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Havre, Francija, bir. 15. — 
Garsi lakūnė Amelia Earhart 
Putpam, viena perskridusi At- 
lantiko vandenyną, grįžta į 
New Yorką laivu II de France.

Jeigu ir praeis, 
vetuos. Užvakar 
bonų klausimu 
liga mirė atsto-

Santa Calra, Kuba., bir. 15. 
—Policija suėmė 25 vyrus, ku
rie kaltinami priklausą prie te
roristų '■ grupės, kui*i mėgina 
nuversti Kubos valdžią.
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A. Hitleriui leista 
varyti propagandą 

per radio stotis

Berlynas; bir. 15.
Hintienburgas pasirašė ir pa
skelbė dekretą, leidžiantį Hit
leriui vėl organizuoti savo gink
luotus burius. Kaip žinoma, 
Brueningas buvo Hitleriui tai 
uždraudęs. Jiems taipgi buvo 
leista naudotis radio varyti sa
vo propagandą. Pasinaudoda
mi nauju įstatymu vienas hit
lerininkų vadų Gregor Strasser 

’ pasakė ilgą kalbą, kurioje iš
aiškino ko Hitleris ir jo reak- 
cijonieriai nori: militarizuoti vi
sus Vokietijos gyventojus, grą
žinti kraštą prie “aukštų bu
vusių Prūsų generolų ir kari
ninkų idealų”. Demokratinės 
Vokietijos tvirtovės Bavarija ir 
Wuertembergas ir Austrija at
sisakė Strasserio kalbą trans
liuoti per savo stotis.

Fašistų riaušės Austrijoje
Viena, Austrija, bir. 15. — 

Suerzinti vyriausybės atsisaky
mu leisti transliuoti Vokietijos 
fašistų vado kalbą per valdžios 
kontroliuojamas stotis, Austri
jos fašistai surengė demonstra
cijas. Vienoje didžiausių Vie
nos gatvių fašistai užpuolė po
liciją, bet tSuvo jos-išlaikyti, 12 
riaušininkų areštuota,

Berlynas, bir. 15. —■ Trusų 
seimas praleido komunistų į- 
nešimą reikalaujantį reichą iš
stoti iš Tautų Sąjungos.
Hitlerininkai kalba su kirviais

Brunswick, Vokietija, bir. 15. 
—Nakties laiku tarp republiki- 
nių karo veteranų ir fašistų 
įvyko susirėmimas. Vienas fa
šistas užmuštas. Didelis skai
čius sužeistų abiejose pusėse. 
Riaušininkai naudojosi kirviais, 
peiliais, šautuvais ir t.t.

Airija nesumokėjo 
Anglijai žemės 

mokesčių
Dubliu, Airija, bir. 15.

rija nesumokėjo Anglijai $7,- 
500,000 žemės mokesčių, nors 
terminas jau pasibaigė. Nesu- 
mokėjimas paaštrins Anglijos- 
Airijos ginčą, kuris kilo dej De 
Valeros pastangų panaikinti iš
tikimybės priesaiką.

Japonijos parlamentas 
priėmė infliacijos 

projektą
Tokio, Japonija, bir. 15. — 

Japonijos parlamentas užbaigė 
svarstyti klausimus, kuriems 
jis buvo sušauktas. Paskyrė di
džiules sumas pinigų kariuome
nės užlaikymui Mandžurijoje, 
pakėlė kelius muitus ir priėmė 
pasiūlymą autorizuoti- jenb in
fliaciją.

Chicagai ir apielinkei federa* 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, mažai permainos 
temperatūroje; lengvas šiaur
ryčių vėjas.

Saulė teka 5:14; leidžiasi

Republikomj partija 
platformoje — prieš 
prohib. panaikinimą

Chicago, III., bir. 15. —Ant
roji republikonų konvencijos 
diena neišaiškino dviejų svar
bių klausimų, kurie interesavo 
kaip delegatus, taip ir plačią 
visuomenę. Vice-prezidento 
kandidatūra, kuri sukėlė dau
giau kalbų, negu pačio prezi
dento nominavimas tebėra at
viras klausimas. Prieš dabar
tinį vice-prezidentą delegatuo
se susidarė stiprus sentimen
tas, o Charles G. Dawes, apie 
kurio nominavimą buvo dau 
giausiai kalbama atsisakė. Pro- 
hibicijos klausimas irgi neaiš
kus. Platformoje, kurią pa
ruošė rezoliucijų komisija, par
tija žada suteikti valstijoms 
teisę įstatymą atmesti, bet gė
rimų kontrolę pdlikti federa- 
lės valdžios rankose ,o tuo tar
pu didelis skaičius delegatų 
yra grynai “šlapias”. Todėl aiš
ku, kad paskutinę konvencijos 
dieną, bus karštos kovos tani 
dviejų priešingų grupių.

Nuolatiniu konvencijos pirmi
ninku išrinktas N. Y. kongres 
monas Bertrand Snell. Kalboje 
pareiškė, kad Hooveris gabiau
sias J. V. prezidentas ir t.t.

Prieš sesijos atidarymą neži
nomas šposininkas ant stadijo- 
no vargonų užtraukė demokra
tų kandidato į prezidentus 
Smitho dainą “Sidewalks 
New York”. Laikinai kilo 
mišimas ir delegatai ir kiti 
ali visai nekaip pasijautė.

Nors praėjo dvi konvencijos 
dienos, nei vienas kalbėtojų ne
drįso prisiminti apie badau
jančius bedarbius ir jų vaikus. 
Nei vienas neprisiminė, kad 
9,000,000 žmonių netekusių už
siėmimo ir 30,000,000 vaikų ir 
žmonų neturi duonos kąsnio ir 
nežino koks jų laukia rytojus. 
“Prosperity yra čia”, nors mi
lijonai žmonių kenčia vargą.

Anglija reikalauja ištir
ti V. Sharpe nusižu

dymo priežastis
New York, bir. 15. — Ang

lijos užsienių ministerija parei
kalavo savo generalio konsulo 
ištirti ir patiekti raportą apie 
Violet Sharpe, tarnaitę, kuri 
dirbo Lindberghų namuose ir 
kelias dienas atgal nusižudė. 
Kai kurie įtvirtina, kad ji nu
sižudė policijos nuolat kvočia
ma. V. Sharpe buvo Anglijos pi
lietė.

Garsi lakūne grįžta 
Amerikon

Kanada ištrems ducha- 
borus j salą Pacifike
Victoria’, B. C., bir. 15.—Ka 

nada ruošiasi ištremti kelius 
šimtus duchoborų už nuogas 
demonstracijas į negyvenamą 
Daisy salą Pacifiko vandenyne. 
Daugumoje jie nuteisti 8 me
tams kalėjimo. Ištremtieji mai
tinsis daržovėmis, kurias patys 
turės užsiauginti. Jie yra' vege
tarai. Duchoborai 
ankščiau pranešta, 
religinė sekta.
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Libertyville, III. — Havvthorn farmos namai. Farmos vertė siekia $3,400,000. Ta nuosavybė pri
klausė Samuel Insull’ui, bet dabar ją atsiima skolininkai.

Washingtone pasiliko 
tik du ministeriai

Washington, D. C., bir. 15.— 
Aštuoni Hooverio kabineto ini- 
nisteriai išvažiavo į republiko- 
nų partijos konvenciją. Pasili
ko tik du—laivyno sekr. Adams 
ir generalis prokuroras Mit- 
chell.

Vienbalsiai išreiškė 
pasitikėjimą Ispa

nijos premjerui
Madrid, Ispanija, bir. 15. — 

Kelias dienas atgal pasklido ži
nios, kad Ispanijos kabineto 
ministeris Indalecio Prieto su
teikė nelegalias tabokos konce
sijas Francijos firmai. Klausi
mas buvo iškeltas korteže ir po 
ilgų debatų nariai vienbalsiai 
išreiškė premjerui Manuel Aza- 
nai pasitikėjimą. Kaltinijnai bu 
vo atmesti.

Davila paskirtas 
Europon

Santiago, čili, bir. 15. — Re
zignavęs Čili socialistinės val
džios . galva Carlos Davila iš
vyksta Europon. Manoma, kad 
jis bus Čili agentas sovietų Ru
sijoje. Anglija pasiuntė į či
li karo laivą ginti savo piliečių 
interesus, \ jeigu kartais kas į- 
vyktų.

Kuboje vėl suėmė 25 
asmenis

Means nuteistas 15 
tų kalėjimo

Washington, D. C.„ bir. 15. 
—Gaston B. Means, aferistas 
išviliojęs iš E. MacLean $104,- 
000 Lindbergho kūdikio atpir
kimui iš pagrobikų” buvo nu
teistas 15 metų kalėjimo.

Tarptaut. Darbo biuras 
prieš vaikų darbą

ro konferencijoje delegatai be
veik vienbalsiai išėjo prieš jau
nų vaikų ėmimą į darbą. Nuta
rimuose padarytos tam tikros 
išimtys, kurios leidžia pav. 14 
m. vaikams dirbti tam tikrose 
sąlygose. -

I

Italijos Mussolini 
grąžino viduramžio 

inkvizicijos laikus

Rymas, bir. 15. —Dabar Ry
me eina Domenico Bovonc ir 
kelių kitų antifašistų byla. Jie 
buk gavę instrukcijas iš Fran
cijos nudėti fašistų vadą Mus- 
solinį, karalaitį ir visus tarybos 
narius. Už Mussolini galvą 
galvą jiems buvo siūlyta $50, 
000, už karalaičio $5,000, o už 
kiekvieno tarybos nario gyvy
bę po šimtą dolerių. Kiek ta
me tiesos, nežinia.

Paryžius, bir. 15.— Komen
tuodamas apie dabar vykstan
čią? bylą Ryme, buvęs Italijos 
premjeras Francesco Nitti pa
reiškė, kad jis turįs pakartoti
nus įrodymus, jog Italijos poli
cija, norėdama išgauti iš anti
fašistų kaltės prisipažinimus 
vartojo viduramžio inkvizicijos 
laikais naudotus kankinimo bu
dus. *

“Italijos fašistų valdžia”, pa
reiškė Nitti, “labai norėtų už
dėti savo rankas ant 20 italų, 
kurie dabąr gyvena Franci j oje 
—žurnalistų, politikų ir rašy
tojų, todėl primeta jiems įvai
rius teroristinius darbus”. Du 
antifašistai Italijos policijos ap
kaltinti yra Imilio Lussou ir 
Carlo Rosselli, kurie irgi gy
vena Frahcijoje.

Anot Nitti, Lussu, įtakingas 
politinis rašytojas ir buvęs Ita
lijos didžiojo karo didvyris, gy
vena ramiai^ ištremtas ir į jo
kius teroristų darbais nesikiša. 
Pats Nitti pabėgo iš kalėjimo 
Italijoje du metai atgal.

Mėgino grąžinti sos- 
tan karalių Alfonsą

Barcelona, Ispanija, bir. 15. 
—Vienas- įtakingiausių žmonių 
Ispanijoje laike Primo De Ri- 
vera diktatūros gen. E. Barre- 
ra buvo suimtas ir, apkaltintas 
ruošęs suokalbį grąžinti nu
verstą karalių Alfonsą XIII į 
Ispanijos sostą. Areštuotas 
generolo sūnūs ir baronas De 
Morą.

Hamitlon, Bermuda ,bir. 15. 
—Du vyrai perplaukė Atlantiko 
vandenyną su >20 pėdų buriniu 
laiveliu. Pradėjo iš Anglijos ir 
atplaukė į Bermudų.
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Suteikė Mirusiam Edi
sonui dar vieną patentą

Washington, D. C., bir. 15.— 
Patentų biuras po jo mirties 
suteikė mirusiam išradėjui Tho- 
mas A. Edisonui antrą patentą. 
Patentas išduotas specialiam 
budui kaučuko dalykams ga
minti.

Atstovų butas pri 
ėmė bonų išmokė-

■ rjimo bilių
įVashington, D. C., bir. 15. 

—2G9 balsais prieš 176 atsto
vų butas priėmė $2,400,000,000 
bonų išmokėjimo bilių ir nuta
rė juos tuojau išmokėti. Bilius 
nuėjo į senatą, kur greičiau 
šiai nepraeis.
Hooveris bilių 
kalbėdamas 
staiga širdies
vas Edward E. Eslick (dem 
Ten n.)

Gorgulovo byla pra 
sidės liepos 7 d.

Paryžius, bir. 15. — Liepos 
7 d. Franci jos teismas pradės 
svarstyti Paul -Gorgulovo, ruso, 
nužudžiusio Francijos preziden
tą Paul Doumer byla. Jam grę- 
sia gilotina. Medikalė komisi
ja rado Gorgulovą sveiko pro
to.

Kritikuoja La Folletto 
šalininkus konvencijoje

Chicago, III,, bir. 15.— Kon- 
servatyvai republikonų konven
cijos delegatai
Follete šalininkus iš Wiscon- 
sin, nes jie laike konvencijos 
ątidarymo atsisakė atsistosi ir 
pagerbti prez. Hooverį ir J. V. 
vėliavą.

' »■ ■ .

Standard Oil įvedė 5 
dienų savaitę

New York, bir. 15. — Stan-^ 
dard Oil of N. J. bendrovė vi
sose dirbtuvėse įves 40 valan
dų—penkių dienų darbo savai
tę. Algos nebus mažinamos. 
Tuo budu norima sumažinti be
darbė, nes ketinama pasamdy 
ti didelis skaičius naujų darbi
ninkų. "

Bogota, Colombia, bir. 15. — 
Rogonvalia kaime, ParaguajaUs 
pasienyje, sukilo keli 
kaimiečių. Priežastis buvo kon
trabanda. Pasiųsta kariuomenė 
sukilėlius malšinti

Tarptautinė krim; poli
cijos propagandos diena

Lietuvos krim. policija pa
siūlė tarpt, krim. policijos biu
rui šiemet padaryti tarp, kri
minalinės policijos propagandos 
dieną. Biuras su tuo sutiko ir 
paprašė, kad Lietuvos krimin. 
policija propagandos dienos 
proga patiektų ir referatą.

Šiandien prasideda 
reparacijų konfe

rencija
Lausanne, Šveicarija, bir. 15. 

Vakar Lausannon suvažiavo 
dvylikos Europos valstybių de
legatai dalyvauti reparacijų 
konferencijoje, kuri prasideda 
šiandien. Pirmas klausimas 
bus palengvinti Vokietijai $300.- 
000,000 naštą, kuriuos pinigus 
ji turės sumokėti liepos 15 d. 
Manoma, kad bus paskelbtas 
naujas vienų arba penkių me
tų moratoriumas. Iš Herrioto 
pareiškimų sprendžiama, 
apie panaikinimą negali 
kalbos.

Suomijoj suimta 230 
ūkininkų

Helsinki, Suomija', bir. 15.— 
N i valo j d- pasibaigė nepasekmin- 
gas valstiečių sukilimas. Pri
siųsta kariuomenė juos numal
šino be kraujo praliejimo. Areš
tuota 230. Sukilimui vadovavo 
buvęs kariuomenės karininkas. 
Priežastis, kaip dabar paaiškė
jo, buvo kongreso pirmininko 
atsisakymas sušaukti specialę 
sesiją apsvarstyti bedarbės 
klausimą.

Vėsula sunaikino bana
nų plantacijas Hon- 

durase
Tegucigalpa, Hondūras, bir. 

15.—Smarki vėsula sunaikino 
visas bananų plantacijas Sula 
slėnyje prie Ch’a'inelecon ir San 
Pedro. Visas slėnis buvo 
lietas vandeniu. Nutraukta 
munikacija.

