojųs, pridurdū* 
mas, kad-jis-atgaus sąmonę po 
operacijos — blogiausiam at- 
vėjyję-— nor$ trumpam laikui. 
Jis tuojau nuėjo ir atsisėdo 
ant lovos krašto, su Godalmin- 
gu pašonėje; visi kantriai lau- 
įėmei

“Turime palaukti,” tarė Van 
Helsingas; “užtektinai ilgai su- 
tasti. geriausią vietą praplauti 
k-aukuolę, kad kuo greičiausiai 
ir patogiausiai galėtume praša
linti .sankrekas; matomai krau 
ja tekėjimasv nuolat didėja.” 

• Musų į išlauktos minutes slin
ko, labai,, labai pamažu. Mano 
viltis .vįs Jabiau mažėjo. O pa
žiūrėjęs į’Vėn Helsingo veidą, 
•pamačiau, kad ir jis buvo la
bai susirupi h ęs ir nujautė, kad 
viskas gęli pasibaigti blogai.

Tiesiog bijojau išgirsti žodžius, 
kuriuos Rcnfieldas galėjo 
mums pasakyti. Neturėjau už
tektinai drąsos ir pagalvoti, 
bet įsitikinimas, kad artinosi 
kas tai neišvėngiamę, mane vi
siškai.. apėmė iin negalėjau* jo 
atsikratyti. Ligonis sunkiai, ne- 
tvirtąii kvėpavo. Tikėjau? pa
matyti t jįį Bet i kuriuo momentu s 
praveriant akis- ir pradėdant 
kalbėt^ bet’ pasigirsdaw tik, 
nutęstas, kriokiantis atsidūsė
jimas ir jis vėl grįždavo j; dar 
gilesnį., apmirimą, Nors ilgų 
metų.1 buvau pripratintas prie 
mirties patalų ir pačios- mir
ties, netikrumas. ir baimė ma
ne ris.labiau kankino.* Galė
jau išgirsti savo širdies plaki
mą; kraujas besiveržiąs per 
mano smilkinius aidėjo lyg 
kūjo smūgiai. Nuo tylos pa
galiau buvau agonijos apim
tas. Pažiurėjau į savo drau
gus, į vieną, į kitą ir iš parau
donavusių veidę ir suvilgintų 
kaktų spėjau, kad ir jie kentė 
panašias kančias. Visus mus* 
buvo apėmęą nerviškas įtem
pimas,' lyg tikėdAmi, kad koks 
didžiu lis x gedulOs< varpas iš- 
škambins griausmingai ką 
ką nors bjauraus tuomet, kuo- 
metunes to mažiausiai tikėsi- 
(nės.

Pagaliau atėję laikas, kuo
met kuo.'aiškiausiai buvo gali
ma p.amatyti, kad įjacijeųtas* 
Smarkiai eina silpnyn; tik lili
putės jį skyrė nuo mirties. Pa
žiurėjau į profesorių, Jis tu
rėjo į mane įbedęs akis. Jo 
veide neąudrcbejo nei gyslelė. 
Tyliai tarė;

“Negalime daugiau laiko 
gaišinti.* Jo žodžiai guli at- 
sverti dšugųlio žmonių gyvy
bės; aš taipfc galvojau stovėda
mas prie jo. Labai galimas 
clAiktAsr kad ir dabar kieno 
nors gyvybė? yra pavoj uj e. Aš 
tuojau padarysiu operaciją.”

(Bus daugiau)

Naujus No;. 22 “Kovos^ 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

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

... •
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Lietuvės Akušeres'Telefonąj Yarde 1138

Stanley P. Mažeika

1327 So/49th Ct, 

Telefonai 

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413
DVI MYLIOS CIGARETŲ Į VALANDĄ: Net po 3.000 žmonių kašdie atsilan
ko į Liggett U Mycrs parodą Michigan Boulevard, Chicago, pamatyti modeminę 
cigaretų gamybą. Paveikslėly parodyta mašina cigaretus gamina greičiau nei akis 
gali užmatytii..................................................... .. ........................... ...
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Vajus prieš automobili 
stus sulaikytas

Meras Ccrmakas įsakė polici
jos koihisionieriui Allmanui su
laikyti vajų prieš automobilis
tus, kurie palieka savo karus 
per nAktį gatvėse, šiandie įvyk
sta miesto tarybos (aldermanų) 
posėdis. Tam posėdžiui bus pa
tiektas sumanymas atšaukti 
kalbamą patvabkymą. Ką alder- 
manai su juo padarys, tai ne
žinia. Jeigu tečiau jie paliks 
patvarkymą galioj, tai policija 
vykins jį gyveniman kaip vy
kinusi.

Per devynias ar dešimtį die
nų, kolei patvarkymas vykinta, 
policininkai yra palikę 27,057 
įspėjimų automobilistams, kad 
j re nelaikytų savo mašinų gat
vėse. ’ • ! ' I

Kalėjimas iki gyvos gal
vos kidnaperiams

John Pingera ir VVilliam Tho- 
mas tapo nubausti kalėjimu iki 
gyvos galvos. Nuosprendį išne
šė teisėjas 'Philip Sullivan. Kal
bamieji asmens buvo kaltinami 
kidnapinimu p-ios Gecht, Dr. 
Gcėhto žmonos. Jie prisipažino 
kaltais esant.

