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S. L A. .Seimas Prasidėjo 
Atvyko 191 Delegatas
Pažangieji turj absoliučią didžiumą
PITTSBURGH, PA., bir. 20.—(Specialė telegrama “Nau

jienoms).—šiandie, 10:30 ryto Pittsburgho Lietuvių Piliečių Sve
tainėje atsidarė 37-tas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas. 
Dalyvauja 191 delegatas, reprezentuojantis apie šimtų kuopų. 
Viso buvo išrinkta 244, bet dėl įvairių priežasčių dalis negalėjo 
atvykti.

Prezidento S. Gegužio paskirta mandatų komisija kontes- 
tavo 4 delegatų mandatus. Seimas priėmė pataisymų prie man
datų komisijos raporto kontestuoti dar šešius Clevelando, O., 
14-tos kuopos delegatus. Galutinų raportų komisija patieks ry
toj. Prezidento raportas (?) buvo priimtas tik keturiais balsais 
prieš. Iš delegatų sustato išrodo, kad pažangieji seime turi ab
soliučių didžiumų.

Bavarija sumetė 470 
hitlerininku armijos 
‘kareivių’ kalėjiman
Naujai uniformuotiems būriams 

tenka daug nukentėti

Berlynas, bir. 20.—Muniche, 
Bavarijoje, kur vyriausybė už
draudė Hitler’io ginkluotiems 
būriams dėvėti uniformas, 470 
hitlerininkai buvo sumesti į ka
lėjimą už pasipriešinimą tam 
įstatymui. Pasityčiodairii iš 
Bavarijos, jie surengė demon
straciją, bet atsirado šaltojoj.

Keliose kitose ^Vokietijos 
valstijose jiems teka . sunkiai 
nukentėti nuo komunistų ir po
licijos, kuri ir įsismaginusius 
komunistus ir hitlerininkus 
pradėjo vaikyti. Provincijoje 
keli šimtai fašistų buvo areš
tuota ir jų uniformos konfis
kuotos. \

Koelne gindamies nuo poli- 
cistų, fašistai pradėjo mėtyti 
į juos kėdes ir kitus baldus 
Keli buvo suimta. Hageno 
miestelyje 40 nukentėjo riau
šėse su komunistais, kuriose 
abi pusės naudojosi peiliais, 
spragilais ir basliais. Mainze ir
gi įvyko panašios muštynės.

Chicago ieško $81,500,- 
000 federalės paskolos

Chicago, III., bir. 20;*— Į 
Washingtoną išvyko specialė 
komisija, kuri reikalaus federa
lės valdžios suteikti miestui 
$81,500,000 paskolą begautiems 
reikalams, kaip tai, bedarbių 
šelpimui ($35,000,660). $36,- 
500,000 valdininkų ir mokytojų 
algoms ir $10,000,000 defoltuo- 
tiems bonams.

Kinų sukilėliai nužudė 
ligonbutyje 3 japonus

Mukden, Mandžurija, bir. 20. 
—60 kiniečių sukilėlių būrys 
įsiveržė j japonų kariuomenės 
ligonbutį ir nužudė ten gulė
jusius sužeistus 3 japonų karei
vius.

ORHS
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; po piet šalčiau; vi
dutinis, nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 67- 
82 laips.

Saulė teka 5:14; leidžiasi 8:-

Kaina 3c

Kruvinos tikybinės 
riaušės Meksikoje

Morelia, Meksika, bir. 20.— 
Morelijoje, Michoacan valstijoj 
įvyko smarkios (tikybinės riau
šės, kuriose vienas darbininkas 
buvo užmuštas ir keli sužeisti. 
Apie 1,000 darbo žmonių rei
kalavo valdžios praleisti įstaty
mą, kuris prašalintų iš para
pijų kai kuriuos kunigus. Ku
nigėlių davatkos tam pasiprie
šino.

Persija planuoja užlieti 
pusę savo teritorijos
London, 'Anglija, bir. 20. — 

Persijos inžinieriai planuoja 
užlieti apie 350,000 ketvirtai
nių mylių Persijos teritorijos ir 
prie krantų pastatyti eilę di
džiulių fabrikų ir elektros sto
čių. Dabar Persijos teritori
ja siekia 628,000 kv. 'mylių.

Suomijoje žymiai suma
žėjo girtuokliavimas
Helsinki, Suomija, bir. 20.— 

Po prohibicijos panaikinimo 
Suomijoje žymiai nupuolė areš
tų už girtuokliavimų nuošim
tis. Taipgi sumažėjo ir alkoho
liniai užsinuodijimo ‘atsitikimai. 
Nežiūrint aukštų muitų, kantais 
siekiančių net 300%, užsienio 
šalys gabena į Suomijų labai 
didelį kiekį vyno ir degtinės. 
Valdžia kontroliuoja • gėrimų 
pardavimų.