Atkasė septynias žuvu
sius angliakasius

Norton, Va., bir. 15. — Gel
bėjimo ekspedicija atkasė 7 žu
vusių angliakasių lavonus iš 
Splashdam kasyklų. Viso kata
strofos užgriūta 10, bet kitų 
gelbėtojai negali pasiekti.
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DIDELĖ ŠAUNI LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ RENGIAM A 
EKSKURSIJA LIETUVON 

išplauks
LIEPOS-JULY 2 DIENĄ .
Lietuvių mėgiamu Skandinavijos Linijos laivu 

“FREDERIK VIII”
Per Copenhageną Klaipėdon.

N Kadangi ši laivų kompanija yra labai prielanki lie
tuviams ir teikia kelionėje ne. tik gerą patarnavimą, 
duoda gerus kambarius ir valgį, bet visados suren
gia gerus muzikalius programus ir kitus pasilinks
minimus—todėl lietuviai ir pasirenka šios kompani
jos laivus.

• ( Vietų dar turime, taigi pasiskubinkite ateiti ir įmo
kėdami mažą depozitą, užsisakykite sau vietą. 
Informacijas ir reikalingus kelionei , dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo 9 iki i val.

Vytautas Petrulis 
padavė malonės 

prašymą
Kaunas.—Teko sužinoti, kad 

nubaustas sunkiųjų darbų ka
lėjimu Vytautas Petrulis pada
vė malonės prašymą, prašyda
mas dovanoti bausmę.

Kadangi vyr. trib. jo bylos 
motyvuotą sprendimą jau pa
rašė ir byal buvo beperduoda- 
ma prokuratūrai bausmei vyk
dyti, tai Petrulis butų buvęs 
areštuojamas ir uždaromas Į
kalėjimą, o dabar, malonės pra
šymą padavus, byla' eina ne j 
prokuratūrą, beit j teisingumo 
ministeriją. Mat, teisingumo 
ministeris, pagal įstatymą, R. 
Prezidentui turi padaryti pa
siūlymą: ar patenkinti malonės 
prašymą ar atmesti.

Nekrologos Simaičio 
direktorijai

Gegužės 28 d. Landvirtsch- 
aftspartei organas “Memeler 
Rundschau” pranešimą apie Si
maičio direktorijos atsistatydi-. 
nimą apveda juodais rėmais ir 
viršui deda kryžiuką, žodžiu, 
pranešimui suteikiama nekrolo
go forma, šitokia forma net 
kai kurie vokiečiai pasipiktino.

‘ \ -Į*"' ..i, įrr- _■

Žada varyti i bažnyčią 
policijos pagalba

Alsėdžiuose (Telšių apskr.)! 
—šiemet 16 gegužės per Sek
minių atlaidus kunigas Jadvir- 
šis baisiai įpyko ant žmonių, 
kam jie neina į bažnyčią, o sto
vi šventoriuje. Kunigas, įsisu
kęs į žmones, šaukia, kad jis 
pašauksiąs policiją, tad tuo kart 
visi sueisit į avinyčią. žmonės 
atsakė, kad bažnyčioj tikrai 
kaip avinyčioj, karšta, daug 
dulkių.

Ir religiją keičia, kad 
tik darbo gautų

Kaunas.— Viena žydų šeima 
Slabadoj labai nusigyveno, bet 
ekonominio krizio dėliai nega
lėjo niekur darbo gauti. Vienas 
katalikas tiems žydams ėmęs 
sakyti, kad perėjus į katalikų 
religiją, darbo busią galima 
gauti. Ir štai visa žydų šeima, 
—du tėvai ir šeši vaikai,—per
ėję katalikų religijon. Tėvas 
vienoj Kauno bažnyčioje Jau 
gavęs varpininko tarnybą.
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Meriden, Conn.
Dviejų SLA. kuopų išvažiavi
mas. — Kalbėjo F. J. Bagočius

Ant aukšto kalno randasi ne
didelis Connectieut valstijoje 
Meriden miestelis, kur gyvena 
ir būrys musų lietuvių, čia 
randasi SLA. 8 kp. Birželio 12 
d. čia įvyko dviejų SLA. kuo
pų, — 124 iš Hardford ir 8 iš 

, Meriden, — sudėtinis pavasari
nio laikotarpio išvažiavimas- 
piknikas. Į pikniką suvažiavo 
būrys senuolių ir jaunuolių lie
tuvių, ir vos tik pradėjus links
mintis ir svečiams susipažinus 
pradėjo iš palengva lietus vi
sus lygiai sveikinti, ir daugelis 
svečių kaip vyrų, taip ir mote
rų skubiai traukė šiaudines nuo 
galvų ir slėpė jas po skvernų, 
rodos, reikšdami gausią padėką 
gamtai, kuri pradėjo laistyti 
savo gausinga dovana laukus, 
gėles ir žolynus, kurie taip bu
vo ištroškę vandens. Net ir gi
rios paukščiai pradėjo garsiau 
čiulbėti, rodos, dėkodami gam
tai už tokią malonę, kuri at- 
vilgė jųjų troškimus tyru lie
tum.

Kuomet jaunimas linksmai 
sau šoko, musų senuoliai vilgė 
savo troškimus kokiu ten mė
nulio šviesos skystimėliu, ku
ris be galo teikia didelę drąsą 
ir padaro iš paprasto žmogelio 
didelį drąsuolį. Kodėl gi neger
ti stiklą ir kiti}, kuomet tas 
padaro pasaulį rimtesniu ir 
vargai palieka užmirštyj; taip 
sako Petras savo kūmų Jonui, 
— tam pritarė ir pusamžė mo
teris.

Beje, juk čia buvo garsinta 
ir tam tikras . programas, ir 
štai kokis: "’"'1

Kalbės ponas Tareila, bu v il
sis SLA. prezidentas; Jonas 
Valaitis, “Vienybės” redakto
rius, ir, ant galo, adv. F. .J. 
Bagočius, sekantis SLA. prezi
dentas. Adv. F. J. Bagočius di
deliu automobiliu atpiškėjo net 
iš Bostono, Mass. Gi Jonas Ta
reila čia pat ant vietos Water- 
bury gyvenantis visai nepasi
rodė. Broli Tareila, kaipo lie
tuviui man tavęs gaila, kad ne
atsilaikei kovoj — pralaimėjei 
lik dėl to, kad neini su laiku. 
Pažįstu Joną nuo 1902 m. Tuo 
laiku jis buvo dar jaunuolis ir 
širdis bei jausmai nebuvo taip 
sukietėję, kaip kad šiandien, 
šiandien ta jaunystės energija 
ir drąsa yra jau žuvus, ir pra- 
iaiirejus kovoj nedrąsu stoti 
prieš tuos, kurie skiria tamstą 
ton grupėn, į kurią iš tikro pri
klausai. Atmink, Jonai, ką aš 
tamstai sakiau vasario 9 d. 
1930 m. Brooklyne “Vienybės” 
svetainėje reikale kandidatavi
mo į SLA. iždininke/ vietą. Tais 
laikais^ kuomet Susivienijimui 
gręsė pavojus iš komunistų pu
tės, o broli Jonai, skverbeisi j 
tą vietą visu šturmu. Aš tam
stai pasakiau, kad kol aš bu- 
eiu gyvas ir Susivienijimas gy
vuos, tamsta tos garbingos vie
tos nepasieksi, jeigu neištrauk
ei savo kandidatūros nuo bal
savimo baloto. .

Šiame išvažiavime nepasirodo 
nė tas Amerikoje gimęs, o Lie
tuvoje augęs “Vienybes” redak
torius, ponas Valaitis. Kaipo 
jaunuoliui, gal jam irgi truko 
tos drąsos (jeigu jis buvo iš- 
tikro kviestas, kaip kad buvo 
garsinta) sutikti tą pusžilį ir 
Amerikos lietuviams per 30 mė
tų gerai žinomą drąsuolį adv. 
F. J. Bagočių, kurį pats “V.” 
redaktorius iš tolo neapykan
tos ir fašizmo pagiežos akmeni
mis? mete ir dar mėto ir gal 
mėtys, kol suaugs j vyrą ir 
gaus tą rimtumą, kurį įgauna 
kiekvienas suaugęs ir subren
dęs vyras bpi moteris — prisi
laikyti teisybės.

Adv. F. J. Bagočiaus kalba 
šiame išvažiavime sužadino ne 

vieną klausytoją ir ne vieno 
tikro lietuvio širdis pradėjo 
plakti smarkiau ir ašara rodė
si daugelio akyse, nes čia Ba
gočius užgavo tą jautriausią 
musų tautinio gyvenimo stygą, 
kurią mes visi lietuviai ateiviai 
vienaip suprantame arba turė
tumėm suprasti. Musų politi
niai bei tikybiniai įsitikinimai, 
ypatingai čia Amerikoj, neturi 
jokios reikšmes musų tautybės 
1 laušime. Mes gimėme Lietuvoj 
iš lietuvių tėvų ir esame lietu
viai, ir kitokiais būti negalime. 
Jeigu mes politiniai esame skir
tingai nusistatę, tai tas nereiš
kia, kad mes esame jau kitos 
tautos žmonės.

Fortūnatai, aš tau atiduodu 
tą priklausomą kreditą, už tą 
lietuvišką žemaičio drąsą ir did
vyriškumą sutikti savo draugą 
ar priešą su lygia pagarba ar
ba su tokia pagarba, kokią tas 
lietuvis yra užsitarnavęs. Ti
kiu, kad, tapęs SLA. viršinin
ku, daug naujos ir reikalingos 
energijos ineši į SLA pastogę.

A. J. Viznis.

Detroit, Midi.
šis bei tas

Pagarsėję Detroito skyminin- 
kai, tautietis iš Sandaros aba
zo F. Motuzas su savo štabu 
Ambrozu ir Cibulskiu, parašė 
skundą prieš jiems nekošer 
SLA. 352 kuopos delegatą ir 
pasiuntė jį Gegužiui. Kitą jiems 
prielankų delegatą Overaitį pa
liko. Bet Gegužis tą skundą at
metė ir sugrąžino, pasakyda
mas, kad tai kuopos dalykas.

Tuomet Motuzas pradėjo lak
styti kaip katinas su pūslę, 
šaukdamas, kad reikia* sukvies
ti valdybą į susirinkimą. Taip 
viskas nusitęsė iki birželio 5 
d., kuomet įvyko 
kuopos susirinkimas, 
buvo pilna narių 
susiinteresavę patirti kas atsi
tiko.

Atidarius susirinkimą Motu
zas nenorėjo niekam leisti kal
bėti, bet narių dauguma tam 
pasipriešino. Vėliau išsiaiškino, 
kas delegatą skundė ir kodėl. 
Cibulskis tuojau pradėjo gintis 
esąs nekaltas. Motuzas gi atsi
sėdęs nuleido galvą. Nutarta 
balsuoti — siųsti delegatus, ar 
ne. Nubalsuota nesiųsti. Po to 
atsistojo kalbėti Uvickas. Į vie
ną, j kitą rodydamas pirštu, 
sako tu naujienietis, tu naujie-

mėnesinis 
Svetainė 

kurie buvo

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

' padaryt, jo£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
datikas gali neleisti jums, riti 
prrmin.

Pavyzdžiui, jeigtf žmogaus 
dantis yra nešvarus, tat jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauja budo. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iltikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo Iš- 
rištas,

Didelč tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambort Phannacal Co^ Saint

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos į 
mumm komfortą

skutimos J- 
namie.

(PRO6AK BLADE-)

NAUJIENOS, CMcago,m.
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New Yorko majoras James Walker laike tardymo. Jam pri
metama graftus ir reikalaujama, kad jis butų pašalintas iš

majoro vietos.

nietis. Kilus triukšmui nutilo, 
bet vėl greitai atsistojo ir pra
dėjo: jus naujieniečiai ir Ba
gočius melagiai, etc. Bagočius 
neturįs gero vardo, negalįs bu- 
,ti nei advokatu. Net gėda bu
vo klausytis.

Motuzas gi visuomet vado
vaujasi U vieko patarimais ir 
rašo skundą paskui skundo. 
Lengva suprasti kiek turi nau
dos iš tokio pirmininko kuopa 
ir pats Susivienijimas. Kuomet 
prieita prie tarimo, kad skun
dėjus reikia nubausti pagal įs
tatymus, Motuzas ir kiti gavo 
kinkų drebėjimą. Matydamas, 
kad bus blogai, Motuzas tren
kė į stalą plaktuku ir uždare 
susirinkimą.

« »

AR UŽSITRAUKI?

LISTERINE

Reduces COLDS

1932. The American Tobacco ,Co.

20.000
Išlyti

relieves
SORE THROAT

Kiekvienas 
ta daro!”

palinkėti velioniui 
Lai Tau būna 

Ląvinskias.

iš 10-ties rūkytojų užsitraukia 
žinodami—kiti 3 užsitraukia 

nežinodami .

000 
.... ..................... .

AR užsitrauki dūmą? 7 iš lOties rūkytojų 
žino jie užsitraukia. Kiti 3 užsitraukia 
to nenumanydami. Kiekvienas rūkytojas 

užsitraukia — nes kiekvienas įkvepia kokią 
nors dalį dūmų, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki! 
Lucky Strike drįso šį svarbų klausimą iškelti 
• * * t°> nešvarumai glūdinti net
ir geriausio, lengviausio tabako lapuose yra 
pašalinami įžymiuoju juokies valymu pro
cesu. Luckies tą procesą išrado. Jik Luckieą 
jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Dai 
gydytojų, kuViems buvai. 
Luckies, purhatuodomi savo nuomones savo 
pačių patyrinlu rūkyme, pareiškė, jog Luckies 
mažiau errina gerklę negu kiti cigaretei.ke 2V2 žiemos menesių pa

rodė, kad tie, kutie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovę. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Listerine beveik mome. talia* 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos j? su- 
skaudiria. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
pr įleidime šalčio. Atsargus

Beje, birželio 4 d. mirė ge
ras draugas Gabužis,f laisvos 
minties, tolerantiškas 1 žmogus. 
Dideliame nubudime paliko 
žmoną. Gaila draugo Gabužio. 
Visuomet buvo linksmas, malo
nus ir draugiškas. Žinomi noriu 
išreikšti Gabužienei savo- gilią 
užuojautą ir 
ramiai ilsėtis 
lengva žemele

Buy gloves with what 
it savęs

Hfirn reikalo m<>K*U 
flniisrlau. kad <*uti Kerų 
koftele. L1»U>rine Tooth 
dideli* tūba* parniduoda nf 
26c. JI valo ir ap*auKO dw»- 
ti«. Be to yallte *utaupi*U 
$3, u* kuriuo* »allte ■užpirk
ti pirštinaite* ar kų kita 

Pharmacal Cc.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

“BONŲ ARMIJA”
Rašo J. J. S.

IV.
Gražus vaizdai. — Nesasipra- 

Urnai su gelėžinkelio kompa
nija. — Šposas. — Baltimo- 
res policijos stoty j.

f

Nuo Sharpsburgo ligi Huros- 
burgo yra apie 140 mylių. Čia 
galima užtikti tikrai nepapras
tai gražių vaizdų. Visur mato- 
aukštų kalnų, kurie yra apau
gę medžiais, — rodosi, kad tie 
kalnai dangų paremia. Čia vi
sur upės vingiuojąs! ir matosi 
revoliucinio Riiro pėdsakai.