'Toj pačioj byloj buvo įveltas 
advokatas Ward Swalwell, bu
vęs seniau valstybės gynėjo pa
dėjėjas. J j tečiau prisaikintųjų 
teismas rado nekaltu esant.

Sugavo'nužiūrimus lan 
gų daužytojus

Policija areštavo Bart Flynn, 
bedarbį stikhorių, ir porą kitų 
ašmenų, Flynn gyvena adresu 
4838 West Van Buren st. Ji
sai ir jo bendrai kaltinami lan
gų daužymu. Anot policijos, 
Flynn pasisakys, jogei daužęs 
langus tikslu stimuliuoti biznį.

šiandie paskutinė diena 
taksoms užsimokėti

šiandie vidurnaktį sukanka 
laikas 1930 metų taksoms už
simokėti. Ateity busiančios de
damos bausmės už užvilkimą 
po vieną nuošimtį už kiekvie
ną mėnesį.

Iki antradienio ryto kalbamų 
metų taksų tebuvo sumokėta 
tik 42.3[i. Mat, visa suma tų 
metų taksų Cook kaunteje bu
vo $290,284,505, o jų sumokė
ta iki vakar dienos vos $122,- 
808,709.

Ši diena pašvęsta Pa
saulinei parodai

šiandie yra diena •paminėji
mui (’hieagos Pasaulio Parodos 
1933 m’. Taip mėras Cennakas 
neseniai pareiškė savo prokla
macijoj, kalbėdamas apie paro
dą. Svarbiausia iškilme šiandie 
bus oficialia paskyrimas paro
dai Mdkšlų Trebėsio. Ta cere
monija bus atlikta‘3 vai. popiet. 
Vakare gi nužiūrėta pakrančio 
sargybos muštras, šaudyti fe
jerverkus ir t. p.

savoBainoi nori iškn.'i 
bylą iš Cookkauntės

NAUJIEfTOS, Chicago', UI.

Kaip viena!moteris {sa
vaitę prarado 10 svarų

Kirs. Botty Iai«Wko H Daytęn raėoi^-AS 
vartoju KruMohen, knd sumaSlbtl svarumų— 
nft netekau 10 «vnrų j vienų fihVftltę ir ne
žinau kaip Jt fr rekomenduoti”. t

Knd nuimti riebumų lentvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkitepu M? •ankšte
lio Krusehen stiklo karato vnndėns ryte priei 
nimryčluB — tai yra saurus būdas netekti 
nerrniiaus riebumo ' ir viena bohka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mttlei Khintloja. 
Gtmkito JI pas bllo nptlęKintnkų Amerikoje. 
Jolini SI pirma bonka nojtlkihs itis, kad tai 
yra snuirlauslas burtas nnslkfatyti riebumo 
—- .pinigui gražinami. .

žlurflkitp. kad gautumėt Krtisehon Snlts 
— yra daug imitacijų ir Jūs tunto saugoti 
savo svmkntų.

GARSINKITRS

LIETUVIS GRARORIUS
Patarnauja laidotuvėse * kuopigfnbsia< 
'Reikale meldžiame atsišaukti, o lahso 

'darbu u būvite '’tižganėditni.
Tel. RoOsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rrt PI., Chicago

Trys sužeisti autų ‘ne
laimėj

Dvi merginos ir vaikinas su
žeisti prie 72 gatvės ir Maple- 
\vood avė., kai jų automobilis 
susikūlė su kitu. Sužeisti buvo 
Betty Bailey, 20 m., 6454 So^ 
Marshfield avė., George Spen- 
cer, 7136 So. Campbell avė., 
Anne McMillan.

Apiplėšė‘banką

ir

Keturi banditai, užsidėję tam
saus stiklo akinius, padarė hol- 
dapą Beverly State Bankui, 
<pric 103 gatvės ir 'Loomis st. 
Jie terorizavo banko tarnauto
jus ir 
$6,000 
ditai j

kostumerius ir pasišlavę 
pė'bėgo. . 'Apsidirbo ban- 
dešimtj minučių laiko, j

Nesusitaria
sutar

SKYRIUS:

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

Graborius Ir
BalzamUotdjas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika- : 

tams. ‘ Kaina prieinama

3319i Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiatae 'rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir ' ntbtattgiis to
dėl, kad netn'rime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO.ILL.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828
Pagedėliais, Seredomis ir Pėtnyčlo -h 

1821 So. Halsted Street
- - ■ — o ■

Lietuviai gydytojai 

Dr. Vincent G Steele 
Dentistas 

4180 Archer Avenue

S. M. SKUDAS 
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. RooMVdt 7532

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuvilims žinomas per '25 me
tus kaipo patyrfs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 
ir vaikų pagal naujausius 

■ ir kitokius eltktroi

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicago j

Phone Cznal 6122

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

Valandoj: 1—3 Ir 7—8
Seredomis ir nedėliotais pagal sutartj. Į rų, moterų ir ’ 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street metodus X-Ray 

Telefonas Republic 7868 | prietakos.
Ofisas ir Laboratorijas

1025 W. I3th St., netoli Morgan St. 
Valandos: nuo 10—-12 pietų k 

nuo 6 iki 7:30 Vai. vikaro 
Tel. CanaI 3110 

Rezidencijos telefonai
Hyde Pat k 67 55 ar Central 7464

JARUSH į
PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDVIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

*-4.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso “it, Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAMELIS
756 W. 35th St.