Japonai graibsto Kinijos 
muitus

Tokio, Japonija, bir. 20. — 
Japonų jsteigta Mandžurijos 
Pu-Yi valdžia pradėjo užiminė
ti Kinijos muitines ir savintis 
visas įplaukas už įvežamas pre
kes. J. V. užsienio sekreto
rius Stimson ir Anglijos am
basadorius Lindley tam užpro
testavo.

Komunistų ir Hitlerio 
“armijos” mušasi

Berlynas, bir. 20. — Vers spė
jo vyriausybė legalizuoti įvai
rių’ karinių organizacijų armi
jas, komunistai ir hitlerinin
kai jau pradėjo persiimti. Ke
liose vietose įvyko smarkus mū
šiai. Elbertfielde po mūšio, 16 
riaušininkų ir <lu policininkai 
atsidūrė ligonbutyje.

Rūbai bedarbiams
Washington, D. C., bir. 20. 

—Atstovų buto darbo komisija 
užtvirtino Johnsono pasiūlymų 
išdalinti bedarbiams vyriausy
bės užpirktų rūbų perviršį.

Chicago, III., Antradienis, Birželis-June 21 d., 1932

ewant 
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' [Acme-P. |& A. Photo]
Chicago, III. — Slapieji Illinois valstijos delegatai republikonų partijos konvencijoje reikalai! ja 

i prohibicijos įstatymo panaikinimo.

Senatorius Borah išėjo 
prieš Hooverį

20.VVashington, I). C., bir.
—Buvęs Hooverio šalininkas ir 
daugiauisai prisidėjęs prie jo 
išrinkimo j prezidentus 1928 
metais šen. Borah senate vie
šai pasmerkė republikonų par
tijos platformą ir pareiškė ne- 
remsiąs Hooverio kandidatūrą 
laipkričio rinkimuose.

Ispanija konfiskavo 
karaliaus Alfonso 

turtus
bir. 20.— 
paskelbė 
privačius

Madridas, Ispanija, 
Ispanijos respublika 
konfiskavusi visus 
buvusio karaliaus Alfonso tur 
tus, kurie siekė apie $2,500,000, 
pinigais, nejudinamu (turtu ir 
vertybėmis.

I

Sovietų prokuroras nu 
teistas kalėti visam 

amžiui
bir. 20. — Buvęs 
partijos narys ir 
Uzbekistano proku-

Maskva, 
komunistų 
vyriausias 
roras š. Batredinov buvo nu
teistas mirti, buk už pragaiš
tingą darbą sovietų sąjungai. 
Vėliau jo bausmė buvo pakeis
ta amžinu kalėjimu. Byla nu
sitęsė apie 6 savaites.

Amerikos kviečiai gel
bsti kiniečius nuo bado

Shanghai, bir. 20. — Apskai
toma kad 15,000,000 bu. J. V. 
kviečių išgelbėjo kelius milijo
nus potvynių ir kitų nelaimių 
paliestų kiniečių nuo bado mir
ties. "

Mėgina veteranus išvi
lioti iš Washingtono
Washington, D. C., bir. 20. 

—Atstovas Black (dem., N. Y.) 
padarė jnešįmą paskirti $125,- 
000 veteranų 
Washingtono. 
nori suteikti 
taciją ir tuo

išgabenimui iš 
“Bonų armijai” 
gratis transpor- 
budu mano susi

rinkusius išvilioti iš sostinės.

Anglija suteiks Indijai 
autonomiją

f . • s • / ■

London, Anglija, bir. 19. — 
1934-5 metais. Anglija rengiasi 
suteikti Indijai autonomiją. 
300,000,000 tauta pagalimus j- ataingi -ir tamsus žmonas, todėl 
gys teises/kurias jau nuo se- mirusio Raišumą ir prikergi
niai turi Kanada ir Australija

Šešios valstybės 
Europoje sudarė 

muitų sąjungas
’ 1 * " — —— 4

< ,

| ją įeina Belgija, Olandija ir 
Lukšom burgąs ir Skandinavai

Lausanne, Šveicarija, bir. 20. 
—6 Europos valstybės padarė 
žinksnį prie Jungtinių Europos 
valstijų sudarydamos dvi mui
tų sąjungas, pirmoji, Belgija, 
Olandija ir Luksemburgas, ant
roji, Švedija, Norvegija ir Da
nija. Muitų sąjungos projek
tas bus atiduotas parlamentams 
ratifikuoti. Prie jos galės pri
sidėti visos norinčios ‘valsty
bės.