Su mumis važiavo vienas

-------— ' ' ........  -......
veteranas, kuris yra gerai ap
sipažinęs su tomis apylinkė; 
mis. Jis. mums papasakojo 
daug įdomių dalykų apie pra
eities dalykus. Tokiu budu tai 
sudarė savotiškai pamokinan

čioms dar ir vakarienę. Vadi
nasi, “three in one”. štai pri
buvo ir traukinys. Nieko ne
laukdami, mes sulipome į va
gonus ir važiuojame į Balti- 
inorę, Md. Tačiau važiuoti te
ko neilgai. Traukinys sustojo 
ir pasirodė koks tuzinas polie
monų ir keli geležinkelio atsto
vai. Jie pareikalavo, kad mes 
tuoj apleistume vagonus.

Kilo sumišimas :xvicni lipą iš 
vagonų, kiti atsisako tai dary
ti. Bet pulkininkui paprašius, 
visi apleido vagonus. Kaip tik 
nuo vagonų pasitraukėme, 
traukinys ir vėl pradėjo eiti. 
Mes ir vėl pradėjome į vago
nus lipti. Traukinys sustojo ir 
atkabino musų vagonus. Mes 
taip ir palikome. Geležinkelio 
atstovai pareiškė, kad esą mes 
galime laukti nors ir keturias 
dienas, vienok iš to nieko ne
išeis.

Nieko kito nebeliko daryti,

čią ekskursiją.
į Hurosburgą atvykome apie 

8 vai. vakaro. Čia mus pasiti
ko Amerikos legionieriai su 
juoda be cukraus kava ir duo
ną. Susirinko keli šimtai pub
likos ir apie 50 poliemonų. Te
ko čia išbūti apie porą valan
dų. štai gauname labai nema
lonią žinią: geležinkelio kom
panija praneša, jog daugiau 
musų nebeveš. Atsidūrėme 
tikrai nemalonioj padėty. Ki
lo didžiausias sumišimas, —vi
sokių sumanymų, visokių pa
siūlymų. Kada visi nusirami
no, tai tapo nutarta neišleisti 
iš miesto nei vieno traukinio, 
kol nebus nuims suteikta tran
sporteri ja.

Atvyko daugiau policijos, o 
mes laukiame, kas iš to išeis. 
Ant galo, tapo pranešta, jog 
mes galėsime važiuoti toliau, 
nes musų globai pavesta ketu
ri tušti vagonai. Apie 11 vai. 
vakaro išvažiavome, bet kom
panija visvien iškirto mums 
šposą. Kai pradėjo aušti, mu
sų vagonai tapo atkabinti ir 
mes sau pasilikome be niekur 
nieko. Tai atsitiko prie nedi
delio miestelio Pcrryvillc, W. 
Va. Ir vėl beda. Nutarėme 
maršuoti į geležinkelio stotį. 
Klampuoti teko apie 6 mylias. 
Bet, kaip yra sakoma, nėra to 
blogo, kas neišeitų ant gero: 
pakeliui musų finansų komisi
ja sukolektavo $52. Žinoma,1 
tuoj nusipirkome maisto, — 
kavos ir duonos.

Kai pasiekėme paskirtą vie
tą, tai pavalgėme susyk pus
ryčius ir pietus, o magary

Ketvirtadienis, birž. 16, ’32

kaip tik maršuoti į Baltimorę. 
Stoties policija prižiūrėjo tvar
ką. Paėjus apie keturias my
lias, mus pasitiko Baltimorės 
policijos viršininkas su trekais 
ir nuvežė į policijos stotį. Ma
nėme, jog mus areštavo. Bet 
kuomet mus pavaišino su deš
romis ir kopūstais, tai įsitiki
nome, jog Baltimorės policija 
yra O. K. Po tos skanios vaka- 
vienės nuvežė mus į Recrea- 
tion Pier nakvynei.

(Bus daugiau)

“Dabar aš turiu stip
rumą jaunystės”

“Per keturios metus a* buvau menko* 
*veikatos h* taip silpna*, kad matai rali jau 
dirbti.* rato p. M. Prelkaa. Bttffaln. M. Y. 
“Aft ėmiau daugelio rųfcių valetų be Jokio* 
pngolbo*. Aft perskaičiau apie Nura-Tone ir 
nualpirkau bonką. Aft suvartojau dvi bon- 
ka« ir dabar a* turiu stlprum* Jaunystė*. 
Nura-Tonn yra pastebėtina* dėl žmonių, ku
rie yra silpni ar Ityuisti.”

Jokie vaistai neturi tokio stebėtino re
kordo kaip Ntira-Tone. Ji* suteikė sveikata 
ir stipruma mtllonam* žmonių visose pa
saulio dalyse per pastaruosius 46 metu*. 
Nura-Tone yra pardavinėjama* aptteklninkų. 
Jel*u aptiekinlnkas Jo neturi, paprašykite jį 
užsakyti it savo urmininko, žiūrėkite, kad 
gautumėt tikrų N ura-Tone. Substitutai yra 
be vertės.

$1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY

Tiems, kurie užsirašys 
NAUJIENAS

ant metų ir prisius $7.00 Amerikoje
Chicagoje $8.00

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Pilnas vardas ir pavardė ...................... .......................
Adresas ................ .... .......................................................
Amžius ..............................................................................
Kam užrašote? .»..............................................................
Ar giminė? ........................................................... ...........
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NAUJIENOS, Chicago, III.

gamtos 
priežas- 
yra pa-

Dr. P. Slavėnas.

Pasaulio Praeitis ir Atsiradimas
» I '

Gamtos mokslai, besisteng
dami ištirti pasaulio praeitį 
eina įvairiais keliais. Vieni tų 
kelių atrodo tikresni, kiti gali 
sukelti abejonių. Taip pat, kal
bant apie mokslo išvadas įvai
riais kosmologijos klausimais, 
visada reikia turėti galvoje, 
kad tos išvados nėra vienodai 
griežtos. Vis tiktai pastebima, 
kad gamtos mokslai plečiasi ir 

' tobulėja; todėl, nepaisant ne-

kad žmogus tada buvo labai 
primityvus savo fizine išvaiz
da ir proto būkle. Archeologi
jos daviniais žmogus gyveno 
Europoje bent prieš kelias de
šimtis tūkstančių metų. Besi
gilinant toliau į praeitį, pati
kimų davinių pamažu pri
trūksta. -

Žmogaus atsiradimo laikas 
yra diskusuojamas iki šiol. 
Spėjama, kad žmogus arba pa- 

panašus į 
prieš kelis

!* A •.

išvengiamų neaiškumų bei ži-j duras, bent kiek 
nių trukumo, visos mokslo | žmogų, pasirodė 
išvados kas kart darosi tikros- šimtus tūkstančių metų. Svai
nės ir patikimesnės.

Manoma, kad visi 
reiškiniai yra surišti 
tingumo ryšiais. Tai 
grindinis “ekzaktiniif 
dėsnis. Dabartinė pasaulio 
būklė yra jo praeities padari
nys. Stebėdami dabartinę pa
saulio būklę ir žinodami gam
tos dėsnius, galėtume atstatyti 
savo vaizduotėje pasaulio pra-

Vienas iš mokslo uždavinių 
yra sudaryti pasaulio (arba 
plačiau imant, visatos) istori
ją. Tautų ir valstybių istorija 
negali būti pažinta, neturint 
istorinių paminklų bei doku
mentų. Lygiai taip pat viso 
pasaulio istorija negali būti 
parašyta be pakankamų davi
nių. Bet čia, atsižvelgdami į 
gamtos dėsningumą, matome, 
kad kiekvienas gamtos objek
tas, būdamas praeities padari
nys, yra pats savime tarytum 
pasaulio istorijos dokumentas. 
Reikia tiktai mokėti tas doku
mentas perskaityti ir suprasti.

Žmogaus buvimas.
Žmonijos istorija paprastai 

siekia į praeitį netoliau, negu 
Jecli tūkstančiai metų: ji* api-

jos istoriją. Prieš keletą tūks
tančių metų atsirado raštas ir 
valstybinė organizacija. Nuo 
to laiko žmonija bent šiek tiek 
sugeba rinkti ir saugoti kultū
rines vertybes. Visas tas laiko
tarpis vadinamas istoriniu lai
kotarpiu (istoriniu periodu).

Tačiau istorinis laikotarpis 
toli gražu neapima viso žmo-> 
nių buvimo žemėje. Anksčiau 
už jį buvo daug ilgesnis prieš
istorinis laikotarpis. Žmogus 
gyveno tada primityviškai. 
Žmonių organizacija ir šiaip 
visas žmogaus gyvenimas buvo 
labai nesudėtingas. Apie prieš
istorinį žmogų sprendžiame 
tarp kitko iš išsilikusių kalbų, 
papročių ir padavimų. Tokių 
davinių nepakanka. Reikia da
ryti kasinėjimai žemėje ir ieš
koti senoviškų žmogaus lieka
nų. Šiais dalykais užsiima ar
cheologai. Jie suranda žmonių 
ir naminių gyvulių kaulus, į- 
vairius įrankius, dirbinius ir 
pan. daiktus. Iš to galima pa
daryti daug išvadų.

f Atskiros tautos pateko į is
torinį periodą nevienodu lai
ku. Kai kurios dabartinės tau
telės (pavyzdžiui, Afrikos ne
grai) dar nespėjo išeiti iš pri- 
mityvinės būklės; jos, taip sa
kant, iki šiol yra priešistori
niame periode. Viduramžių 
pradžioje visa šiaurės Europa 
buvo “priešistorinėje” būklėje. 
Bet tuo pat laiku senos Grai
kų ir Romėnų civilizacijos jau 
susmuko. Per visą istorinį lai
kotarpį kultūros ir civilizacijos 
židiniai vienur atsirasdavo, ki
tur išnykdavo, bet ryšis tarp 
jų nenutrukdavo. Sakydami, 
kad. istorinis laikotarpis pra
sidėjo prieš tiek ir tiek metų, 
suprantama, kad anksčiau 
prieš tai nebuvo nė vienos ci
vilizuotos tautos.

Riba tarp istorinio ir prieš
istorinio žmogaus nėra ryški. 
Archeologiniai tyrinėjimai ro
do, kad vėlesni priešistoriniai 
Europos gyventojai nelabai te
siskyrė nuo senoviškų “istoriš
kų” žmonių. Tačiau anksty- 
vęsnių laikų, liekanos rodo, *

bu tiktai pastebėti, kad prieš
istorinės žmonijos laikotarpis 
buvo daug ilgesnis, negu isto
rinis. Priešistoriniame laiko
tarpy įvyko daug didelių at
mainų negyvoje gamtoje. Ke
lius kartus didesnė Europos 
dalis būdavo ilgam laikui už
klota ledu, kuris vėliau nutir
pdavo. Stori ledo sluoksniai 
(apie 2 kilometrų storumo) 
slįnkdami raižė žemės pavir
šių, iš to susidarė daugybė 
ežerų ir kalnelių. Kadangi le
dynai juda labai lėtai, tai su
prantama, kad minėtos ledo 
gadynės tęsėsi labai ilgai, ma
žiausiai kelioliką tūkstančių 
metų kiekviena. Tyrinėtojai, 
šitos srities specialistai, randa 
pagrindo manyti, kad žmogus 
buvo jau tais laikais.

Gyvybės raida.
Apie gyvybes ir augalus, se

niau gyvenusius žemėje, suži
nome, kasinėdami žemę. Vie
nur ar kitur mokslininkai at
randa kokius nors griaučius 
ar šiaip gyvybės liekanas, ši
tokie radiniai nevisada yra pa
našus į dabartinius gyvūnus ar 
augalus, žemėje sutinkame į- 
vairius medžiagų klodus; vie
ni matomai < susidarė anks
čiau, kiti -*&' vėliau. Gyvybes 
liekanos atskiruose kloduose 
kartais labai skiriasi. Tam yra 
daug priežasčių. Žemės pavir
šius nuolat keitėsi. Kai kurie 
kraštai savo laiku buvo paden
gti jura; paskui tapo sausuma. 
Ir toks procesas vietomis pasi
kartodavo net kelius kartus. 
Todėl viename klode aptinka
me jurų gyvūnų liekanas; ki
tame — sausumos gyvūnų.

Kuo senesnis yra klodas, tuo 
labiau jo gyvybės liekanos 
skiriasi nuo dabartinių gyvy
bės formų. Askira mokslo ša
ka — paleontologija stato sa
vo uždaviniu restauruoti (at
statyti) praeities gyvybės vaiz
dą. Gyvybės mokslas — biolo
gija verčia manyti, kad įvai
rios gyvybės formos atsirado 
palaipsniui. Pradžioje buvę 
tiktai paprastesni gyvūnai. 
Laikui bėgant, tie gyvūnai ir 
augalai per daugelį generaci
jų (kartų) keitėsi, tobulėjo ir 
davė pradžią aukštesniems or
ganizmams. Žemės kasinėjimai 
patvirtina šitą teoriją. Senes
ni žemės klodai rodo papras
tesnės gyvybės žymes, negu 
vėlybesni klodai.

Šiuo atžvilgiu visi žemės klo
dai yra suskirstyti pagal senu
mą į vadinamąsias formacijas. 
Visa žemės istorija, atsižvel-
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Tokio. — Japonijos premjero Inukai rezidencija. Scena tuoj po 
to, kai premjeras tapo nužudytas.

giant į gyvybės raidą, yra pa
prastai skirstoma į geologinius 
laikotarpius pagal šią schemą:

Archajinė era- (gadynė).
Paleozojinė era'. Kambris, 

Silūras, Devonas, Karbonas, 
Permis.

Mezozojinė era'. Triasas, Ju
ra, Kreida.

Kainozojinė (arba neozoji- 
nė) era: Terciaras: Eocenas, 
Oligocenas, Miocenas, Plioce
nas; Kvarteras: Pleistocenas, 
Aliuvi jus.

Archajinė era (gadynė) yra 
užvis seniausia. Seniau ji kar
tais buvo vadinama azojinė 
(negyvybės) era, nes nebuvo 
rasta jokių gyvybės žymių ata- 
tinkamuos^slų^sniuose. Da
bar tyrinėjimais yra nustatytos 
negausingos ' gyvybės liekanos 
vėlesniuose archajiniuose šiuo 
ksniuose. Toje gadynėje mato
mai gyveno paprastesni juros 
gyvūnai. Netiesioginiais išved
žiojimais nurodoma, kad ar
eliu j inės eros gale buvo įvai
rių bakterijų.

Paleozojinėje (senovinės 
gyvybės) eroje atsirado tobu
lesnių gyvūnų ir augalų. Juro
je tada gyveno daug , vėžių ir 
žuvų. Pirmykščios žuvys atro-. 
dė gana keistai, bet paleozoji- 
nės eros pabaigoje išsivystė 
daug jų rūšių, panašių į da
bartines žuvis. Taip pat atsi
rado paprasčiausių roplių. Au
gmenija buvo visai kitokia, 
negu dabar.- Tikrų medžių ne
buvo; jų vietoj augo milžiniš
ki paparčiai. Ypač puikiai iš
sivystė tokia augmenija kar
bono gadynėje. Kadangi auga
lai pavirto .akmens anglimi, 
tai ir toji gadynė gavo atitin
kamą vardą. Paparčių miškuor 
se nebuvo nei gyvulių, nei pau
kščių. Gėlių taip pat niekur 
nebuvo; nebuvo ir peteliškių. 
Už tai visur buvo pilna įvai
rių vabzdžių, vorų ir panašių 
padarų. šliaužiojo nedideli 
driežai. Pasitaikydavo ' strai- 
giM-

Mezozojinėje (vidutinėje)

tinkamuosę^sluĮ

IN OUR OFFICE

lanksčias uodegas. Žinduoliai 
buvo labai menki. Mezozojinė 
era buvo roplių viešpatavimo 
laikotarpis: visi kiti gyvūnai 
jų bijojo ir slapstėsi.