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

Nedčldieniais pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ilgų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12*t. ^tnų.

| Phone Midway 2880

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise (patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Aventu 

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

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

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 31 st Street, Chicago, 111. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 ikir4 po piet 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dieną

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v. Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

4608 South Ashland Avė. JRalph C. Cupfer, M. >D.
Netoli 46th St. Chicago, III. 1

Kaip vakar pasibaigė 
tis tarp gatvękarių darbininkų 
unijos ir gatvekaiių - kompani
jų. Nauja stitartis tečiau dar 
nebuvo padaryta.

Nors o fi cdal iii ■ praneš imlų ne-i 
gauta apiė tai, <knip nebylios ei-j 
na, nužiUrirrra tečiAp, kad1 konn 
panijos ’ reikalaujančios ’ iš\dar-i 
bintnkų prišiimti algų, kapoji-l

1F. RADZIUS

! mą 10 nuošimčiii.
________ L-.-------- -

PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra 

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Streefc 
Tel. CanaI 6174

SKYRIUS:
3238 S. Halsted Stį 

Tel.- Victory 4088
-------------------- ----------

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKt\j SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, hervuotumo, skaudamą 
Mcių katštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
ndoTO iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį, 
KREIVAS /AKIS ATITAISO Į TRUM* 
PĄ. LAIKĄ1 SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely' atsitikimų hkys atitaisomos J 

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

Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

CHIRURGAS 
Oakley ir 24 gatvet 

Tel. Ganai 17I3-0Ž41
Valandos: Pancdėly 3 iki 8, Utarninke 

1-4, Petnyčioj 1-7

2 iki
10

0036

t

Advokatai

K. G U G I S
Rez. 6600 South Artesian Aveniu Į a c

Phone Prospect 6659 177 v 11 izOfiso Tel. CanaI 0257 127 ^j^^entral 4417 1H3

DR. P. Z. ZALATORIS Valandos: nuo 9 ryto Iki 4 po 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Rtr^

r8™1 TcL Boulevard 1310
CHICAGO, ILL. Į Valandos: nuo 6 iki’8 vai. kiekvieną

vakarą, išskyrus ketvergą 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 tyroDuokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja viii 20 m,
*5 4649 S. Ashland Are, 

Tel. Boulevard 6487į

A. MONTVID, M. D.
Wcst Town State Bahk BIdg. 

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

Tel. West 2860
Namų. Telefonas Brunsvvick 0597

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti1 LtaVitt St. 
Telefonas CanaI 2552 

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

A. A. ISLAME
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
\ - ■ - - — -

Vakarais: Utarn. ir Kctv.—6Aki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7317

Namų Tel. Hyde Park 3395

ANTANAS GLABAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 29 dieną, 6:10 valandą ry
to 1932 m., stilahkęs pusės am
žiaus. gimęs Panevėžio ap., Smil
gių parapijoj.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame "nubudime se- n 

šerį, Uršulę Serriko. švogerį Al- jr 
fonsą Sere’iko. ptfsbrolį Stanley Le- 

••pa ir dėdienę Ona Lepienę. pusse- „ 
serę Oną Juozaitienę ir švogerį Jo- * 
ną Juozaitį, pusbrolį Antaną Lepą, 

. pusseserę Stanislavą Cbepienę ir 
švogerį Juozą Chapas, pusseserę 
Suromskienę ir švogerį Suromskį > 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 51 E. . 
100 Plsce, Roseiand.

Laidotuvės įvyks ketverge, bir
želio 2 d., 8 vai. ryto iš namų s 
į Vįsų Šventų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal- 
‘d6s už vėliobio sielą, o iš ten bus,' 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Glabo gimi
nės. draugai ir pažystami esat nuo
širdžiai ’ kviečiami dalyvauti laido
tuvėse' ir suteikti jam pa’škUtihį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. 
Sesdo Urtulė, Švogeriai, Dėdiene, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvėse patathauja grabo 
‘fitis fjdddkis, tel. Yards 1741.