Lausannos. konferencijoje
Lausanne, bir. 20. — Ketu

rios didžiosios valstybės Lau- 
sannos reparacijų konferenci
joje—Anglija, Italija, Francija 
ir Vokietija, intensyviai tariasi 
ir ieško priemonių, kurios ga
lutinai užbaigtų karo skolų ir 
reparacijų klausimus. Kaip da
bar dalykai stovi, Anglija jau 
pasisakė už visišką visų karo 
skolų panaikinimą; Vokietija 
prisipažįsta negalinti mokėti ir 
varosi prie reparacijų panaiki
nimo; Francija pripažįsta, kad, 
ištikro, Vokietija negalinti da
bar mokėti, bet sutartys netu
ri būti laužomos, todėl, ar ga
li ar negali, Vokietija jai turi 
mokėti; Italija jau ankščiau pa
sisakė už reparacijų panaikini
mą.

Reparacijų konfereniejoje da
lyvauja tik dalis delegatų, nes 
kiti tariasi Genevoje nusigink
lavimo klausimais.

\ .

Kinai tebesimuša tarpu
savyje

Hongkong, Kinija, bir. 19.— 
Canton provincijos kariuomenė 
nugalėjo sukilusius laivyno ju
rininkus ir užėmė jų bazę Ong- 
awan. Jurininkai sukilo, kuo
met kar. vadas gen. Chan Chai- 
Tank prašalino du karininkus ir 
į jų vietas paskyrė savo šali
ninkus.

Baltimore, Md., bir. 20.— Už
tikta miręs 26 m. raišas uba
gas, kurio brolis, motina ir kai 
mynai buvo įsitikinę, kad jis 
velnio apsėstas/ Motina irbro-

velniui

Ieško Lindbergho tar
pininko S. Spitale

New York, bir. 20. — Poli
cija pradėjo ieškoti gengste- 
rio Šalvy Spitale, kuris savo 
laiku tarpininkavo Lindberghui 
ir jo kūdikio kidnaperiams. 
Spitale nužiūrimas nužudęs 
Brooklyno gengsterį “Van- 
nie” Iliggins.

Senatas svarsto $5< 
500,000,000 viešų 
darbų pasiūlymą

Washington, D. C., bir. 20.— 
šiandien senatas pradėjo svars
tyti senatoriaus La Follette 
(prog. rep„ Wis.) pasiūlymą 
bonų išleidimui sukelti $5,500,- 
000,0000 ir išleisti visus pini
gus viešiems darbams. Projek
tas esąs vienintelis būdas pa
naikinti bedarbę.

Mėgino ožį paversti į 
žmogų

Wernigcrode, Saksonija, Vo
kietija, bir. 19.— Būrys vokie
čių ir anglų psichinių tyrinėto
jų penktadienyje naktį ant Vo
kietijos magiško kalno “Broc- 
ken” mėgino ožį paversti į vy
rų. Kaip pasakoja žmonės, 
ant to kalno viduramžiais su
sirinkdavo burtininkės ir pri
darydavo visokių stebuklų. Jos 
paversdavo ožį į jauną, gražų 
jaunikaitį. Sekdami burtinin
kių naudotu receptu ir apšlakš- 
tę ožį krauju, medumi, apibrė
žę apie jį magišką ratą ir at
likę visas burtininkių nurody
tas ceremonijas, investigatoriai 
laukė ožio persimainant. Bet 
šie dvidešimto amžiaus burti
ninkai matyt nėra taip geri, 
nes ožys kaž kodėl pasiprieši
no ir atsisakė mainytis į “gra
žų jaunikaitį.” -

Rubio peršergsti Meksi 
kos gubernatorius

Meksikos Miestas, bir. 20.— 
Meksikos prezidentas P. O. Ru
bio persergėjo valstijų guber
natorius vetuoti ar pataisyti 
legislaturų nutarimus, kurie 
galėtų sukelti neramumą gy
ventojų tarpe. Kai kurios vals
tijų legisjaturos buvusios per
daug radikališkos. 