Mezozojinės eros pabaigoje, 
—Kreidos gadynėje atsiranda 
gelių augalai. Miškuose jau 
augo medžiai, panašus į da
bartinius ąžuolus, klevus ir 
beržus. Paukščiai jau gerai iš
sivystė ir tapo panašus į kai 
kuriuos dabartinius paukščius. 
Bet užtat ropliai pradėjo nuo
stabiai smarkiai nykti. Tik 
krokodiliai, vėžliai driežai ir 
gyvatės užsiliko vėlesniems 
laikams. Tai yra menki liku
čiai tos šeimos, kuri Juros ga
dynėje buvo taip gausi. Milži
niški ropliai išnyko dar mezo
zojinės eros gale, kad užleistų 

I vietą tobulesniems gyvūnams 
žinduoliams.

Kainozojinėjc 
eina palaipsniui 
nių formų, šitos 
je kąi kurie augalai nesiskiria 
nuo dabartinių. Didelės atmai
nos įvyksta gyvūnuose. Kaino
zojinė era yra žinduolių ga
dynė. Ankstyvesni žinduoliai 
buvo panašus į kai kuriuos 
žinduolius, gyvenančius dabar 
Australijoje. Tai buvo dar 
primityvus žinduolių tipai. 
Laikui bėgant pasirodė arkliai, 
drambliai, raguočiai, plėšrus 
žvėrys ir kiti. Kainozojinės 
eros gyvybė yra gana gerai iš
tirta, kaip kad galima nuo
dugniai sekti, kaip keitėsi ats
kiros gyvybės formos. Kai ku
rie gyvūnai, gyvenę kainozoji
nės eros pradžioje, visiškai iš
nyko; kiti gi išsivystė į dabar
tinius gyvūnus. >

Pleistoceno gadynėje sutin
kame pirmutinį žmogų. Tuo 
pat metu nyksta įvairus milži
niški gyvuliai. Pleistoceno pa
baiga ir aliuvi]us (kuris tęsia
si ir dabar) sudaro žmogaus 
gadynę.

Tokiu budu gauname gana 
platų gyvybės raidos vaizdą, 
žinome, ( kaip keitėsi gyvybė 
įvairiais laikotarpiais. Taip 
pat galima nustatyti reliatyvų 
(palyginamąjį) tų laikotarpių 
ilgį. Pakanka tiktai atsižvelgti 
į atatinkamų formacijų storu
mą ir jų sudėtį. Pasirodo, kad 
įprastas (čia paduotas) žemės 
istorijos padalinimas laiko
tarpiais nėra proporcingas lai
ko atžvilgiu. Senesni geologi
niai laikotarpiai buvo daug il
gesni, negu vėlesni. Visa kai- 
nozojine era turėjo būti labai 
trumpa, palyginus su kitomis 
eromis. Atskira paleozojinės 
eros dalis, kaip kambris arba 
karbonas, galėjo būti ilgesnė, 

jie turėjo negu visa kainozojinė era. Už 
dantis ir ilgas, vis ilgesnė buvo archajinė era:

Nevisi tie 
kai kurie 

kojomis,

eroje gyvoji gamta žymiai pa
sikeitė. Augmenija susidėjo, 
kaip ir anksčiau, iš įvairių 
paparčių. Tačiau, be to, išsi
vystė tikri medžiai, panašus į 
dabartines egles. Taip pat at
sirado palmių. Šiaip gi mezo- 
zojiniai miškai turėjo vienodą 
ii’ niūrų vaizdą.

Iš gyvūnų labai smarkiai, 
ypač Juros gadynėje, išsiplėto
jo ropliai. Jų buvo tuomet 
labai daug rūšių, 
ropliai rėpliojo 
vaikščiojo ilgom
panašiai kaip jlabartiniai gy
vuliai; kiti lakiojo kaip da
bartiniai šikšnosparniai, treti 
—‘gyveno Juroje. Šiaip gi savo 
prigimtom ^įsi tie gyvūnai bu
vo tikri toplįų giminės atsto
vai. Kai kurie ropliai siekė 
milžiniško didumo: dabarti
nis dramblys atrodytų šmuly 
kiu žvėriuku, palyginus su 
tais milžinais, t šitie baisus ir 
biaurųs gyvūnai, kaip rodo jų 
kaukolės, turėjo labai mažas 
smegenis. Tiktai milžiniška jė
ga ir aštrus dantys laidavo jų 
gyvybę. j ' Į

Vadinamojoje Juros gadynė
je pastebėti pirmutiniai pauk
ščiai ir žinduoliai. Paukščiai 
pradžioje skyrėsi nuo dabarti
nių ir daugeliu atžvilgių buvo 
artimi ropliams; 
pavyzdžiui,

DAR VIENAS ŠTORAS ATIDARYTAS

eroje gyvybe 
prie dabarli-

6429 SO. HALSTED ST.

Dr. MICHAEL’S ALI HERB TO NIC
474S SO. ASHLAND AVENUE, ' 1043 W. NORTH AVENUE
1205 MIIAVAUKEE AVENUE, 3342 W. 20th STREET

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
ir viduriai tinkamai veikia?

JUS ŽINOTE, KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų ligų Ir 
susirgimų paeina . nuo skilvio ir netinkamo vidurių 
vajimosi. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kuria 
kentėjo nuo visokių ligų, yra dabar ‘ pasveikę var
todami DR. MICHAELIS ALL HERB TONIC. Sis 
labai švelnus tonikas yra padarytas iš 36 skirtingų . 
gydančių žievių, šaknų, uogų, , lapų ir žolių. Neturi 
savy narkotikų, vaistų’ ar alkoholio. Tai yra siste
mos reguliuotojas, kūno budavotojas ir kraujo valy- , 
tojas. Ateikite i musų sankrovą nemokamam pasi
tarimui. Daktaro egząminacija yra visiškai dykai 
kada vartojate Dr. Michael’s Ali Herb Tonlo. Arba _

rašykite mums, prlslųsdami oOc, o mes prisiusime jums $1.00 bonką Dr. Michael’s Ali 
Herb Tonlo, ir tada patys įsitikinsite, kad Jei niekas kitas jums nepagelbėjo, tai pa- 
gelbčs DR.. MICHAEL’S ALL HERB TONIC;

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 
perkate 1 bonką DR. MICHAELĮ ALL HERB TONIC.

ji tęsėsi ilgiau, negu visos eros, 
kartu paimtos.

Gyvybes raida ėjo nevieno
du tempu: ji ėjo juo tolyn, tuo 
greityn. Ilgą laiką žemė buvo 
be jokios gyvybės. Tiktai saulė 
švietė; slinko debesys; banga
vo jura, ir upės tekėjo tarp 
pilkų uolų. Atsirado gyvybė, 
bet ilgą, ilgą laiką tai buvo 
tiktai bakterijos, infuzorijos, 
pelėsiai ir panašus organizmai. 
Vėliau pakilo tobulesnės gyvy
bės formos. Pagaliau, palygin
ti per trumpą laiką, pasirodė 
žmogus. Dar trumpesniu laiku 
žmogus pasirodė kaip kultū
ros ir civilizacijos kūrėjas. Is
torinis žmonijos periodas at
rodo trumpas palyginti su visu 
žmogaus buvimo laikotarpiu. 
Pastarasis yra labai trumpas 
palyginti su visos gyvybės lai
kotarpiu.

Tą patį reiškinį stebime 
“tikroje” žmonijos istorijoje. 
Senovėje, pavyzdžiui, senovės 
Aigipte, ištisi šimtmečiai slin
ko be pastebimų atmainų. Bet 
naujų amžių istorijoje žmoni
jos pažanga yra nepaprastai 
greita.' Dabar per kelias de
šimtis metų kas kartą įvyks
ta didetiausios atmainos poli
tiniame ir kultūriniame gyve
nime.

Grįžtant prie augalų ir gy
vūnų “istorijos,” reikia pa
brėžti, kad čia tuo tarpu ne
turime tikslios chronologijos. • 
Yra žinomi tiktai (ir tai labai 
apytikriai) reliatyvus 
geologinių laikotarpių 
Absoliutinius įvairių
sluoksnių amžius mokslininkai 
pradėjo tirti -tik paskutiniais 
laikais. (Iš ‘'Musų žodžio”).

atskirų 
ilgiai, 
žemes

Važiuodami į Lietuvą
Pirmiausiai atsilankykite į musų ofisą, čia gausite tei

singą patarnavimą ir visas informacijas dykai.
Perkam Lietuvos Laisves Paskolos Bonus ir
Mokam $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00

Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, atsišaukite i musų ofisą

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Chicago, UI

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

Auto Road
ES

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

Gaukite sau tokią knygą. Jos

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
• 1739 South Halsted' St

CHICAGO, ILL.

Daktaras
Kapitonas • 

Pasadliniame kare

WISSIG,
Specia|i«tas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfeJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas, pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už nuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus iigydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per'daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 16 valandos ryto iki;! 
valandai ir. nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuO 10 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 *

>■' ■■ 'CT
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Naujienos
TA. UtHtota Ori, N.w.

InbUdM DAUf IhtMH Suaday by 
*“•

TetftlMė Roo»teU 8500
. Edltor h GRIGAITIS .

per yeer outiide of CEicago 
per yeer in .Chicago

18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

—..... .... 18c
......75c 
na Chicagoj,

mukt th« act of

ltai Murifea. ifeldriant

Hiatoakyfeo kalife]
Chicagoje — vaitu:

Metama .... ............................
Pusei meti ,
Trimt mtaeMama , .. .... 
Dviem minedam 
Vienam mtoariui - - ■

Chicagaj per iineiiotojua:
Viena kopija--------
Savaitei , 
Minorini ...... 

Suvienytose Valstijose.
paimt

Metama -..... ......... -............... 17.00
pusei metą........ ............  8.50
Trims minėdama ................  1.75
Dviem minėdama ....... 1.25
Vienam minėsiu! ------------- .75

Lietuvon ir kitur uiaUmiuose 
\ (Atpiginu)

Metams ................. -........   $8.00
Pusei metą — 4.00
Trims minėdama  ........  2.50
Pinigus reikia atarti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

JUOKDARIAI
T

• Stambiųjų kapitalistų gynėjas, dienraštis “Chicago 
Tribūne”, įdėjo 1-am puslapyje ilgą vedamąjį straipsni, 
kuriame pasakojama, kad Jungtinių Valstijų valdžia 
baigianti smaugti biznį, lupdama aukštas taksas nuo 
biznierių. Amerika šiandie jau esanti “half bolshevik, 
half free”. Valdžia, girdi, jau kontroliuoja susisiekimą, 
bankinį biznį ir žemės ūkį ir siekia paimti savo kontro- 
lėn pramonę ir prekybą. Valdžia pasiima iki 40 nuošim
čių nuo palikimų ir iki 50 nuošimčių nuo gyvų žmonių 
pelnų. Palyginant su šituo plėšimu, net Al Capone at
rodąs, kaip labdarys...

Skaitant šitokį “Tribūne’os” raudojimą, ima juo
kas. Keno gi yra pastatyta ta valdžia, kuri kapitalistus 
taip baisiai “plėšia”? Ar ne kapitalistų? ' /

Kas valdo republikonų partiją, kuri prieš ketverius 
metus pravedė į Jungtinių Valstijų prezidentus Hoo- 
verj? Ar ne bankininkai, geležinkelių kompanijų vir
šininkai, stambieji pirkliai ir fabrikantai?

Tikri juokdariai yra tie ponai iš Chicagos “Tri
būne”. Jie nori įtikinti publiką, kad Amerikos valdžią 
laiko savo saujoje ne didysis kapitalistinis biznis, bet 
koki tai “raudoni” bolševikai, šitą juoką Chicagos did- 
lapis sugalvojo, gal būt, dėlto, kad republikonų konven
cija yra be galo nuobodi, ir jisai nori publiką pralinks
minti.

KAPITALIZMO SIELA — PELNAS

^k Ji > »A- $ ■ i
..........— .......... ■—■■■■■................. ........................ ■■■■■■■■!■ i ......................... .. " . .........

kų išnaudojimų amžinai didiiiti begalima, hėš jie orga
nizuojasi ir kovoja prieš išnaudotojus. Tenka didesnių 
pelnų ieškoti gamybos plėtime. Tam betgi yra Hboš.

ir biznis sūstoja
Kuomet visi pramonininkai štėngiaši savo gamybą iš
plėsti, tai įvyksta viršprodukcija — : 
visai.

Taigi tai ekonominei sistemai, kiti4! yra parėriitd 
pelnų gaudymu, anksčiau ar vėlidū tūri ateiti galas. O 
kadangi kapitalistiškam bizniui atgyventus žmbnija ne
norės mirti badu, tai vietoje kapitalizmo turės būt įs
teigta kita ekonominė santvarka.

“Tribūne” gąsdina savo skaitytojtls, kad tai biisiįš 
“bolševizmas”. Nieko panašaus. Pats bolševizmas yfd 
nevykusi kapitalizmo kopija.

• \...................................-........... ............................................ .......................................................................... i.-------------------------------------- ■

Kaip Nuvirto Alfonsas XIII

komi- 
pilnoj 
O re- 
Lopez 
užimti

(Tęsinys)
Katalunija buvo amžinas 

maištininkų lizdas. Ji kelioliką 
kartų jau bandė Sukilti. Ji tu
rėjo ne mažą revoliucionierių, 
kurie ne vieną kartą buvo išė
ję į gatvę su ginklu rankose ir 
reikalui atsiradus, buvo vėl pa
siryžę griauti monarkiją.

Kai tryliktos dienos Vakarą 
senis Macija kavinėn susikvie
tę savo ištikimuosius ir pareiš
kė, kad jis, apskaitęs jėgas ir 
rnomėntą, sutinka, jog revoliu
cija taptų veiksmu, visi są
mokslininkai užėmė savas vie
tas.

(Pats Macija nuvyko į kiną, 
kad < nutrauktų policijos dėmesį 
nuo kitų sukilėlių. O kapitonas 
Merlno tuo tarpu paruošė savo 
batareją. Kapitonai Pcrež, Med- 
rano, Miranda, Garcija ir kt. 
taip sutvarkė savas dalis, kad 
sulig pirmu revoliucinio 
teto nurodymu galėtų 
šarvuotoj mestis kovon, 
voliucionieriųs generolas 
de Očoa planavo, kaip
Katalunijos karo apygardos šta
bą. - k ■; t

Macija apleido “kmą* nepabai
gęs seanso. Jis nuvyko į savo 
žento namus. Policijos būrys 
nusekė paskui jį ir lauke gat
vėje, bet policininkai nematė, 
kaip Macija išėjo pro užpakali
nes duris ir nuvažiavo tiesiog 
j Kolumbo požemius, kur buvo 
susirinkęs visas komitetas. Ten 
buvo paskutinis pasitarimas.

Balandžio keturioliktą dieną, 
apie dvyliktą valandą, j Barce- 
lonos savivaldybės namus atėjo 
būrys žmonių, kurie visą laiką 
šukavo — Tegyvuoja respubli
ka! Rėksniai įsiveržė net į pa
ties burmistro kambarį. Suki
lėlių vadas Lilis Kompans ten 
pareikalavo, kad burmistras 
jam įteiktų varą — lazdą reiš
kiančią valdymo galią.

—Aš gerbiu liaudies valią. — 
drebančiu balsu atsakė burihis- 
tras, — bet jums varą Įteikti 
tiktai tada tegalėsiu, kai cent
ro valdžia man tai įsakys.