, Baino ir penkių jo bendrų 
traukiamų atsakomybėn ryšy 
su užsidarymu 12 bankų byla 
susilaukia klinčių. Baino ir jo 
bendrų advokatai pranešė val
stybės gynėjui SvvRnsoiVUi, kad 
jie prašysią vyriausio krimina- 
lio teismo teisėjo Fisherio leis
ti perkelti jų bylą1 už Cook 
kauntės ribų. Tų prašymą jie 
patiėksią teismui ateinanti ‘ant-

lįiei ui m—*

LOVOKIS
KVIETKLNINKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miešto Dalis

dh.m.tzstiukolis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

O K I S A S:

4645 S. Ashland Avė.,
Ofiso valandos nuo 2 Iki’4 Ir-nuo 6 iki

8 Vhl. Vilk. Nedaliomis pagal sutartį. ‘
Ofiso Tel.:'Boulevard 7820
Namų Tel.: Prošpect 1930

DR. KARL NURKAT
(NURKAItlS)

Akiniai pritaikomi 
_______ mokslišku budu

2437 W. Wth St.
Tel.'GfdVchill 2242Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 

Vainikai
331$ S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

aaraw*fr.. . i .jflrtftįTi,„ p.imrąĮ.nu;,..:

Tel. YaMs 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

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

•Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayctte 414ti

ryto

/

u

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

i4
9

O• tokį prašymą teisftuli Bai
lių advdkatfii patieksią todėl, 
kad komplikacijos atrodo nelei
džiančios teisėjui ’O'ContiOr 
perkrAtinėti jų bylą, MA|, taip, 
gynčjAi, kaip prokuiatura buvo 
sutikę, kad tas, ' o ne kitas tei
sėjas pirmininkautų byloj.

Teisėjas gi 'O’Connor negalįs 
pcrkrAtineti bylos todėl, kad 
jis priklauso pwliačįjų, o ne 
krimhtliiiAni teismui.

SflABORių ĮSTAIGAh

teUftfilKIS ir va nnštėbino publiką mi ^Vo nU^giiiU)- 
tais' kainomis už afck&tds rųšien palaido jiihą. nieko
nerokuojaiine už atvežimą mirusio žmogaus kūno | muivą
{staigą1 iš bile^koktos^tniesto dalies.

IteikMui 'esant, mūsų automobiliui ’itvaŽiuiM j jūsų 
imamus ir atv.eš į musų įstaigą,
džiausį pasirinkimą* grabų ir kitų reiktftenų ir ėž tą pa
tarnavimą jūms visai*nieko nereikės "mokėti, nežiūrint
j tai, ar ką pukšite, ar tie.

EUDEIKIS yra vienatinis 5 lietuvių j'giliaborius, ’ktiFis 
teikia ambulanče patarnavimą su'ekšpeHu MėtuViufipa 
tarnautoju, e Dykai»Keturios ModenMŽkos - Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm^rtėgu kreipšitės kur

TOŠŲ GRABORIUS \
- DUari. Ofim 1

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
•3147 So. Halsted Streėt

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

DR.MARGERIS
Valandos: nūo 10 ryto iki 2‘po pietų 

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

3421 So. Halsted St.
Phon< Dbolevard 8483

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

Tel Keritvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
-‘. .^ąuo 6 iki ’8 valaridai Vžkari 

a/^rt ^ffentadUtito ir ‘kettfirtadiento

DR.J.LKOWAKSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 53rd St., Suite C 
Tel. ’ Prospect 1028.

Rez. 2359 So. Leuvitt St. CanaI 0706 
Ofiso vhlandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

‘DR. A. L. YUSKA 
'2422' W. 'Matauette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas GroVehill 1595 

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

- hedėlioms pagal \susitarimą

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 2117 
TehepbOne Rundolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22 nd St. nuo 4-9 
Telephone"Roosev'eIt 9090

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

JOSEPH J. GRISB 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel. Botilentd 2800 

Rez. 6515 So. RocktveU St 
Tel. Republic 9723

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

Dr. P. M. ZILVW
GYDYTOJAS 1lR CHIRURGAS

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rėz. Tel. Hethlotk 2615

t A. J. GUSSEN
LIETUVIS ’ DENTISTAS

'* Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.
* ' nedėliomis pagal sutartį.

4847 Wwt 14th Street, 
CICERO, ILL.

>XlRay...’.Phone Cicero 1260
..... ~ ....... —................ .

Hemlock 8151 .

DR. V. S. NARES 
(NZryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
> 2420 Marųuette <Rt»ad

Valandos: 9—12. 7—9, Antradienį h 
Ketvirtadienį vkkarah pagiri ^disharimą. 
ii.   ,>1 to.fc.A,    t1  

Phone Boulevard 7042

Dėrttištas’
4645 So. Ashland >AVe.

’Utti ’AFth^Stmt

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Room 1206
Telepbone Central 6166

Namai: 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v. 
Ttlefibone Victory 2213

J.P.AVArrCHES
ADVOKATAS

- 4600-So. Wood St.
'Tel. Ltf„«« 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI.
Tel. Pulhnan 6377

VVilliam <C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 Wtst 69 Street 
Teleph one Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
NedČIiomupagal tututį
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Educational 
Mokyklos

***WW*^W^Z*^W****^«^W«^^W*

Trečiadienis, birž. 1, 5932

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

CHICAGO. ILL.

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

■ % ,

SLA. 6 Apskričio iš 
važiavimo reikalu
Pagal tarimą 6 Apskričio 

kuopų delegatų konferencijos, 
įvykusios Ciceroj, III., 22 die
ną gegužės mėnesio, komisija 
išrinkta ir įgaliota surasti vie
tą draugiškam’ išvažiavimui na
rių ir delegatų.