—............ .;• ' 1 • • . <
Meksikos Miestas, bir. 19. -r- 

Colima apylinkėj smarkiai dre
bėjo žemė. Tai antra katastro
fa šį mėnesį, 
namų. Kiek

\ vo.
žinoma, trys žu

Lietuvos Naujienos
Civiline metrikacija 

Lietuvoje
Spaudos pranešimu, Lietuvos 

valstybės Taryba šiomis dieno
mis pabaigusi ruošti civilinės 
metrikacijos pirmų dalį. Joje 
numatoma gimimų, mirimų ir 
vedybų registracija, šią regist
racijų, priėmus minėtą įstaty
mą, ves miestuose magistratai, 
o provincijoje 
Antroji dalis 
persiskyrimas 
Iki šiol betgi 
moji civilinės 
lis bus atskirai išleista kaipo į- 
statymas, ar paruošus antrąją 
dalį—bus kartu išleista.

valsčių valdybos, 
apie vedusiųjų 
dar ruošiama, 

neaišku, ar pir- 
metrikacijos da-

Moterys būtinai nori būt 
policininkes

Kaunas.— Jau seniai moterų 
organizacijų įvairiuose susirin
kimuose keliama mintis reika
lauti, kad ir moterys butų po
licininkės. Dabar sužinota, 
kad moterys šiuo reikalu net 
rušia 'tani tikrą memorandumą 
vidaus reikalų ministeriui.

Sovietai vežasi atgal iš 
Lietuvos cukrų

Klaipėdos uoste stovi moto
rinis SSSR laivas “žan žores”, 
kuris atvyko atsiimti įvežto, iš 
SSSR cukraus.

Mat, Lietuvai pasistačius 
cukraus fabriką ir pradėjus ga
minti savo cukrų, sovietų cuk
rus neinąs.

Kur sovietų laivas veš cuk
rų, dar nežinąs: esą nurodymų 
vežti jį į Švediją, tačiau ten 
streikuoja uostų darbininkai. 
Laivas dar nežinąs, kur reikė
sią plaukti. >

Dėmėtoji šiltinė
die-Vilnius.— Paskutinėmis 

nomis pastebimas dėmėtosios 
šiltinės epidemijos prasipleti- 
mas Disnos ir Molodečno ap
skrityse. Molodečne užregist
ruoti 23 susirgimai tąja liga. 
Braslavo, Švenčionių, ir Ašme
nos apskrityse užregistruota vi
so tik susirgimai. Tačiau labai 
baisiai įsigalėjo dėmėtoji> šilti
nė Voložinsko apskrity. Ten už
registruota daugiau kaip J50 
susirgimų. 20 žmonių jau mi
rė. Vilniaus^ miesto sanitari
nis skyrius imasi visų galimų 
priemonių ligos plotimuiši už
kirsti kelių.

LietuviųEkskursijos
Liepos 2 dieną laivu “Frederik VIII” 

į Klaipėdą per Copenhageną.
Liepos 16 dieną laivu “Statendam” 

per Rotterdamų. •
Liepos 30 d. laivu “Gripsholm” 

per Stokcholm.
Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” 

per Londoną.
Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 

per Bremen.
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

per Havre . /
Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilnų užtikrinimų 
turėti linksmų ir smagių kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO S IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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Pasirašyta provizori 
nė Lietuvos- Latvi

jos sutartis
Ryga. — Lietuvos Latvijos ' 

prekybos derybos gegužės 31 
d. pasibaigė ir abiejų delegaci
jų pirmininkai pasirašė provi
zorinį susitarimą dėl lengvatų 
Lietuvai. Del susitarimo spau
dai duotas šitoks komunikatas: 
“Latvijos Lietuvos derybos pir
moj stadijoj pasibaigė ir laiki
nu modusu pasiektas susitari
mas dėl prekybos apyvartos 
lengvatų. Pasirašytu šiandien 
susitarimu, kuris dar šių savai
tę bus pateiktas patvirtinti 
abiem vyriausybėms, įvežamos 
į Latviją Lietuvos prekės bus 
registruojamos muitų įstaigoj 
ir įskaitomos į metinius kontin
gentus, nustatytus abiem vy
riausybėm susitarus. Sąryšy su 
tuo, kad sąrašams sudaryti ir 
galutinai kontingentams nusta
tyti reikalinga laiko. Iš antros 
pusės, pagal naują latvių mui
tų įstatymą, iš dalies prekės 
bus išlaisvintos nuo kontingen
tų sistemos. Laikinas susita
rimas sudarytas tuo sumetimu, 
kad iki birželio 2 2d. jis butų 
pakeistas galutiniu susitarimu. 
Sąryšy su palankiu Latvijos 
Banko nusistatymu, pavyks 
taip pat nustatyti abiem pusėm 
priimtą formą dėl valiutos reži
mo lengvatų”.