Ginčijosi porą Tnintičią 
varos, kol vienas sukilėlis 
sal nežiūrėdamas burrilištro
reiškimų, pačiupo ant stalo gu
linčią varą ir įteikė Kompans. 
Šis abiem rankom ją suspaudė 
ir kiek tik galios turėdamas 
šaukė: Tegyvuoja respublika!

Vėliau jaii varą laikydamas, 
rankoje pranešė, jog skelbia 
respubliką, o btivvisiam bur
mistrui pažymėjo, kati respub
likos vardu jį atleidžia nuo ei
namų pareigų. Ligi tam metui 
b’iivusi riionarkiška savivaldy
bė pasikeitė respublikoniška. 
Nilo sienų pradėjo lakstyti ka- 
rdliaus ir karalienes phveikslai 
ir visi rūmai virte lįŽvirė.

Netrukus atsirado Macija, 
Susirinko visi naujai išrinktie
ji dtstovai, ir iš savivaldybės 
balkonų paskelbė fešpubliką. 
Aikštėj jau laukė minių mi
nios,' kurios šį paskelbimą su 
dideliu džiaugsmu stitiko.

Apskrities tarybos pirminin
kas Maliiker, vargais" ne galais 
prasiveržęs pro šūkaujančią 
įhinią, įėjo į posėdžiaujančią 
atstovų salę ir pirmininkaujan
čiam Macijai pareiškė:

—Esu apsk. taryb. pirm.,

savivaldybės namus ir kviečiu 
visus tuojau juos apleisti.

—Esu Katalunijos prėžideh- 
tąs, — slidijd.tidiriąs atsako jam 
Mačija. — Tik ką paskėlbeiric 
respubliką ir tamsta jau nesi 
taryboš pirmininku. Del to siū
lau tamstai apleisti rumus.

Ilgai dar ginčijosi šie du pir
mininkai, kol pagaliau senasis 
jėga buvo iš savivaldybės tu
mų išstumtas.

Ties savivaldybe atsirado ke
li karininkai lt civilinėj unifor
moj generolas Lopez de Očoa. 
Minia pradėjo šaukti: Tegyvuo
ja respublikoniška kariuomenė! 
Diktatoriaus iš kariuomenes iš
mestą generolą privertė vykti 
namo ir tuojau apsivilkti ka
rišką uniformą.

Netrukus buvo užimtos visos 
vietos įstaigos, paleisti kaliniai 
ir ant visų kampų griaunami 
monarkiškieji paminklai. Tiktai 
karo apygarda buvo monarkis- 
to generolo rankose. Bet ne
žiūrint į tai, ties savivaldybės 
rūmais 
nuolių, 
Kanuoles 
buvo apsikaišę respublikoniško- ... a . . v. a

Macija.
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Bet “Tribtine’os” pasakėčioje yra ir rimta pusė. 
Pulk. McCormicko laikraštis labai karštai įrodinėja, 
kad tik aukšti pelnai įkvepia gyvybę bizniui. Jisai mini 
Chicagą, kuri prieš šimtą metų susidėjo iš keleto baku
žių, o šiandie yra pavirtusi milžinišku didmiesčiu. Kas 
paskatino žmones įvykinti šitą stebuklingą atmainą 
prie Micįigan ežero kranto? Proga daryti “pelnus, di
delius pelnus”

Tokiu pat budu “Tribūne” aiškina ir Amerikos kon
tinento atradimą. Kolumbas, girdi, tik dėlto plaukė nuo 
Ispanijos kranto per okeaną, kad jisai tikėjosi užtikti 
Indiją ir parsigabenti kupinus laivus lobių. Taip pat 
troškimas pralobti verčiąs žmones išrasti ir tobulinti 
mašinas, tiesti geležinkelius, kasti anglis, statyti mies
tus. O kuomet turtų ieškojimas vysto pramonę, tai ir 
darbininkai turi uždarbį. Atimk lobininkams galimumą 
didinti savo lobius — ir visas biznis sustos, darbininkai 
bus išmesti į gatvę.

Taip kalba “Tribūne”. Reikia pripažinti, kad jos 
žodžiuose yra daug tiesos. Pelnas šiandie, iš tiesų, yra 
svarbiausias biznio akstinas. Bet reikia pridurti: ka
pitalistinio.

Yra biznių kooperatyviškų. Amerikoje jie nedaug 
teišsipletoję, bet Anglijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švei
carijoje ir net Lietuvoje kooperacijos vaidifta labai 
svarbų vaidmenį. Jos yra vedamos ne dėl pelno; o bet
gi jos per paskutines kelias dešimtis metų padarė labai 
didelį progresą.

Aririiptol negalima pasakyti, kad grynai dėl pelno 
dirba ir ūkininkai, savarankiški amatininkai ir smul
kieji pirkliai. Apie didelius pelnus dauguma jų nedrįs
ta ir svajoti; kas jiems daugiausia rupi, tai — pragy
venti, ūŽtikrlhatit duonos kąsnį sau ir vaikams.

Bet “Tribūne” užmiršta, kad prieš įsikursiant ka
pitalizmo sistemai, žmonija gyveno, dirbo ir progresavo 
per* nesuskaitomus Šimtmečius. Per tuos amžius buvo 
padaryti didesni ir reikalingesni išradimai, negu gele
žinkelis, automobilis, lėktuvas arba radio. Per tuos 
amžius savo nėpailštdnČidmis pastangomis žmogus iš
tobulino savo kalbą, išniokb organizuotis, pasiekė civi
lizaciją, padarė pagrindą mokslui. O betgi toks dalykas, 
kaip pelno darymas, tuomet dar visai nebuvo žinomas!

Tdčiau da ir šiandie toje srityje, kuri daugiausia 
prisideda prie Žmonijos pažangos, būtent, moksle, anaip
tol hė pelnas ir pralobimo troškimas yra viešpataujan
tis. akstinas. Vidutiniškas butlegeris paddro daug dau
giau* pinigo, negu dauguma didžiausiųjų mokslininkų.

Jeigu; anot “Tribūne”, kapitalistiškas biznis begali 
gyvuoti be didelių pelnų, tai tatai rodo, kad kapifaliž- 
inui grasina pavojus pražūti. Jo ateitis butų užtikrinta 
tiktai tuomet, kuomet pelnai galėtų nuolatos vis laidau 
ir labiau augti. Bet kaip jie gali taip augti? Darbinin-Iprotestuoju prieš įsiveržimą į

dėl 
vi- 
pa-

atsiradę keliolika ka- 
kurios ^jo sargybas. 
, kareiviai ir arkliai
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mis vėliavomis. Ties žymesnio- 
mis sukilėlių Užimtomis įstai
gomis, taip pat atsirado karei
vių. Tai buvo revoliucinių ka
rininkų dalys. x

Macija. iš katalunijos radio 
stoties visam pasauliui paskel
bė apie respubliką, karaliui pa
siūlė atsistatydinti, jeigu jis 
vis dėlto neatsistatydinsiąs, 
kvietė kovon.

Karo apygardas viršinihkaš 
viską pranešė Mądridan, ir pra
šė atsakymo ir patarimo kas 
daryti. Ėjo Valandos, bet iš 
Madrido nesigirdėjo jokio at
sakymo. Tada viršininkas ir 
karininkams jau., nieko daugiau 
nesakė.

Madridas iš pat ryto pradėjo 
virti. Apie, vienuoliktą valandą 
Studentai padare didžiausią de
monstraciją. Visi ėjo Vidaus 
Reikalų Ministerijos rūmą link. 
Vėliau mė,tė darbą darbininkai 
ir iš visą miesto kampų ėjo į 
čentfą. Darbininkų būriai nuo
lat šukavo: Šalin karaliiį! .

Alfonsas nenorėjo pasiduoti, 
liaudies Valiai, bet dėjo visas 
pastangas, kokiu nors bud u iš
laikyti sostą. Nežinodamas ko 
griebtis įsako civilines gvardi
jos viršinihkui 'paruošti dalis, 
kad butų pasirengusios šauti į 
minią. GėiierOlfc Sanjurj6 pa
svarsto ir atsisako šį įsakymą 
vykdyti. Jis gal> butų ir vyk
dęs, jei karalium butų daugiau 

ralius prie pirmos progos gali 
ir jį išvyti, kaip išvijo dikta
torių Primo de, Riverą. O gen. 
Sanjurjo su diktatorium buvo 
labai geri draugai ir už kruvi
ną patarnavimą nenorėjo tokio 
paties užmokesnio susilaukti.

Alfonsas visą laiką delsė, vil
kino, norėjo išlošti laiką ir ti
kėjosi, kdd kuri nors provinci
jos .ddlis. įkilsianti, sostui gin- 

f Tdlėfofidyo į itoįiįniausips 
užkampius; bet beveik iš visur 
gkvo neigiamą atsakymą. Ir 
kai net prb pačius karaliaus 
luriių langus girdėjosi minių 
Šauksmai: Šajfn. karalių!, Al- 
tonsas dar vis tikėjosi, jog ge
nerolas Berenger, tuo metu 
' ' " ' ■ ■ ■ ' i ■ .. .> -■, v

kard kardos 
^IrĄifiltikti, adkilsięs !<• j| apgiri-

Po fjiėtą dusitirik^ įbįlčdžiau- 
tl kabinėtas.. Višį 
nisterių galvbs neleistos, 
džią tfditšta, niekas nieko 
šldlo, bėS žihb, kdd nieko ne
gelbės. Paskutiniuoju Į pbsėdį 
atvyksta darbo mirtistėtld ku
nigaikštis Mdiita. Jis lilikšmas, 
Šdlpbsi 1 — kas yrd; jjbnai? 
Rbdcl veidai toki liudrii?

—Ar tau atrodė, kdd po to- 
kiį rinkinią gdlihia būti įlaten- 
klhttl?... aMko jam miništeris 
grafas Romanortės.

—Del to litidit, senjorai? Aš 
prieš mėnesį žlfibjdu, kad taip 
atsitiks.

—Tai kode! ahkšČldU iiepra- 
hešėi,..

Tub pirtČlii metu Mabfbs na
muose posėdžiavo revoliucinis 
komitetas — Laikinoji respub
likoniška valdžia, fcai kufie jo 
nariai bėSikaitalibddmi ėjb kal
bėti į minią ir SeiU kiekvieną 
judėjitaą. Ypatingai dėmesys 
buvo kreipiamus į siteitiftkusius 
ties Vidaus Reikalų Ministerija. 
Civilinė gvardija miniai neleido 
Veržtis Vidun, bet dėl šukavimų 
nieko nesakė.

(Pačiuose karaliaus namtiose 
tuo metu ėjo didžiausia maišd- 
tis. Kokia dvidešimt aristokra
tą nefamiai lauke karaliaus 
prieškambariuose. Senbs mar
kiuos ir kondesos bateli raudo
jo’ karalienės kambariuose. Kai 
kurie ministeriai, pav., La Cier- 
va. siūle karaliui įsakyti savo 
žinioj esančiom kariškom jė
gom šabti į besiveržiančią mi
nią ir užkirsti jai kėlią. Kiti, 
kaip Aznaras, Romanbhes ir 
kibios siiilė vėngti kraujo prd- 
hejimo. Taip pačių įhiriisterių 
ir karaliaus šeimos prasideda 
barniai, koliojimasi. Grafui Ro- 
manones, kuris visą laiką išti
kimai monarkijai tarnavo ir 
tebėtarnaifja, matkizos į akis 
šaukė, kad jis> išdavikas, pa^si- 
davelis, niekšas... Keli karinin
kai, kurie vis dar buvo pasiry
žę vykdyti bet kokį karaliaus 
įsakymą, nervuotai vaikščioju 
po karaliaus rūmų koridorius 
ir besiraukydami sekė karališ
kos šeimos beviltiško blaškymo
si scenas.

Minios balsai kas kartą vis 
buVo garsesni ir be atodairos 
reikalavo aiškumo.

Grafas Romanohės sušiHuku- 
siai miniai pareiškė, kad posė
dy] ministeriai apsvarstė Reika
lą ir karaliui dUbia Ši naktis 
apsispręsti kas daryti.

Tikriimoj gi jis melavo. Jis 
Vyko tartis su BeVoliuciniu Ko
mitetu, kdd galėtų perduoti 
vaidilą ir kokiu nors bildu iš
gelbėtą karaliaus gyvybę.

Tarėsi su Alkala Zdmora. Del 
valdžios perdavimo greitai vis
ką sutarę^ bet kašliete kara- 
lią, tai Alkala Zambra pareiš
kė { Prieš saules nusileidimą jis 
Privali išVykti...

Ten sutarė apie visas kara
liaus išvykimo smulkmenas. 
Laikinoji valdžia pasižadėjo ap
saugoti karaliaus gyvybę ir 
duoti galimybes išvažiuoti. Su
tarta, kad karalius išvyksta 
penktą valandą vakaro, 

z Minia tuo tarpu užėmė Vi
daus Reikalų Miriisterij bs riU 
mus. Kai kuriuos policininkus 
leko jėga nustumti, bet atsira
do ir tokią, kurie pdrodė visas 
duris, atrakinėjo it palengvino 
išėmimą. Pirmieji įšlVeržiisibji 
išbėgo ant balkonų Įįr apačioj 
fedsirinkusiai mihiM skelbė res
publiką. ♦ ' , ‘

Kai ministerija jdu buvo už
imta, automobiliu susėdo laiki
noji valdžia ir iŠ MaUrOs namų 
vyko j miništeriją: Gatvėj bu
Vo kimšte užkimštos; Vienas 
respublikbnaš visą laiką ėjo 
prieš automobilį ir šaukė: Kė
lią laikinajai vaidžiiai.;;

Formalus valdžios perdaVi- 
hias Vyko labai paprastai. Ka
ralius pdreiškė ministeriui pi£- 
hiinirikui AznUrui, kad visą 
valdžią pėrdltbdąš į jbjo ran
kas, o pastarojo kabinetas vis- 

. ką perdavė laikiną jai. Karalius

lau- 
mL 
žo- 
ne-

Kdš yra, J)bnai?

Aznarui parašė raštą, kuriame 
prisipažįsta, jog matąs, kad ne
turįs liaudies meilės, kad ne
kėlias pilietinio kafo,l kad nuo 
jokių teisių neatsisakąs, bet 
geruoju pasitraukiąs... Net pa- 
skutiriidme savo rašte melavo 
ispaną liaudžiai ir ruošė dirvą, 
kad dar kartą kada galėtų ap
gauti.

Minia apie šį karaliaus raštą 
ir apie valdžios perdavimą nie
ko nežinojo. Ji visą laiką manė, 
kad karaliaus valdžia vis 
nenorinti atsisakyti.

Daugiausia darbo turėjo 
daug ir Karo ministeriai. 
daus reikalų ministeijis jau 
vėjo tą palengvinimą, kad
lis savivaldybių buvo pasiskel
busios respublikoniškomis. Ne
trukus policijos ir civilinės 
gvardijos viršininkai pareiškė, 
jog pasiduodą naujosios valdžios 
įsakymams.

Azanja, karo ministcris, tu
rėjo daugiau sunkumų, karo 
reikalai daug sudėtingesni, rei
kėjo labai gero takto. Bet A- 
zanja nuo pirmos dienos nelei
do nei vienam kariškiui reikšti 
savų pretenzijų. Jis' reikalavo 
visiško paklusnumo.

dar

Vi

tu- 
da-

Ketvirtadienis, birž. 16, ’32

Jau iš Vidaus fecikalų Minis
terijos telefonavo Valencijos 
karo apygardai, bet kai buvęs 
kari) ministeris perdavė jam 
ministerio portfelį, su adju
tantais nuvyko į Karo Ministe
riją, perėmė Madrido apygar
dos vadovybę ir visoj Ispanijoj 
l u ėmė karo stovi.