Pranešimas—
Kad vieta išvažiavimui paim

ta J. G. Baukshio Grove, 87-ta 
ir 100 avė., Maple Lake, 10 die
ną liepos mėnesio.

Komisiją stengsis dėti spė
kas, kad 6 Apskričio delegatų ir 
kuopų narių išvažiavimas butų 
juo skaitlingiausias, nes reikia 
visiems nariams, kaip fratcrna- 
lės organizacijos vienėtoms, 
draugiškai susitikti; ir dar tu
rėsime padaryti tokią santaiką, 
kad ir visi SLA. nariai sugy
ventų draugiškiau—ne kad iki 
šiol.

Ateity spaudoj bus pranešta 
daugiau apie Komisijos darbuo
tę šio išvažiavimo reikalu.

Komisija: G. Povilaitis, J. H.
Puida, K. J. Mačiukas.

Cicero
------- ;--------- .

Paprastai su mėnesio pradžia 
čia būna daug įvairių susirin
kimų. Ypač gi bus jų nemažai 
birželio mėnesį, kuris skaitosi 
puse rn^tų.

šiuose susirinkimuose draugi
jų nariai turės progos užsimo
kėti už praėjusį*pusmetį, o kas 
to nepadarys, tai tam teks atsi
sveikinti.

Pirmas susirinkimas pripuola 
trečiadienio vakarą. Tą vakarą 
susirinkimą laikys Lietuvių Im- 
provement Kliubas, t. y. namų 
savininkų organizacija. Kiek
vienas namo savininkas turėtų 
skaityti savo pareiga priklau
syti šiai' organizacijai. Mokes
čiai labai maži, o nauda labai 
didelė. Nes visa apielinkė pri
klauso nuo namų savininkų. Ir 
tas tuojad galima pastebėti. 
Kur gyventojai gerai organizuo
ti, ten švaru, viskas tvarkingai) 
vedama. Tai kodėl nebūti mums 
organizuotiems ir kodėl netu
rėti viską tvarkoj ?

Visi bukite šiame susirinki
me. Išgirsite platų raportą iš 
Taksų Mokėtojų, Tarybos. Su
sirinkimo pradžia 8 valandą va
karo. Susirinkimas įvyks p. 
Lukštienės svetainėje.

aplikacijas, kad įstoti klfuban. 
Jeigu išpildžiusieji aplikacijas 
seniau neatsilankys į susirinki
mą, tai jos teks panakiriti, ir 
žus įmokėtas $1.

Gi norintieji įstoti kliuban 
jauni nevedę vyrai gali paduo
ti aplikacijas. Ir nesigailės į- 
stoję, nes tas kliubas iš visos 
apielinkes turtingiausias kapi
talu ir skaitligiausia's nariais. 
Tad kiekvienam bus malonu 
rastis jo tarpe.

Beje, kliubas savo narius be 
darbius paliuosuoja nuo mokės 
nių Todėl išsibraukti neturėtų 
nė vienas. O jei išsibrautas, tai 
lik per savo apsileidimą.

Kliubo “galva”-—veteranas B 
Tumavičia', rodosi, jau penkio
likti metai kaip eina finansų 
raštininko pareigas. Visados su 
ilgiausiais išvadžiojimais jis ra
gina visus lankyti susirinkimus, 
rūpintis savo ateitimi. O atei
tis ta pati: jei “turi sūnų, di
delį ar mažą, prirašyk jį, kad 
butų kam užimti senių vietas.

—Korespondentas.

[Acmc-P. o A, Photo]
/ " »

Amelia E. Putnam, buvusi 
chicagietė, kuri iš Amerikos 
nuskrido į Europą.

Budriko piknikas 
pavyko

Varicose Gyslos Iš
gydomos $8

Ir $2 už treatmentą. Jeigu jus turite 
dideles negražias kojų gyslas, kodėl 
neateiti pas daktarą, kuris surado šį 
treatmentą 1918 metais ir nuo to lai
ko jį be paliovos ir sėkmingai var
tojo?

Treatmentas yra be- skausmo, sau
gus ir jus esate užtikrinti dėl išgydy
mo. Skausmai, nuovargis, sutinimai 
ir atdaros žaizdos išyksta kartu su 
gyslomis. .Palieka kojos švarios ir 
švelions kaip kūdikio. Ši žema kai
na pasilieka visą birželio mėnesį.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

Ruptura Išgydoma
$18

Aš taipgi išgydau rupturą be peilio, 
skausmo ar išlikimo iš darbo, šimtai 
liudijimų raštinėje.

PASITARIMAI DYKAI VISOSE 
LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

Pietvakarinis kampas State ir 
Washington gt. 

Room 1105
Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 
pietų. Panedėly ir Ketverge,
8:00 v. v., Nedėliomis 9 iki 12 v. d.

po 
iki

Ketvirtadienį visi žinote, kad 
spulko*s vakaras. Priėmimas 
mokesčių. Bėda, debarbės lai
kai, dauguma negali išlaikyti 
sutarties. Užsimokėti yra sun-. 
kiausia tiems, kurie moka už 
namus, žmonės nedirba, ren- 
dų neužsimoka. O betgi taksos 
ir kitos bilos nelaukia.