Lietuva užsienių 
parodose

pla-

1934 met. Šveicarijos vyriau
sybė, proteguojama tautų są
jungos, organizuoja pasaulinę 
liaudies meno parodą. Lietuva 
šioj parodoj dalyvausianti 
čiu mastu.

Rugpiučio 21 d. Pargoje 
daroma pasaulinė spaudos 
rodą. Tarpininkaujant užsie
nių reikalų ministerijos infor
maciniam skyriuj Lietuva šioj 
parodoj taip pat dalyvaus.

ati-
pa-

Piarlėke sužymėti 'paukščiai

Kamajai, Rokiškio aps. — 
Pereitais metais rudenį, Krau
pių kaime musų universiteto 
paukščiams žymėti žiedais bu
vo sužymėta: dvi kregždės (se
nės), trys gandrai (jaunikliai), 
du varnėnai ir di pempės (jau
niklės). šį pavasarį pastebėta 
dvi kregždės parlėkusios su tais 
pačiais žiedais. Kitų paukščių 
kol kas nepastebėta.
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KORESPONDENCIJOS
i Baltimore, Md
Religinio fanatizmo auka. Badu 

numarino “velnio apsėstą” 
raišą vaikiną.

“Dievas įsakė jo nemaitinti. 
Jis buvo ‘velnio apsėstas’; rei
kėjo iš jo velnias išvaryti.”
- Taip Annie Aiibel išaiškino 
policijai savo raišo, 26 metą 
sūnaus, Grant Aubel, mirtį.

0 jos antras sūnūs, 20 metų 
vyrukas >Paul Aubel, baigęs 
John Hopkins universitetą, po-, 
licijos kvočiamas, pridūrė: 
“Dievas žino apie tai. Jis musų 
neapleis. Jis viskuo pasirūpins.”

Annie Aubel, motina, ir jos 
sūnūs Paul Aubel yra labai 
dievobaimingi' žmonės. Priklau
sė prie tikybinių draugijų ir 
dieną dienon skaito šventrašty 
Kaip Paul Aubel pasakojo poli-, 
cijai, kovo 20 d. jie išgirdę Die
vo balsą. Jis jiems pasakęs, kad 
raišasis brolis yni ‘‘velnio ap
sėstas”. Tą dieną jie jam nu
stojo davę maisto. Mat raišasis, 
kartu su “velniu”, klastavo 
prieš jį ir motiną. (Po dviejų 
dienų jie davę marinamam tru
putį užkąsti, bet Dievas matyt 
lobai supyko, nes visur jų aky
se tik pasidarė žalia, o Jo ran
ka sunkiai užgulė ant jų pečių. 
Nuo to laiko nelaimingąjį jie 
nedrįso daugiau Valgydinti. Ba
landžio 3 d. Dievas jiems įsa
kęs raišąjį surišti ir nugramz
dinti “beribėn tamson”. Nors 
silpnas ir pusiau gyvas raiša
sis virves nukramtč, bet se
kančią dieną mirė. “Išsipildė 
Dievo valia”, džiaugsmingai pa
reiškė 
brolis, 
džiai: 
Dievą,

Surišę numarintąjį į apdan
galą, paguldė jo lavoną sofoje. 
Kaip Dievas jiems ir toliau pa
sakęs, “birželio 21 d. raišasis 
turi prisikelti iš numirusių”. 
Bet, deja, Dievo žodžiai neišsi-

motina ir nelaimingojo 
“Išsipildė šventraščio žo- 
‘Prisirengk sutikti savo 
o Izraeli’. ”

Policijos nuolat tardomas, 
Paul Aubel pakartotinai tvirti
no, kad jis su motina norėjo 
priversti Grantą daryti atgai
lą. Jeigu jis butų tai padaręs 
ir “velnią” ir savo kūno išva
ręs, jie butų sutikę jį valgy
dinti.

Grantui mirus viskas butų 
pasibaigę gerai, jeigu »ne kai
mynai. Jo pranykimas pasiro
dė labai keistas, nes negauda
mas maisto, jis kartais užeida
vo pas juos pasistiprinti. Be to, 
prie Aubel namų paskutiniu 
laiku buvo jaučiamas nelabai 
malonus kvapas. Jie pranešė 
apie, tai Sveikatos departamen
tui. Birželio 9 d., policijos lydi
mas, į Aubel namus atėjo svei
katos komisijonierius, bet rai
šojo motina nesutiko jo įsileis
ti, pasakydama, “Dievas nenori 
tavęs įsileisti.” Vėliau ji buvo 