Daug bėdos turėjo su Kata
lunijos karo apygarda. Iš ten 
būtinai reikalavo, kad monar- 
kiškas viršininkas butų pakeis
tas generolu Lopcz de Očoa, 
bet centro valdžia ne labai no
rėjo tai daryti. Bijojo, kad su
kilusioji Katalunija nepasiskelb
tų autonomiška ir visai neatsi
skirtų nuo Ispanijos. Su Očoa 
paskyrimu delsė.

Tuo tarpu Katalunijos suki
lėliai, turėdami monarkišką 
apygardos viršininką, pradėjo 
smarkiai nerimauti. Visas re
voliucinis komitetas susirinko 
ir nutarė dar kartą kalbėtis su 
Madridu.

‘Pirmiausia reikalą aiškino 
pats Macija, vėliau generolas 
Lopez de Očoa, o jaunesniojo 
laipsnio karininkai visai neri
mavo.

(Bus daugiau)

/
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r DRAKULA
ftrnikrion Doubleday, bėrin ti Cc.

(Tąsa)
“Prižadu, gotas drauge, kad, 

jeigu Dievas lėis dar mafl gy
venti, aš ktib labiausiai Steng
siuos tai padaryti; iki, jeigu 
tokia bus Jo valia, aš nusikra- 
tySiU tb baisaus prakeikimo, 
kuris dabar ant mdnęs nupuo
lė.” Jos gertthias, drąsumas į- 
kvėpė jėgas, pasiryžiiilo ir į 
mušą svyruojančias Širdis dir
bti ir kentėti dėl jos, kuri dau
giausiai inusą visų iki šiol nui- 
kėtttėjo. Tuojau pradėjome 
tartis kas daryli. Aš jai pri- 
mihiaU užlaikyti visus dokii- 
iiientuS ir raštus Saugiojoje ka
soje, kartii ir dienynus, užra
šus ir fonografo valelius; jos 
pareiga taipgi btivb kaip ir iki 
Šiol suvėsll visus raštus į są- 
trdttką. DatbO pefSpektyva ją 
nudžiugino — jeigu galima 
kalbėti apie “nudžiugimą” ry
šy su tokiu pavojingu ir ne- 
šniagiti darbu.

Kaip paprastai Vari Hclsing- 
ds jai! btivb apgalvojęs viską 
iš arikštb, inumš dar nespėjus 
pfridėti, ir jhti rddšėsi savo 
pldnlį išaiškinti.

“Aš marinti, jog gerai pada- 
rčirie,” tarė, “pirmaiftė suSi- 
HftRitffe po dpšildrikymo Kar- 
faStė ririfrirį nieko nedaryti 
lėni gulln&driiS žeihfų dėžėms. 
Jdiįff butlmie tdip pridarę, gra
fas Draktfld britų supratęs fritb- 
są Ūksią Ir be abeju iš ankstd 
bUttį prišifuošęs riėdaleišti 
ttiUtilS pasielgti panašiai ir su 
kltbniiš; bet kaip dabar da
lykai stovi, jis riėŽirid ką mėš 
planuojame daryti. Greičiau
siai jis visai nežino, kad meš 
galipie sterilizuoti jo lizdus, 
kdd jis negalėtų daugiau jais 
naudotis. Mes esame tiek ge
rai siisipažinę su jų paskirsty
mu, kad apieškoję namą Pic- 
cadilly lengvai galėsime susek
ti ir dar ku£ nors užsilikusias 
dėžes, šiandieną yra musų; jo
je gludi visa musų viltis. Te
kanti saulė, kuri nušvietė muš 
visus paskendusius liūdesyje, 
slinkdama padange seks musų 
žinksnius. IRi ji nusileis, žiau
rusis sutvėrimas turi būtinai 
pasilikti pavidale kuriame j iš 
dabar yra. Jis negali eiti toliau 
savo žemiško guolio. Jis negali 
ištirpti į orą’ arba pranykti pro 
plyšius, spragas ir tarpdurius. 
Jeigu jis nobės pareiti pro du
ris, jis turės jas atidaryti, kaip 
ir paprastas mirtingas žmogus. 
Todėl, šiandien musų darbas 
yra surastį visus jo guolius ir 
juos sterilizuoti. Tokiu keliu 
eidami, jeigu jo dar nebusime

—------- !---------- V

sugavę ir sunaikinę, privcsime 
jį prie bedugnės, kur kuomet 
nors galutinai jį pagausime ir 
stiiiaikihsimė.” Čia pašokau, 
nes negalėjau savęs susivaldy
ti, pagalvojęs, kad sekundės ir 
minutės, atimančios nuo Minos 
gyvybę ir laimę, slinkte slinko, 
nes pakol kalbėjome, nieko ne
galėjome padaryti. Bet prof. 
Van Helsingas iškėlė ranką 
mane persergėdamas: “Nesis
kubink, Jonai,” tarė. “Patarlė 
sako, “juo povaliau važiuosi, 
tuo greičiau ten busi. Mes grie
bsimos akcijos, skubios akci
jos, kuomet ateis tam laikas. 
Bet pagalvok, visos situacijos 
raktas greičiausiai yra tam na
me PiCcadilly. Bet tuo pačiu 
laiku, Grafas gal turi nusipir
kęs Ir daugiau namų. Jis turės 
jų pirkimo dokumentus, rak
tus ir kitus reikmenis. Jis tu
rės popierių, ant kurių rašė, 
jis turės ir čekių knygelę. Jis 
turi daug visokių reikalingų 
dalykų, kurie yra kur nors nu
slėpti; kodėl ne toje centrali- 
nėje vietoje, kuri yra patogi ir 
ribprivojinga ir iš kurios jis ga
li įsėsti ir įeiti į vidų niekieno 
nėpdstcbėtaš, nes ten judėji
mas yra didelis ir niekas ne
atkreipia į jį jokios domės. 
Mes ten nuvyksimė ir namą iš- 
ieškosinie, ir patyrę kas yra 
viduje, padarysime savo -su 
dėžėmis ir kur nors sučiupsi
me patį senį vilką — taip; ar 
de? (

“Todėl skubėkime, eikjine 
trio/aii”, sušukau, “mes gaišina 
įrie brangų, labai brangų lai
ką”! Profesorius nesujudėjo, 
lik tarė:

“O kaip mes įsiginsime j tą 
namą PiCcadilly ?’\
. “Nedaro skirtumo, kaip!” at
šakiau, “fšilaužšime jeigu rei
kės.”

“O kaip su policija; kur po
licininkai Bus ir ką Jie pasdkys 
nnts pamatę?*’

bežinojau ką atsakyti; žino
jau tik dek, kad gaišuodamas 
ir atidėliodamas, jis tai neda
rė be priežasties. Nerasdamas 
kitos išeities, atsakiau kuo ty
liausiai :
< “Nelauk dauginti negu rei
kia; tikriausiai žihai, kaip ir 
kodėl aš kankinuosi.”

(Bus daugiau)

iiies gaišina 

nesujudčjo,

Atėjo N a y. j a s No. 6 
“KOVOS”. Galima gauti 
“Naujienose”

■ •■' V 4(*.«&**



Ketvirtadienis, birž. 16, ’32 ' NAUJIENOS, UEIcSp, IU.'

CHICAGOS 
ŽINIOS

Mokytojai ieško pagel- 
bos pas bankininkus

Važiuoja kaip patau- 
kuota

Republikonų konvencija, su
sirinkusi Chicagoj prezidentui 
ir viceprezidentui nominuoti, 
važiuoja kaip pataukuota.

Administracijos, t. y. prezi
dento Hooverio norų reiškėjų, 
pajėgoj užvaldžiusius rezoliu
cijų ir platformės komisijas.

Konvencijos didžiuma - ad
ministracijos šalininkai. Jie 
priims tokią plalforinę, kuri 
atrodo parankiausia preziden
tui ir jo kabinetui; ir blaivybes 
klausimu, nužiūrima, busianti 
priimta pageidaujama Hoove- 
riui rezoliucija, o blaivybės 
priešininkų rezoliucija vei
kiausiai įeis kaip mažumos 
pareiškimas. Dar gal būt pasi
rodys kiek karštesnių ginčų 
konvencijos salėj dėl blaivy
bes. Bet tai bus tik “fejerver
kai,” kurie gaisro ncsukelsią.

Konvencijoj delegatų esama 
1,154; tur būt apie tiek pat 
alternatų. Laikraščių atstovų 
priskaitoma apie tūkstantį.

Kalbos apie tai, kad nomi
nuoti kitą kandidatą viceprezir 
dento vietai, o ne p. Curtis, 

■ pamažu nutylančios. Viskas 
atrodo eina kaip patepta.

Chicagos aukštesniųjų mo
kyklų asociacijos prezidentas 
kreipėsi laišku į stambiųjų 
miesto bankų viršilas prašyda
mas pagelbėti 14,000 mokytojų. 
Pagelbėti paskola miestui, kad 
jų, mokytojų, skurdas butų 
palengvintas, kai iš tos pasko
los jiems busią išmokėtos už- 
vilktos algos.

minuoti Charles Dawcs’ą vice
prezidento vietai. Bet Dawes 
pareiškė, kad jis nesutinka 
kandidatūrą priimti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Naujienų” piknike
Trubelis su Wisconsino 
delegacija konvencijoj

Kai prezidento Hooverio 
vardas buvo suminėtas pirmą 
republikonų konvencijos die
ną, tai delegatai ir publika su
sirinkusi stadione pakilo. Vie
nok nepakilo devyni delegatai 
iš AVisconsin valstijos, senato- 
rio La Follettc šalininkai.

Kai kurie kiti delegatai de- 
liai to ruošėsi imtis priemonių, 
kad tuos devynius Wisconsino 
delegatus prašalinti iš konven
cijos.

Nuteistas kalėti buvęs 
bankininkas

Nuteistas kalėti nuo 1 iki 10 
metų buvęs Laramie Stale 
Banko prezidentas Carl A. Mil
iui’. Tas bankas užsidarė.

Liudymų daug, bet ar 
išeis iš jų kas nors

Indaitino turčių dėl tak 
sų nemokėjimo

Federalė grand džiurė indai
tino AV. J. Newmaną, statybos 
kontraktorių. Jisai yra kaltina
mas nemokėjimu taksų. Sulig 
kaltinimo, jisai nesumokėjęs 
vyriausybei $448,265 per tris 
metus.

Uždarytas bankas

Du kambariai prikrauta vi
sokių knygų, notų, popierų sa
le teismo kamaros, kurioj per- 
kratinėjama John Baino ir jo 
bendrų byla ryšy su užsidary
mu 12 bankų, kuriems Bain 
vadovavo. Tai liudymai, kaip 
valstybes gynėjai sako, patvir
tinimui kaltinimo, kad Bain 
suokalbiavęs išgauti iš publi
kos pinigų apgavyste. Bet 
klausimas, ar išeis iš tų lindy
nių kas nors, v

Lionginas Vyžočius visur kur 
apsidaužo, kai tik gauna už
sakymą arba pakvietimą.

Iš vakaro prisikrovęs pro vi
zijos jis sekmadienio rytą, bir
želio 12 dieną, įsėdo į “flajerį” 
ir kaip matai atsirado Vytauto 

‘darže. Iš ten patraukė į ka- 
zimierines kapines atlankyti kai 
kurių buvusių draugų, o po to 
atlankė lietuvių tautines kapi
nes, kur irgi ilsisi ne vienas jo 
buvęs draugas.

Iš čia' jau nebetoli buvo Bi
rutės daržas, kur “Naujienos” 
tą dieną turėjo pikniką. Įva
žiavęs į daržą, Lionginas Vy
žočius flajerį pasistatė po ša
kotu medžiu, kad apsaugoti jį 
nuo uodų, priėjo, išmušė vogą 
k uju aukštin, užsirūkę cigarą, 
užsuko vieną ranką ant nuga
ros ir spacerauja' dairydamasi į 
visas puses.

Kur pažiūri, ten pilnos ker
tes mašinų. Iš visų kolonijų 
privažiavę darbo žmonių, pro
fesionalų, biznierių. Atrodė, 
kad Chicago jų ir nebeliko.

Teko gidrdūti publiką^šnekan
čią piknike, kad nors kiekvie
ną savaitę “Naujienos” rengtų 
piknikus, ir tai butų vis kas 
naujo išgirsti ir pamatyti. Į

tokius piknikus, kaip juos “Nau Skelbimai Naujienose 
j ienos” parengia, užsimoka va
žiuoti. “Naujienų” piknikai 
prašmatnesni už kitus ir todėl 
publika į juos plaukia. Ir kai 
bus kitas “Naujienų” piknikas, 
tai meldžiu duoti pranešimą.

—Lionginas Vyžočius.

Bridgeport
Reimantas Drigonis sužeistas

duoda naudą dėlto, 
tad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Garsinkites Naujienose

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 TV. Marguette Rd. arti Western An. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -is 

1821 So. Halsted Street 
............ o......—

Lietuviai Gydytojai 
***Wk^«R|g^^i^MRl^***W*^#*k*W*^»u**^^u**^u******"M'****»l"l 

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Birželio 10 dieną Reimantas 
Drigonis, 15 metų bernaitis 
(kuris gyvena Union gatvėj 
prie 35-tos), negalėdamas išju
dinti motoro, mėgino j j ranka 
užsukti. Kadangi automobiliui 
valdyti rankena nebuvo įdėta 
| neiitralę poziciją, tai užsukus 
automobilį, jis pradėjo važiuo
ti ir bernaitis pateko po auto
mobiliu. Tapo sulaužyta jo 
koja keliose vietose. Reimantas 
ir šiandie randasi Lake 
ligoninėje.—Senas Petras,

Graborlai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Td. RoowT.lt 7533

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS — '

Getai lietuviams žinomas per 25. mu 
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas it Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan Sfc. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

į Hyde Rark 6755 ar Central 7464

Side

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.|W«

West Side
Telefonai

Boulevard 5203

Boulevaid 8413
Apvogė Warhaniko aptieką

Birželio 14 d. nakties laiku 
j si laužė j Warha‘niko aptieką 
(22 ir Leavitt) piktadariai ir 
išnešė geresnius cigarus, ciga- 
retus, kvepalus ir kitus bran
gius daiktus.

Piktadariai išmušė priešaki
nes duris ir įėjo į vidų, o išėjo 
pro šonines duris.—D.

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Lietuvės Akušerės

Graboriai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i^usų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RooseveTt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago,
SKYRIUS:

1439 S. CdĮurt, Cicero, IU.
Tel. Cicero 5927

PHYSICAL 
THERAPY 

B MIDWIFE

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

JARUSH

Akių Gydytojai

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

' CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS t

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 v. Jieną. 

Pbone Midway 2880

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedėl. 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: Utatn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

Valstijos auditorio Oscar 
Nelsono paliepimu tapo užda
rytas The United American 
Trust and Savings Bank, 1200 
North Ashland ąyenue. Bankas 
uždarytas sulig direktorių 
prašymu. Bankas turi kapitalo 
$750,000 ir perviršio $150,000.

Pirm poros metų šis bankas 
paėmė Home Bank and Trust 
Company. Tuo laiku turėjo de
pozitų daug maž apie $11,000,- 
000. Dabar jų suma sumažėjusi, 
iki $1,300,000. Tatai paskatino 
direktorius prašyti uždarymo, 
kad apsaugoti likusių repozito- 
rių interesus.

Laukia smarkaus susi
kirtimo dėl pareiškimo 

apie prohibiciją
• ........... ...........-... . /

Kaip vakar vakarą republi
konų konvencijoj laukta smar
kaus susikirtimo prohibicijos 
klausiniu.