Spulkos direktoriai nutarė 
atsiklausti per laiškus savo kre
ditorių, kaip stovi taksos už 
1930 metus. Jei kuris laiško 
negautumėt, tai vis tiek ateikite 
į spulką, 4917 West 14 street, 
ir pasisakykite savo bėdas. Vi
suomet tie laimi, kurie storo- 
jasi, tariasi kaip iš keblios pa
dėties išlysti.

Depresija paliečia visus, ne
reikia nusiminti, lysti į kampą 
ir tylėt.. Toks nusistatymas 
blogiausias iš visų. Tarkimės 
bendrai, o visas kliūtis pergalė
sime. Kurie turi ir galėtų leis
ti apyvarton pinigus, geriau pa
darys, jei neslėps, bet leis savo 
centus apyvarton. Iš to patiems 
bus nauda ir kitiems pagelbėsi- 
te. Gelbėti gi reikalinga.

Penktadienio vakarą svarbus 
susirinkimas Lietuvių Raudo
nos Rožės Kliubo. Nariai, bu
kite susirinkime laiku, o ypa
tingai tie, kurie turite pridavę

Budriko korporacija, adresų 
3417 So. Halsted street. praėju
sį sekmadienį turėjo pikniką Bi
rutės Darže.

Publikos buvo daug. Piknikas 
buvo gaivus, .progarmas įdo
mus. Buvo muzika, dainos, da
linta prizai.

Salėje jaunimas ir šoko be 
perstojo.

Bendrai, publika’ jautėsi pa
tenkinta. Gyviausias laikas bu
vo tarp 4 ir 7 valandos popiet.

bingųjų komunistų. Bet dabar 
ir patys nebenori įsileisti jo 
į raudonąjį susivienijimą. Ir 
galų gale net išmetė jį iš ko
munistų. partijos. .

Atrodo, kad. “buržuazinis” 
seimas, kaip jį vadino bolševi
kai, skaitė jį netinkamu esant 
įeiti į mandatų komisiją. O da
bar ir bimbiniai skaito jį netin
kamu. Man rodosi, kad bimbi
niai turėtų išnešti buvusiam 
SLA. Seimui užuojautos rezo
liuciją.

Dundulienės artistų grupės 
naktinis išvažiavimas bus šeš
tadienio vakarą, birželio 4-tą^ 
Dambrausko farmoje, Willow 
Springs, Illinois.

ši vieta' lengva surasti, nes 
visai arti Archer avenue gat- 
vėkarių ii1 automobilių .kelio 
Pravažiavus Birutės* paržą ir 
netoli už daržo—Wilov Springs 
miestelis. Įvažiavus į miestelį, 
reikia pasukti 'po dešinės. Per
važiavus du didžiuoju tiltu ir 
gelžkelj, tuoju rasite mažą ke
lelį. čia reikia ^ukti kairėn, 
šis mažasis kelelis bus1 iškai
šytas lietuviškomis' vėliavomis 
iki pat Dambrausko farmos 
vartų.

O ten jau išgirsite armoni
kų ir smuikų orkestrą. Na, ir 
linksminsitčs nuo ankstyvo va
karo iki ankstyvo ryto.

Bet šokiai tai dar ne viskas. 
Bus taipgi dainos, bus suvai
dintas teatras—vieno, akto ko 
medija “Sodne”, taipjau bus 
daug dovanų laimėti laikrodėlis, 
šilkiniai vyriški marškiniai, gy
vas gaidys, kumpis, elektriki- 
nis žybintuvas, setas, karoliai- 
auskariai, rankžiedis ir daug ki
tokių dovanų.

Tik reikia' būti ir pasinaudo-

ti proga laimėti, pamatyti teat
rą ir pakvėpuoti tyru oru, pa
vaikščiot po puikų sodną tarp 
žydinčių gėlių ir prisiminti tas 
puikias jaunystės* dienas, kada 
savo gimtinėj šalelėj po tėvelio 
sodną vaikščiojom, dainavom. 
Ir kaip jaukus bus tas vakaras! 
Taigi nepamirškite birželio 4 d. 
būti ten.—Marė. ,

“Naujienų” 28 gegužės d. lai
doje buvo pasakyta ,kad velio
niui Juozui Brazauskui pamink
lą pastatyti rūpinosi brolis Juo
zas, o turėjo būti—Vincas, ir 
velionis paliko du broliu ir tris 
seseris.—Senas Petras.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PRANEŠIMAI

Tą pačią dieną Svelainio vie
toj buvo Sandaros piknikas. Jis 
pasirodė gan menkas.

Sekmadienį taipjau buvo ma
rijonų “Draugo” piknikas. Ji
sai nesutraukė tiek publikos, 
kiek Budriko piknikas. Visgi, 
sakoma, žmonių buyę gan daug.