Ipašaukta į policijos nuovadą 
pasiaiškinti. Bet neatėjo. Tuo
met magistratas išleido arešto 
varantą. Civiliais rūbais apsi
rengę policistai pagaliau ją su_- 
ėmė. Prieš Paul Aubelį vienas 
kaimynas išpirko varantą už 
nemoralį elgimąsi su jo žmona, 
todėl ir jis buvo areštuotas. 
Laike jo suėmimo policistai ir 
atrado numarintojo raišojo. 
Grant Aibei lavoną, smarkiai 
dvokiantį ir ištiestą galiono so
foje. Be. to jie pastebėjo, kad 
nuo visų sienų buvo nudraskyti 
popieriai. Kaip vėliau paaiškėjo, 
Kapų Puošimo Dieną motina-ir 
sūnūs juos nudraskė, norėdami

rodyti žiogų pavojingumą kraš
tui.

Kova su žiogais 'nelengva Ir 
■pavojinga. Kadangi Kanada yrą 
žemės ūkio šalis, tai valdžia, 
kreipia didelį domesį į pasėlių 
apsaugojimą ir žiogams vos pa
sirodžius, tuojau aprūpina vi
sus ūkininkus su ‘ sodium arse- 
nite” nuodais, sumaišytais su 
medžio piuvenomis. Tais nuo
dais apsėja-apibarsto Žiogų už
pultus laukus. z ;

Nuodai yra labai stiprus ir 
pavojingi. Per dvi paros ant, 
tų kilikų 'negalima užleisti jo
kio gyvulio. !Vž ineateavgumą 
valdžia 'neima atsakomybės. 
Man >v ienas pažįstamas 'Ūkinin
kas J. Tenča .pasakojo, ikad nuo 
jų nudvėaė du jo arkliai, Kito

tmingai ® praves iper daugybę 
^visokių sveikgtiu pavojų.

Motinos nekreipia tirikamos 
•domės į vaiko •miegą. Kurie 
vaikai neužtektinai miega, 
negali gerai mokytis mokyklo
se. Kuomet vaikas įpiktas arba! 
nelinksmas, tai prižiūrėk jo! 
miegą.

žinome, kad kai kurie vaikai 
reikalauja mažiaus miego. Fak
tas betgi ipasiliėka <tas, kad ner-! 
viskas ir lengvai įerzinamas 

kuriam miegas 'tuipĮ 
i — netinkamai mįe^

pierių slėpėsi. —Z. G.

Winnipeg, Man
Kanada kenčia nuo žiogtj

Jau “Naujienose” buvo trum
pai rašyta, kad Kanadą užklu
po žiogai ir, kad valdžia ištisais 
vagonais gabena nuodus j visas 
provincijas tuos parazitus iš
naikinti. Aš norėčiau pakalbėti 
apie tai truputį plačiau ir nu-

kąimyno i pasibaigė septynios^ 
karvės. Keliose vietose 'mirė iir> 
darbininkai, tuos nuodus mai^ę< 
su ipiuvenomis. 'Vėl ikįtoje vie
toje, vieno ūkininko vaikai,. 
pačiupineję ..pjuvenas, u^sinuo-j 
dijo dr 'turėjo atsigulti į ligon-! 
būtį.

Tiek man ’tėko girdėti tik iėį 
vieno ūkininko. 0 kiek ndkėn-! 
čia visoje Kanadoje, suiiku ir- 
pasakyti. Kaip praneša ‘MVin-1 
nipeg Tribūne”, 20% visų pasė
lių jau sunaikinta Sperling iir 
Plum Cotilee distriktuose, Ma- 
nitoboje, ir jeigu klimatas grei
tai neateis ūkininkams pagel- 
bon, už penkiolikos dienų žio-. 
gai viską sunaikins. IPavojus 
yra tiek didelis, kad vyriausy
bė nepajėgia aprūpinti visų ūki
ninkų nuodais. Ypatingai dide
liame pavojuje yra Winnipego 
distriktas ir vyriausybė daro 
žinksnius užkirsti kelią tolimes-, 
niam parazitų pietojimuisi.

K. Beniušis.

Sveikatos Dalykai

•vaikas — i 
reikalingas 
ga. .