Bet ar kas išeis iš to? Ko
respondentai nužiūri, kad di
džiuma delegatų patys esą 
“šlapi”, ale girdi teksią bal
suoti taip, kaip prezidentas 
Hooveris ir jo administracija 
nori.

Buvo kilusių balsų, kad no-

VINCENTAS KARVELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 15 dieną, 7:15 vai. ryto, 
1932 m.,, sulaukęs 55 metų am
žiaus, gimęs Utenos apskr., De
beikių parap., Sindrių kaimo.

Paliko dideliame nuliudime duk
terį Karoliną Kisielius, žentą Juo
zapą Kisielių,, 2 anukus —• Ed
vardą ir Albiną ir gimines, o Lie
tuvoj moterį • Oną, sūnų Joną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4117 
• So. Francisco' Avė.

■ Laidotuvės įvyks subatoj, birže- 
2 vai. po pietų iš na- 
nulydėtaš į Tautiškas

Ed-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

A. Vincento Karvelio

lio 18 d., 
mų į bus 
Kapines.

Visi A.
giminės, draugai ir pažystami esat
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

, laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvęikini- 
mą.

Nuliūdę liekame,

Duktė, Žentas, Anūkai ir
- ' Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo-.

rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

Pitone . Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

- rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias kjaidasl Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

2 iki
10 ••

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Boleslovas Lesczinskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 11 dieną, 7 

valandą ryte, 11132 m., sulaukęs 30 metų amžiaus, 
gimęs ir augęs Chicago, III. Išbuvo policininku Chi- 
cagoje siivirš 9 metus.

Paliko dideliame nubudime motiną Antaniną 
Lesezinskienę, po tėvais Petraiciukę, tėvą Stanislovą 

" Lesczinskį, pusbrolį Anlaną-Churą, dėdę Juozapą 
Lesczinskį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3448 Union Avenue, 
telefonas Yards 4490.

Laidotuvės įvyks subatoj, birželio 18 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapinės.

Visi A. A. Boleslovo Lesczinskio giminės, drau
gai ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Tėvai, Pusbrolis, Dėdė
. ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius S. P. Mažeika, 
telefonas Yards 1138.

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto* 
mis kainomis už aukštos rųšiet palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j mum} 
(staigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausi pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikia mokėti, nežiūrint 
| tai, ar jus ką pirkaite, ar ne,

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia atnbulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
Šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

ffl SI fflS&k RSKfl H SldJT St s • M m si m
HmiEgm S

JU8U GRABORIUS
DUį* O/Im.

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Aea. 

/ Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovehill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 Węst 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

8

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

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

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniai! nuo 10 iki 12. 

3421 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 8483

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

Te| Kenwood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart iventadienio

11 valandai ryte; 
8 valandai vakare 
ir ketvirtadienio.

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:.
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 
8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. J. J.K0WARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

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

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

Nedėlioj pagal sutartį „

DR. A. L. YUSKA 
2422 TV. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti. 
4847 West \4th Street, 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marguette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadieni vakarais pagal iuiitarimą.

Phone Bouhvard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
ard 47th Street

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley it 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 ’

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utaminke 
1-4, Pėtnyčioj 1-7 f

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearbom St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis, Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117.
Telepbone Randolph 6727

Vakarais 2151 TV. 22nd St. nuo 4-9 
Telephone Rooaevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tek Republic 9600

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Auo.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. RocktneU St.
, Tek Republic 9723

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Room 1206
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

L.S.S. centralinės 
kuopos narių 

dėmesiui
Kaip visiems socialistams, 

taip ir socialistų simpatizato
riams ’yra žinoma, kad kasinė
tai yra rengiama Socialistų 
Partijos išvažiavimas ir pikni
kas.

Ir šiemet liepos 10 dieną į- 
vyks Socialistų Partijos pikni
kas.

Taippat yra' žinoma, kad lie
tuviai socialistai ir jų draugai 
kas metas pardavinėja Socia
listų Partijos pikniko bilietus. 
Taip ir šiemet lietuviai socia- 
lisati ir jų draugai turi pasi
rūpinti pardavinėjimu to pikni
ko bilietų.

Lietuvių parankumui “Nau
jienose” randasi Socialistų Par
tijos pikniko bilietų. Kas pa
ims jų pardavinėti? Norintie
ji gauti tikietų lai kreipiasi 
pas dr-gę M. Jurgelionienę, ku
ri įteiks ir duos infromacijų 
apie pardavinėjimo sąlygas.

" čia pat turiu pranešti, kad 
ir lietuviai turės savo progra
mą Socialistų Partijos piknike. 
Draugai, musų pareiga yra pa
sistengti išplatinti tų tikietų 
kuo daugiausia. Nesivėluokite 
kreiptis į “Naujienas” ir pasi
imti tikietų platinimui. Nuos
tolių niekas neturės. Tik pra
šau LSS. centralinės kuopos 
vardu kiek pasidarbuoti.

—Kuopos Narys.

piežnas dzūkas Bancevičius ir 
F. Mahanof, turkas. Ritosi juo
du iki pergalės. Tečiau nema
žai laiko ėmė iki drapiežnas 
dzūkas pavargino didelį Maha
nof’ą, kuris pats atsisakė to
liau ristis, ir Bancevičius liko 
ristynių laimėtojas.

Besigerėjant tomis įdomybė
mis laikas slinko ir saulutė pa- 
sišlėpė tarp medžių šakų. Tad, 
atsisveikinę su draugais, grįžo
me atgal į Chicagą tikėdamiesi, 
kad “Naujienos” trumpoj atei
ty ir kitą panašų pikniką su
rengs. —F. B.

Pasaulinės Parodos 
Chicagoj 1933 me

tais reikalu

“Naujienų” piknikas

laukėme 
nemažai 
svajonė, 
susitikti

patraukėm pik-

ne prasčiausia, 
pasišokėdamas

Pasivijome

Skaitydamas pranešimus apie 
“Naujienų” pikniką susiįdoma- 
yau juo ir įgijau noro patirtį 
tas naujanybes, kurių 
ilgoką laiką. Taipgi 
linksmumo teikė ir 
kad piknike galėsime
su visais savo draugais ir pa
žįstamais ir pasidalinti praėju
siais gyvenimo įspūdžiais ir 
bendrai pasigerėti šio pikniko 
įdomybėmis.

Ir taip laikui slenkant povai 
prisiartino sekmadienio rytas. 
Tad užsibaigė mano svajonės ir 
aš drauge su namiškiu sėdau į 
forduką ir abu 
niko link.

Kely sekėsi 
Musų fordukas
skubinasi pirmyn, 
žmogų, kuris važiavo baisikliu. 
Aš pamaniau, bene bus jis K. 
Urbaitis iš Grand Rapids, 
Mich., apie kurį buvo žinių, 
kad važiuojąs baisikliu į “Nau
jienų*’ pikniką. Bet pastebėjau, 
kad šio nebuvo taip susitrau
kusios kelnės, kaip kad rašyta 
apie K. Urbaitį.

Tad aš forduką paspaudžiau. 
Jis. supurtė smarkiau ir kaip 
matai atvažiavome į Birutės 
daržą. » ‘

> čia radau jau daug žmonių 
Susirinkusių. Iš tolimesnių Chi- 
cągos apielinkių vis daugiau va- 
įiaVo — tas vėliau sudarė skait
lingą “Naujienų” šeimynos bu-

Šiame piknike jaunimo buvo 
daugiau, negu pirmiau reng
tuose.1 Jo tarpe buvo nemažai 
Illinois universiteto lietuvių 
studentų, kurie daugiausia 
linksminosi šokių svetainėje, 
grojant George Steponavičiaus 
orkestrai.

Vaikščiodamas po daržą pa
stebėjau ir Seną Petrą stovintį 
prie vartų ir atydžiai temi j an
tį kad visi praeinanti^ patai
kytų pro vartus, o nešoktų per 
tvorą.

Toliau, daržo Ilgumoje pasi
rodė akrobatų grupė. Ten tuo
jau susispietė žmonių minia 
žiūrėti j jų atletiškas figūras. 
O programui prasidėjus jie vėl 
pasirodė estradoj darydami ak
robatiškas žygius.
i Paskui programą tęsė dra-

Mažiau, negu melai laiko te
liko iki pasaulis sugužės į Chi
cagą pamatyti žmonijos pro
gresą padarytą per 100 metų.

Kiek paroda bus pasekminga, 
tai priklausys nuo valstybių ir 
pavienių piliečių kišenių. Bet 
paroda bus, ir lietuviai prašo
mi paskirti sau dieną ir tą die
ną parodyti pasauliui savo tau
tos šokius, dainas ir kostiu
mus, gal būt ir valgius, jei su
gebėsime pyie to prisiruošti.

Lietuva, kaip valstybė, buvo 
1930 metais paketinusi daly
vauti parodoj. Bet depresijai 
palietus kraštą, Lietuvos val
džia atsisakė imti iniciatyvą, 
kad dalyvauti Chicagos parodo
je.

Pasaulinės Parodos Chicagoj 
lietuvių sekcijos pirmininkas, 
p. J. J. Elias, gavo laišką iš 
Lietuvos pasiuntinybės Wash- 
ingtone, D. C., kuris bus skai
tomas Chicagos Lietuvių Pre
kybos Buto businčiame susirin
kime. Tam laiške Lietuvos at
stovas, p. Balutis, pataria ne
nustoti vilties. Jisai sako, kad 
jeigu Amerikos lietuviai parei
kštų noro imti dalyvumą Chi
cagos Pasaulinėj Parodoj, tai 
dar ir dabar yra galimybės 
gauti iš Kauno paramos ir eks
ponatų parodai iš Lietuvos.

Taigi paliekama lietuviams 
amerikiečiams išspręsti klausi
mas: Ar daylvauti, at nedaly
vauti Chicagos Pasaulinėj Pa
rodoj 1933 metais?

Šiuo klausimu buvo keletą 
kantų rašyta laikraščiuose, bet 
idėja nerado atbalsio Amerikos 
lietuvių visuomenėje, nes neiš
šaukė jokio veikimo, net disku
sijų laikraščiuose. Tik Ameri
kos Lietuvių Ekonominio Cent
ro posėdy, įvykusiam New Yor- 
ke gegužės 27 d. 1932 m., kur 
buvo suvažiavę septyni atstovai 
iš New Yorko apielinkės Pre
kybos Rūmų, nutarta dėti pa
stangas, kad išleisti Amerikos 
Ekonominio Centro leidinį No. 
3, kuris butų pavestas Pasau
linei Parodai 1933 m. Chica
goj, ir pavedė tą darbą atlikti 
chicagiečiams.

Ar mes norime, ar nenorime, 
bet visų Amerikos kolonijų lie
tuviai laukia didžiausios lietu
vių kolonijos— chicagiečių —• 
nuomonės pareiškimo. ,

Ir ne tik kitų kolonijų lietu
viai, bet ir Pasaulinės Parodos 
komitetas nori žinoti, ar lietu
viai dalyvaus parodoj—jei ne 
su savo pavilionli ir eksponatais, 
tai bent su “Lietuvių Diena”.

Taigi šiam tikslui, Chicagos 
Lietuvių Prekybos Buto inicia
tyva, yra šaukiamas viešas su' 
sirinkimas 16 d' birželio .7 va
landą vakaro Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, didžiojoj svetainėj 
(3133 So. Halsted st.), į kurį 
kviečiami atsilankyti musų vei
kėjai ir visuomenė ir pareikšti 
savo nuomonę.

Nušvietimui 1933 metų Pa
saulinės Parodos klausimo yra 
kviečiami kalbėti pp. Streyck- 
mans (jis kalbės angliškai) ir 
J. J.. Elias (kuris kalbės tuo 
pačiu klausimu lietuviškai).

Apibudinti tą patį klausimą 
yra kviečiami redaktoriai musų 
vietinių laikraščių, pp. Grigai
tis, šimutis ir Vaidyla, ir ku
nigas Aleksandras Skrypko, iš 
dvasiškijos. /

Butų labai puikų, kad mes, 
lietuviai, įsteigtumčm Grand
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Parke lietuviško styliaus name
lį su rūtų darželiu, kur galėtu
mėm pavaišinti keleivius lietu
viškais valgiais, kur patarnau
tų prie st’alo lietuviškai pasirė. 
džiusios “skaistaus veido” lietu
vaitės.

Klausimas yra nuodugniai iš
tirtas, kad Lietuva neturi išvys
čiusi jokios srities pramonės, 
kurios produktus galėtų pasiū
lyti Amerikai, ir Lietuvos pra
monininkai atsisako dalyvauti 
su savo eksponatais, nes nema
to medžiaginio išrokavimo.

Viena, kuo Lietuva gali pa
sirodyti, tai savo ypatinga kul
tūrine pažanga padaryta jier 
paskutinius 100 metų.

Taigi šiame reikale reikia 
visiems susirinkus birželio 16 
d. 7 vai. vakaro Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj klausimą ap
kalbėti, patiekti planą ir iš
girsti iš musų lietuviškos vi
suomenės lupų, ar turėsime pri
tarimo, ar ne.

Geistina, kad kuo daugiau at
silankytų į šį susirinkimą. O 
kas nori, tai tegul pareiškia sa
vo nuomonę laikraščiuose arba 
laiškais adresuotais Chicagos 
Lietuvių Prekybos Butui (Lith- 
uanian American Chamber of 
Commerce), 3241 So, Halsted 
Street, Chicago, III.

J. P. Viarkala, 
sekretorius ir reikalų vedėjas.

Radio * programas 
linksmino klausy

tojus
Praeitą antradienį duotas 

Peoples Furniture Kompanijos 
radio programas iš stoties W 
GES darė didį malonumą klau
sytojams ,nes dainavo pilni ra
dio dainininkai, kaip tai K. Sa
bonis, p-lė A. Ančiutė, A. Čia- 
pas, p-nia L. Sabonis, “Peoples 
Parlor” kvartetas ir duetas. Vi
si jie buvo pasirengę gražių dai
nelių, kurias labai harmoningai 
sudainavo. Todėl bravo I

Taipgi duota kęletas numerių 
orkestros muzikos, įdomi kalba 
Dr. Mikolo Strikulio. Įdomus ir 
naudingi pranešimai jungė ir 
dengė šį programą visa kuo 
kas tik žingeidu ir malonu klau 
sytoj arhs.

Todėl panašus programai nė
ra nuobodus Jie yra laukiami 
klausytojų.—Old Timeris.

Jėva Gasparaitienė 
susirgo

Praėjusį pirmadienį ,birželio 
13 d., šv. Kryžiaus ligoninėje 
buvo padaryta operacija p. Jė- 
vai Gasparaitienei. Operaciją 
padarė Dr. Vitkus, is Cleveland, 
Ohio. J. G. Gasparaičio bro
lis atvyko specialiais iš Cleve- 
lando padaryti brolienei opera
ciją. f

Dr. Vitkui paliko ligonę 
Strikulio priežiūroj. Ligonė 
sosi.

P-nia Jėva Gasparaitienė
Joniškiečių L. K. Kliubo narė. 
Joniškiečiai malonėkite ją ap
lankyti. P-nia Gasparaitienė 
pilnai yra užsitarnavusi Joniš
kiečių Kliubo narių užuojautos, 
nes ji daug prisidėjo prie kliu
bo organizavimo ir dirbo kliubo 
gerovei.

Jos kambarys ligoninėje 
No. 313.—J. B. .

Dr. 
tai-

yra

yra

Du jdomųs parengi-
mali ■ ■ i

Vienas tų parengimų įvyks 
birželio 22 dieną Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 Šo. Halsted st.