—Chicagietiš. '

M. s X. Mockaus; su- 
šelpimui piknikas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje kuopos Roselande ir 
West Pullmane rengiasi siųsti 
delegatus į busiantį seimą. Jei
gu komunistai butų .nenušmu- 
geliavę kuopos turto, tai butų 
buvusi gera parama delegatam^ 
važiuojantiems į seimą. Bet ir 
dabar, nors kuopos neturtingos, 
visgi jos siųs po keletą delega
tų.

Daug bimbinių,.gailisi apleidę 
Susivienijimą. Jęjgu jie butų 
šandie Susivięnijipie, tai galėtų 
didesnę sau naudą atsiekti, nei 
kad .tada, kai,1 triukšmavo.—R.
' ■ ■ ! : i ’ i'ti z-H-r. ■ t .J,

i ■ , —... ... rįi , .Į...., >;' .,
i

Smulkios žinios

20 Wardo Liet. Politikos ir Pašeipos 
Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadieny, birželio 1 d„ 8 v. v., A. 
Bagdono svet., 1750 Union Avė. Visų 
narių atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes yra svarbių reikalų. Už neatsilan- 
kimą bausmė pagal kliubo nutarimą. ,

— Valdyba.
_—— ( i

' Assn. of Lith. Property Qwners of 
Bridgeport laikys mėnesinį susirinkimą 
trečiadieny, birželio 1 d,,- 7:30 v. v., 
Ch. Liet. Auditorijoj. Visi nariai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime
aptarti. , Rast. S. Kunevičia.

Garsinkitės Naujienose

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. C.Iamet 3398

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

TĖMYKITE
Taisome sceninius, 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, 111.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
dėl 1932

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
50 svarų grynos bovelnos MATRASAI 
po..................................................................
Elektrikiniai RADIOS, pilnai su tūbais 
už ............................................j..............................................

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

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roofei)elt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras * suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo- . 
kestis. Ezpertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte. 

Lafayette 1329

Musical Instruments
_______Muzikos

RADIO IŠPARDAVIMAS. Visiškai 
nauji 1932 modeliai. PHILCO, G. E., 
MAJESTIC ir kiti. Kabinetuose ar 
pastatomi ant stalo iretži. Jus sutaupin
site lygiai %. Niekurie radios tiktai 
nuo $9.95. Finance Co. turi tuojaus 
išparduoti. 2332 W. Madison St., arti 
Western Avė.

T

MADOS MADOS MADOS

3056

3107
3056 -

Personai
Asmenų IeškoAteinantį sekmadien, birželio 

d„ M. Sakalausko darže, kurs 
randasi ties Lietuvių Tautiškų 
kapinių (Archer ir Kean avės.) 
Mockaus šelpimo Fondas ren
gia pikniką. Įžanga piknikan 
visiems veltui, šokiams gros 
art. Dahelkos orkestras.

Programas susidės iš dovanų 
laimėjimų, trumpų prakalbėlių 
ir šiaip įvairių žaismių. Moc
kaus draugai jau turį sukvietę 
nemažą skąičių automobilių, ku
rie suvažiuos į pikniką smagiai 
pasišokti, pasikalbėti, pažaisti, 
tyram ore dieną praleisti ir 
kartu senelį Mockų sušelpti. 
Pikniko komitetas nesivapo dėl 
didelio pelno, bet kiek to pelno 
pasidarys iš žaisinių, užkandžių 
ir literatūros, jis bus atiduotas 
Mockui. Todėl visus kviečiame 
atvykti y Pikniko pradžia 
vai. ryto.—K°mitetas.

5
Alex Pa'skaust,1 64 m., 4607 

So. Paulina’ street, nugabentas 
Šv. Kryžiaus ligoninėn. Nugriu
vo stepsais, sunftihi užsigavo.

Automobilis užgavo Evelyną 
Barsky, 7 metų mergaitę, prie 
54 gatvės ir DarnCn avė.

Joseph Orlowski, 23 metų, 
1009 West 32 street, sudaužyta 
galva. Nuvežtas ligoninėn. Ne
žinomi vyrai sumušė.

Mike Gizauski, 49 metų, 4535 
So. ‘ Horiore street, išgabentas 

i. Serga vėžio liga.ligoninėn

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

Help Wanted—Male 
Darbininkų Reikia

3444

SUMMERIASH10NS

REIKALINGAS bučeris, pavienis: 
mažas biznis; geras kambarys ir valgis: 
maža alga. Atsišaukite 

91*5 W. 32 St.

į. į
V.r'vi

' Help Wanted—Female
REIKALINGA darbšti mergina namų 

darbui, virš 20 metų, geri namai, $5. 
1502 So. Trombui! Avė.

Business Chances
Pardavimuj Bimiąi, _ _ _____ _

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

3444 ■— Jaunai mergaitei sporto suknelė.

Clrariės Pekunas, 42 metų, 
4546 So, Wood street, sužeis
tas automobilio nelaimėje prie 
Archer ir Keeler gatvių. Nu
gabentas kąuntės ligoninėn.