Kidk miego vaikas reikalau- 
tja, įpriklauao >uuo 'mėtų, iki Pft- 
baigos pirmo 'meto ‘vaikąs rei-; 
kdlauja 'nuo 44 dki 16 'valandų, 
-miego; •nuo-dviej.ą iki ’irįįąane* 
'tų vaikas reikalauja nuo U3 'iki 
114 '.valandų; *>uo iketuMų ilki 
septynių arba' aštuonių motų 
reikalauja nuo W 'iki U3 va- 
ilandu; 'nuodwalM 'iki ■ dešimtu 
Tl-% vklandų.; vienuolikos me-i 
itų vaikas »rei^dlauja T1 valan
dų; dvylikos metų valan
dų; trylikos įmetu 10 vak; nuo 
•keturidlikos iki .penkiolikos 'me
tų 9V2 vai. ; šešiolikos metų D. 
valandas. •

žinoti, ar vaikas gauna už
tektinai mieego, galima tėmi-! 
jaut, ar .jis pats pabunda, iš 
ryto patenkintas ir ‘linksmas?

Kad pagelbėti vaikui tinka
mai miegoti, reikia jį ipaguldy- 
ti gana anksti kas nakt. Iki 
10 metų senumo vaikas turi 
jau gulėti (lovoje 7 valandą va
karo žiemą, o 8 vai. vakaro 
vasarą.

Gerai vėdink miegamąjį kam
barį, — tegul oras būna švie
žias. Pakelk langus iš viršaus 
ir apačios, kad oras gerai ga
lėtų cirkuliuoti.

Kuomet vaikas guli, apsau-

■gok jį j,mio visokią triukšmų, 
šviesos, '.kdlbos, -muzikos, radio 
iir it. t.

iPažiurėk, įkad viskas kamba
ryje tvarkoj, kad nėr per šilta 
ir nėr per šalta, kad drapanos 
nępersunkios, kad uždangalai 
dengVi. Neduok senesniems vai
kams eiti gulti su visokiomis 
bėdomis, prižiūrėk, khd įMi 
anksti dieną jis užbaigtų visus 
mokyklos darbdsr# kačMcintitat- 
.gulti .apie tai nemąstytų. 'Pa- 
įgelbėk jiems užbaigti visus 
idaifoįis, nes neužbaigti darbai 
"vedą įprie rupesnių.

laikai 'privalo (miegoti sau 
'.vieni geroj 4ov<jij, —- ne 
IWtąj ir ne ;per 'minkštoj.

. [Patartina [Išmaukyti vaikhs 
(šiltame, vandenyje prifeš einant 
[gulti. Jeigu valkan 'nori, paduok 
jam ktiklą šilto pieno prieš ei- 
inant įgulti ir jis Anoj -užmigs.

Nekalbėk apie savo nemiego
jimo vargus, kad vaikas neįsi- 
kdlbStų sau j galvą, jog visiem^ 
kunku užmigti. [FLIS]
-... ............ '".1........................ ......" ------------------ -

Žemes vertė puola

per

Suv. Valstijų 'Cenzo Biuras 
išleido agrikultūros sutrauką,, 
kuri --nupiešia labai blogą žemės 
padėjimą.
' Skaitlius ūkių Suv. Valstijo

se sumažėjo net 2.5%, ir ūkių 
gyventojų skaitlius 3.7% per 
pereitus dešimts metų nuo 
1920 iki 1930 m., ii’ verte Ūkių 
sumažėjo net 26.5%.

Balandžio 1 d. 1930 m. buvo 
30,455,000 ūkių gyventojų ir 
ūkių buvo 6,288,648.

Ūkiai apėmė net 987,000 ak
rų žemės, ir jų vertė dasiekė 
$57,246,000,000 arba dvidešimts 
bilijonų mažiaus už 1920 m. 
Vertė ūkių ir triobų sumažėjo

net 27.8%, o,įrankių ir maši
nerijų — 8.2%; naminių gyvu
lių, vištų ir. bičių, 24.3%.

Bet pasirodė didesnis skai
čius ūkių iš trijų akrų ir di
desnių ūkių iš 5,000 akrų ir 
dauginus, sumažėjimas ūkių 
nuo 20 iki 499 akrų. Bet dau
giausia ūkių buvo ' iŠ nuo *20

i..^ Iš^žmonių prisi
dėjo prie “atgal j uĮyus” judė
jimo, nuo balandžio 1929. m. 
iki balandžio 1930 m., sulygi
nus su 87&500 žmonių apleidu
sius ųkins-

^Daugiau kaip trečia dalis yi- 
sį ūkių šioje šalyje vis randasi 
prie taip vadinamų nepagerintų 
dumbluotų kelių. Suvirs 1,639,- 
000 ūkių randasi prie pagerintų 
dumbluotų kelių. 1,280,000,000 
prie akmenuotų kelių ir ma
žiaus 600,000 prie cementinių 
asfaltinių kelių.

2,140,000 ūkių, arba truputį 
mažiaus kaip trečia dalis, tu
rėjo telefonus, bet sulyginus 
su 1920 m. suvirš 14% ūkių 
išėmė telefonus.