Tai bus p-nios A. SalaveiČi- 
kiutėš - Steponavičienės ir p. 
Charles F. Steponavičiaus mo
kinių koncertas.

Koncertas rengiama mokyk
los sezonu baigimui. Progra
mas susidės iš dainų ir muzi
kos numerių. Tai bus pasiro
dymai mokinių, ką jie atsiekė 
per praėjusius mokslo metus. 
Tai bus taipjau parodymąs, ką 
jų mokytojai pajėgė jiems duo
ti. Be to, programas bus pa- 
Įvairintas pačios p-nios Stepo-

-
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navičienės ir pp. George ir 
Charles Steponavičių tam tik 
rų numerių išpildymu.

Antrasis parengimas tai Pir
myn Choro piknikas.

Jisai yra rengiamas .iustice 
Parke, prie Archer ir Kean gat
vių, birželio 26 dieną.

Pirmyn Choras, užbaigęs vie
ną sėkmingiausių savo darbuo
tės sezonų, dabar ruošia links
mą ir įdomią pramogą— su šo
kiais, dainomis, žaismėmis, su 
laimėjimu dovanų ir kitokiais į- 
vairumais. ;

Nepamrškite šių dviejų pa
rengimų. Bukite juose.—Rcp.

St. Rimkus nupirko 
bizni

Stasys Rimkus, gerąi žinomas 
chicagiečiams dainininkas, ta
po bizinerium. Pereitą savaitę 
jis nupirko NewtLife Delicates- 
sen, 3331 S. Halsted St. Pa
prastai kalbant, jis įsigijo to
kią krautuvę, kur pardavinėja
ma vyriausiai jau paruoštas 
maistas. Vadinasi, ten,galima 
gauti visokios keptos ar virtos 
mėsos, žuvies, dešrų ir kitokių 
dalykų. Ot, nuėjai j krautuvę 
nusipirkai, kas patinka} ir par
sinešęs namo tuoj gali valgyti, 
nes viskas jau priruošta.

Linkėtina naujam biznieriui 
kuo geriausio pasisekimo. Rei
kia manyti, kad jam biznis ves
ti seksis taip jau gerai, kaip ir 
dainuoti.—Z.

“Birutės” metinis 
susirinkimas

šiandien, 8 vai. vakaro, Lie
tuviu Auditorijos svetainėj 
įvyks “Birutės” choro metinis 
susirinkimas. Visi'choro nariai- 
rės ir rėmėjai yra kviečiami at
silankyti. Bus išduoti raportai 
iš praėjusio sezono ir išrinkta 
nauja valdyba sąrančiam sezo
nui. ■—“Birutės” Valdyba.Birutės” Valdyba

Mt. Greenwood, III.

ninkauti priežastį paaiškino, 
kad nusibodo narių diskusijų 
klausytis ir visokius nesustipra- 
timus taikyti. Išgirdę apie pir
mininko rezignaciją kuopos na
riai pradėjo prašyti persikėli
mo, kartu ir kuopos turtų raš
tininkas atsisakė nuo pareigų. 
Pagalios pirmininkas sutiko pa 
silikti su išlyga, kad kuopos 
persekiotojai butų nubausti.

SLA. 178 kuopos susirinki
mas įvyko gegužes 1 d. Pirmi
ninkas pasamdė savo lėšomis 
muzikantus. Po susirinkimo jis 
liepė muzikantams užgroti mar 
šą pirmos gegužės dienos dar
bininkų šventės paminėjimui. 
Muzikantai užgrojo. Pirminin
kas velydamas senam iždinin
kui laimingos kelionės pasiekti 
Lietuvą liepė' muzikantui sugro
ti išleistuvių melodiją.

Krikšto patėvis Tamošius prą- 
dėjo užmėtinėti, kad pirmą ge
gužės, darbininkų šventę, iš- 
misliję “socialistai žydeliai” ir 
pt. Matytį, kad jisai nesupranta 
apie darbininkų šventę ir apie 
pirmą gegužės. Dabar vėl su
sirinkime, kuris atsibuvo birže
lio 5 dieną, krikšto patėvis pra
dėjo'kaltinti pirmininką deliai 
kuopos pinigų bankai užsida
rius. Tenka jam nurodyti, kad 
jis negali valdybos kaltinti. Pi
nigai buvo padėti bankpj kuo
pos vardu, sulig SLA. konsti
tucijos nurodymu.

7 —Kuopos mučelnykas.

Paaiškinimas šurum burum’o 
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Susivienijimo . Lietuvių Ame
rikoje 178 kuopa, (kaip patyriau 
iš narių, rengia gegužinę, nesu
sipratimų ir humbukų pikniką. 
Jau kepa kumpius, verda deš
ras ir kopūstus, varto hotdogs, 
as they call them. Taigi gali
ma suprasti, kad ši kuopos ge
gužinė bus nepaprasta. Jau pa
sipylė gandų, kad ir SLA. 6 
apskričio delegatai bus kviečia
mi dalyvauti piknike.

Dabar žodis kitas apie kitką: 
SLA. 178 kuopa susitvėrė 1923 
m. Morgan Parko kolonijoj. Be
būdama skiepe ji gavo konsum- 
šeną ir vargo iki joje beliko tik 
11 narių.

Dabartiriis kuopos pirminin
kas, jis yra ir kuopos organi
zatorius, matydamas, kad kuo
pai nesveika Morgan Parke, 
perkėlė, ją į Mt.i Greenwood’ą. 
Kai kuopa tapo perkeltą į Mt. 
Green6woodą, tai dąbartinis jos 
pirmininkas sutvarkė ją be jo
kio^ atlyginimo, dar pridėdamas 
savo piniginių kaštų, padidino 
narių skaičių^ per dd metu pri
rašė 68 narius. ' Kuopos pir
mininkas pinigine z pagelba su
šelpė nelaimės ištiktus kai ku
riuos narius, kaip bedarbius. 
Kuopos pirmininkas išrinktas j- 
vairių komisijų nariu. Jisai ren
gė įvairius > pasilinksminimus, 
kaip ’pav. piktiiktts;' jisai; ' sve
čius atveža ir parveža, kurie 
neturf mašinų. Kartais pasitai
ko prastas laikas, nekokios j- 
plaukos iš pikniko. Jisai, pirmi
ninkas, savo pinigais užmoka 
už apgarsinimus ir kartais mu
zikantams užmoka, kad tik pa
laikyti kuopą geram stovy.
. Bet kuopos krikšto patėvis 
per du metu nuo kuopos perkė
limo pyksta, nervuojasi, užsi
puolimais ar kitokiais kiršini- 
ma’is atvirame susirinkime įžei
džia kuopos pirmininko vardą. 
O tai kenkia kuopos augimui.

Birželio 5 dieną, kuopos susi
rinkime pirmininkas padavė re
zignaciją. Atsisakymo pirmi-

■ ■. '{.'i\'i?

Noel

North Side
State Banko depozitorių 

susirinkimas. i;

10 d. Wicker Park 
North avė. buvo su- 
užsidariusio' Noel

Birželio 
svet. 2047 
šauktas 
State Bank’o depozitorių susi
rinkimas. Pusę po 8 vai. vak. 
nuvykus man prie salės, jau 
nebuvo galima įeiti į vidų —? 
salė buvo užkimšta žmonėmis, 
o laiptai kimštinai prisigrūdę. 
Policija ir gaišto komandos 
atstovai prižiūri tvarką.

Vargais-negalais įsibrukau į 
salę. Estradoj kalbėjo “spyke- 
ris.” Publika ūžia ir nerimau- 

f

ja. Jeigu nebūtų buvę garsia
kalbio, tai nebūtų buvę galima 
nieko, girdėti, ką kalbėtojai 
sako. *

Pasirodo, kad depozitorių 
mitingą sušaukė vietos Busi
ness Mens Association. Jie va
rė atkakliausią agitaciją tarp 
susirinkusių depozitorių, kad 
butų pusdykiai parduotas Len
kų Susisvienijimui Amerikoje 
banko namas. Visų pirma tie 
Business Mens Association at
stovai gerokai įbaugino depo- 
zitorius sakydami, kad “jeigu 
jus nesutinkate banko namą 
parduoti lenkams už gerai pa
siūlytą kainą ($250,000), tai 
negausite nė po 10c už dolerį.” 
Namo originale kaina buvo 
$700,000.00.

Pasipylė daug pastabų: kas 
jus įgaliojo kalbėti ir varyti 
tokią agitaciją; kas likviduoja 
banko turtą — resyveris,, ar 
jus? Leista balsuoti. TJž par
davimą
rankos. Prieš visoj salėj paky- 
lo rankos.

Tuo ir pasibaigė mitingas. 
Publika įnirto ir po anitirigo il
gai darė savas išvadas.

Tie “komitetai” pranešė, kad 
toj pačioj salėj kiekvieną mė
nesį busią laikomi depozitorių 
mitingai. —• Buvęs.

pasirodė tik kelios

Townof Lake
Sėkmingas biznierius

Jų krautuvė gan turtinga, 
tavorų čia» galima gauti visokių, 
kas tik namams reikalinga, čia 
užlaikoma malevos visokios rū
šies, popieros sienoms popie- 
luoti, geležinių daiktų, žamkų 
ir įvairių įrankių mekanikams, 
taipgi namuose reikalingų šei
mininkėms sodynų (indų).

Vietiniai lietuviai turėtų ne
pamiršti ir reikalui esant at
silankyti į įPeoples Hardware 
and Paint Co. krautuvę. Šioj 
krautuvėj teikia gerą ir man
dagų patarnavimą. Kainos dar 
pigesnės, nei kitur.
verta parėmimo 
taiga.

Gregorovicziai 
dagus, teisingi
žmonės ir malonu su jais su
sitikti. —Žvalgas.

CLASSIF1E D ADS
Financial

Finansai-Paskolos

IŠGELBĖKITE SAVO NUOSAVYBE 
Matykit mus Šiandie. Mes atnaujin

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

City Realty Co., Incorporated 
948 W. 63 Street 

Tel. Wentworth 0249

Radios

Todėl ir 
šj lietuvių js-

abu yra man- 
ir simpatiški

Peoples Hardware and Paint 
Co. randasi adresu 1901 West 
47 street. šį įstaiga gyvuoja 
jau keletą metų ir daro sėk
mingą biznį su visokių tautų 
žmonėmis, šios Įstaigos vedė
jai yra geri lietuviai, broliai 
Gregorovicziai.

Jie dar jauni žmonės ir turi 
daug progų gyvenime atsiekti 
geresnių rezultatų, gali išaugti 
j didelius biznierius, kaip kad 
daug kitų yra atsiekusių dide
lių pasekmių laikui bėgant.

B

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politiško 

Kliubo susirinkimas įvyks birželio 16 d., 
7:30 vai. vakaro Almira Simons svet., 
1640 North Hancock St. Malonėsite bū
ti visi susirinkime. Tai yra svarbus 
sirinkimas pusmetinis. —Raitininkas.

VISUOMENĖS ŽINIAI
Vos vieni metai beliko iki Čikagos 

pasaulinės 1933 pietų parodos. Kaip gir
dėti visos tautinės grupės stropiai rengia
si prie šios parodos, kad tinkamai pasi
rodžius pasaulio akyse. Mums gi lietu
viams taip pat prisieina pagalvoti kokiu 
budu mes toje pasaulinėje parodoje galė
sime dalyvauti.

šiam reikalui aptarti Lietuvių-Ameri- 
kiečių Vaizbos Butą? šiandie, birželio 
15 dieną, 7 valandą vakare šaukia Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St.. masinį mitingą, į kurį kviečiami Visi 
kam rupi, kad lietuviai tinkamai butų 
pasaulinėje parodoje atstovaujami.

{ėjimas nemokamas.
J. P. VARKALA, Sekretorius, 

Amerikos Lietuvių Vaizbos Buto.
A. KALVAITIS, 

Lietuvos Konsulas Čikagoje.

su-

1 Victor Bagdonas 
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

Patarnavimo Vieta

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekselius— 
Senas skolas

PARDUODAME: Notas—Vekselius— < 
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 
—Imformacijos dykai.

Ofisas atdaras dėl visų 

Public- Service Office 
819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

Vasarnamis
X '

(SUMMER COTTAGE)

ant gražios 44 akto 
žemės

Gera vieta daržininkystei. Prie gra
žaus iš šaltinių ežero su smiltėtomis 
maudyklomis. Puiki vieta žuvauti, 
medžioti, golfuoti.
Chicagos. Gera transportacija. Sau
giausia vieta vaikams. Pilnai $850. 
Rašykite Box J443, Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Chicago

Vardas .

Adresas .V—

3 8 mylios nuo 
Sau?

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

{ patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

1CLASSIFIEDADS.
Educational 

! , Mokyklos-

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO 

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
\ lauk arba rąžyk:

INTERNATIONAL BARBER 
, ■ . COLLEGE 
672 Wwt Madison Street 

................................T' ‘

PHILCO General Electric Radios. 50% 
nuolaidos, Midget tiktai $7.95. Finance 
Cq„ 2332 W. Madison St. Atdara va
karais.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

Automobiles
NAUJI IR VARTOTI 

MOTORCYKLIAI
Visų išdirbyščių už žemiausias dis

konto kainas Chicagoje. Dalys dėl visų 
išdirbyščių mašinų. Cash, išmokėjimais 
ar mainui.

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

AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 
taisyti atba joms padėti tiktai už pusj 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Senas Auksas 
Old Gold

DEPRESIJA YRA PRAĖJUSI
Paverskite savo seną auksą Į PINI

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

MIDLAND GOLD CO.
907 Belmont A v., tel. Buckingbam 8413

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

For Rent
FLATAS ant rendos, 4 gražiai išut- 

syti kambariai, gražioj vietoj. Kreipki
tės į Naujienas, 1739 S. Halsted St.

RENDON 4 kambarių flatas, elektra 
gazas, maudyne — .Renda pigi. 2323 
West 35th Place.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

VYRAI gali pasidaryti 30 į savaią 
su nauju gyvasties, nelaimės ir senatvės 
apdraudos polisu, kuris kainuoja tiktai 
$1 į mėnesį. Apima nuo 10 iki 70 
metų amžiaus. Egzaminacija nereikalin
ga. Parsiduoda greitai- visur. Atsišaukite 
į Room 509, 11 So. La Saite St.

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant farmos, suprantantis darbą. Maža 
mokestis, pragyvenimas geras/ Antras 
frontas. 3149 S. Emerald Avė. 

f

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BARGENAS. Bekernė ir 3 flatai, arba 
mainysiu į cottage ar 2 flatų namą. 
5700 So. Lincoln St. Del susitarimo 
šaukite Grovehill 1900.

' - . ■ * • . ,... . ■ *

frarms For Sale 7" 
Ūkiai, Pardavimui 

PARDAVIMUI firma 80 akrų, dir
bama žemė, apsėta, yisoki javai gerai au
ga, yra gyvuliai ir mašinerija, arti prie 
miesto. Nupiginta kaina $5,500, įmo
kėti reikia puse. Savininkas 

P. ALEKSEJUNAS,. 
R. F. D. 1, Box 70, 

Menominee, Micb. .

Real Ėstate For Sale 
Nataai-Žemi Pardavimui
PAUL M. SMITH « ęO.

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

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

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

PATOGUS vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas įmokėjhnas. Žemė tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui. Visi 
pagerinimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to pliažo. Gera transportacija, tinka gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 $. Halsted St.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungaloyr. 
karštu vandeniu šildoma; moderniška 3 
kambarių cottage užpakaly. Randasi 
6422 S. Sacramento Avė. Kaina $6,500. 
Del susitarimo šaukite Grovehill 1900*
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