? ■ lį • * I ♦ ■„*

William Witkowskį, 6 metų', 
926 West 32 place, nugabentas 
St. Paul ligoninėn. Užgavo jį 
hole ties jonamais. ' (

Julius Kaulinowski, 54 metų 
3231) Emerald- avenue, paslydo 
prie, namų, kuriuose gyveno, 

t . J-

persiskėlė. galvą.Mirė; L
į... rj;;7r-miikėjasv:'

$2.79 
$9.98 
$3.98 

$24.95 
$19.50 
$29.50 
$19.98

$9.98 
pirmiausia.

10

Roseland

PATKNTS

4a

z
K

y

Birielio Nuotakos, matykite mus
SPECIALUS KAINOS IR. LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

V.'

Laikas daug reiškia 
prie patentu. Nerišk 
kuoklt vilkindami SU. 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų, 
arba S rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- 

, gutės “How to Qb-
taln a Patent” ir “Record of I»- 
vention” formos. Nieko nelmam ’ 
už Informacijas kg daryti. Susi
rašinėjimai laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

- r . v ;

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney

e 43.a seenrity Saelngs A Oommsroial 
Bank Bttlldiji*

(Directiy aoross tųrėet from Patent Offlcs) 
VyA8HiNGTbf< P. č/

x 3107 -

Geležinės LOVOS, riešuto baigimas 
po ............................... 7..................... - -
SEKLYČIOS SETAI, gražiai apmušti 
tik už.................................................. ......
VALGOMO KAMBARIO setai, riešuto <
baigimas.............................. ........ ,..........I...

MIEGAMOJO KAMBARIO setai1, riešuto ( 
baigimas ............. ........... .......................... .
GASINIAI PEČIAI, perdėm porceliani
niai .............................................................
9x12 KAURAI.... .............................

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE Cū 

3621-23-25 SO. HALSTED ST

Kol darbų buvo pasirenkama, 
tai darbininkai gaudavo darbą 
bile kur. Tuomet ir bimbipiai 
jautėsi narsesni esą: surengda
vo spyčių ir pakviesdavo po 
keletą kalbėtojų ^pykinti. Spy- 
keriai garbindavo Rusiją, o sa
vo sekėjus versdavo duoti au
kų. Aukos plaukė spykeriams 
ir šie darė gyvenimą iš to.

Užėjus depresijai, darbininkai 
liko be darbo ir dauguma jų be 
pinigų. Užtruko karvutė ir 
spykeriams, nebegali jie pasi- 
žvejoti pinigų iš darbininkų. 
Na, tai komunistų vadai sugal
vojo piautis tarp savęs. Ir plau
nasi. Darbininkams nėra iš to 
jokios naudos.

Dar Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje nariai atsimena kiek 
bimbiniai kėlė triukšmo Susivie
nijimo seime už nejsilęįdimą jų 
nario į mandatų komisiją. Tą 
giriamą savo narį, M. Bacevi
čių, jie perstatė kaip vieną gar*

ATIDA BEDARBIAMS
Kurie turi pinigų, o neturi darbo, 

pinigai greit pasibaigs. štai jums gera 
proga. Aš turiu <įvi gražias grosemes, 
kampines, neša gerą pelną, senai įsteig
tos, viena 10 metų. Biznis cash, nėra 
kompeticijos, pilnas stakas, gražus įtai
symai, rendos pigios, lytas pagal pirkėjų 
norą. Parsiduoda labai pigiai, arba mai
nysiu ant gero automobiliaus.

1458 W. 15 St. ir 
4300 S. Westem Avė.

------------------------------------....... ...... ......

PARDAVIMUI bučernė už trečdalį 
originalės vertės, šalę National Tea san
krovos ir bekernės.

39.33% W. 63 St.

•KASIMA* 

KNYGELIS

• Lengvai pasiuvama ir praktiška Vasarinė sporto suknele. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18,‘20 metų, taipgi 36'ir 38 colių įper krutinę.

3444 — Jaunai mergaitė: sporto suknelė. Sukirptos mieros 6, 8, 10. 12 
ir 14 metų amžiaus mergaitėm. , -

<3107 — Sakesniam orui atėjus svečiuosna arba ant gatvės eiti sukėlė. Su
kirptos mieros 16, 18, taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Vasarinė madų knyga, kurioj galite susirasti ir pasirinkti įvairių madų suk
neles vasarai; Kaina tik 10 centų.

Norint kauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu, Laiškus reikia 'adresuoti: 
Naujienos, Pattera Dept., 1789 
So. Halsted St., Chicago, I1L

Real Estate For Sale
Namai-Žemt Pardavimui____
PAUL M. SMITH B 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. bardware store, gasoline 
station. bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ąr išmainyti pasimatykite 
su mumis visųplrmiaūsia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenne 
Tel. Lafayette 0455

VASARNAMIS vakarinėj pusėj 
Round Lake, 35 mylios į šiaurvakarius. 
Specialiai $695, Tik $95 įmokėti, li
kusius po $20 į mlesį. Žuvavimas, 
valtys, taaudymasis. gražus smiltėtas 
pliažas. Visi traUsportaciios paranku- 
mai. Rašykite Box 1437, Naujienos, 
1739 S. Baltttd St,

' J*