Suvirš 54% iš 995,000 ūkių 
turėjo vandeniui aprūpinimus, 
kuomet net 941,000 ūkių turėjo 
elektrikimus įtaisus.

Ūkininkai turėjo net 4,135,- 
automobilių, 92.6% daugiaus, 
negu 1920 m. Skaičius motori
nių trokų padidėjo net 547% 
ir traktorių 274%.

Kooperatyviškas pirkliavimas 
tarpe ūkininkų žymiai augo 
peręitais dešimts metų. Vertė 
ūkių produktų, parduotų koo
peratyviškai 1929 m., buvo 
$893,000,000. Kas 24% dau- 
giaus už 1920 metus. Koopera
tyviškas pirkimas ūkių reikme
nų padidėjo net 47.8% arba su
virš $125,000,000. [FLIS]

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
> Listerine beveik mome.-taliai 

užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos Anėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą 

■ skutimo s 
namie
(PROBAK BLADE)

Garsinkitės “N-nose

Vaiko miegas •A-i*
Pratink savo vaiką tinka

mai ir užtektinai miegoti, nes
geri miegojimo pripratimai pa
gelbės vaiko fiziškam augimui 
ir atnaujinimui celeiių. Ir kuo
met jis užaugs, tie reguliariš- 
ko miego pripratimai pasek-

pauaos varnu
Padarome teisiems Greitai ir Pigiai

4 BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Blakatus

D R A U G I J 'O M S:
Atsišaukimus 
'Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms '‘Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. ■Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su. apecialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

1739 South Balsted Street, CJucago, IU.
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užsitrauki?

Tabako verslas 
yra susirūpinęs dėl šio 

nemalonaus klausimo
■ y ■ ' N ■

/A i R užsitrauki dūmą? Šis paprastas
< klausimas ištiko cigaretų verslą 
Visai netikėtai! “koidėi tą klausimą 
kelti ?” jie klausė. 1 nepalikti
dalykus- taip,''kaip jie yra?”

Tačiau “palikti dalykus • taip, ■kaip 
i jie yru” neužtenka dėl ILueky Strike! 
Dūmų užaitvaukiiuo y®a
nepaprastai svarbus . . . ąęs, kiek
vienas rūkytojas ūžsitrąūkia . žino
damas ar nežinodamas. 'Kiekvienas 
rūkytojas įkvepia kokią nors dalį 
dūmų, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 

<eįg^retol ■
< A| užbrauki .dūmą ? Lucky Strike 
drįsta ši klausiuią iškelti . . . dėl to, 
kad Luekies, įžymiuoju valymo pro-

■ • ■ ; ■ ■ ' ■.

• ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—‘60 viodernilkų minučių tu pasaulio geriausiais 
lokių orkestrais ir Lu(ky Strike žiniomis, kiekvienų Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeltadienio 

vakarų, per N'.B.C. Radio tinklų.

cesu pašalina tūlus nešvarumus glū
dinčius kiekviename tabako ‘lape! 
Luėkies tą procesą išrado. Tik 
Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Atsiminkite 
— daugiau kaip 20.000 gydytoją, ku
riems buvo duota išbandyti Luekies, * 
pamatuodami savo nuomones savo 

.pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog 
Luekies mažiau erzina .gerklę nęgu 
kiti cigaretai!

It*s toastėd’
Jūsų Apsaugo 

prieš knltejimus — prieš kosulį

O. K. AMERIKA

IKCKr
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

d a-

Pasauline Paroda
all, folks.

| nas
’ olrlz

Roseland
tapo

However, PirmynPetras.

you that it will

tas penki- 
yra auka-

vicnam palikus, 
apžiūrėtų namus.

Dar metų nėra, 
palaidota Buivi-

at Justice 
and Kean

Sklokininkai dūliai šio 
kiuno atsivertimo kalba, 
jis esąs didesnis “jnulas

jaučia krautuve tuoj pribus ir 
mandagiai patarnaus.

Šarkiunas stalinei} paklupdy- 
tas gailisi už nuodėmės

rite sakyti, o aš klaidų 
riau!”

amžiaus buvo, galėjo dar ant
rų tiek metų gyventi.

Velionis buvo pašarvotas jo 
gyvenimo namuose. Nemažai

-tT

NAUJIENOS, Chicago, III
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Antradienis, birž. 21, 1932

Komunistai ignoruo 
ja kun. Mockų

Jau daugeliui . yra žinoma, 
kad kun. Mockus, sulaukęs" se
natvės (o da užėjus nedarbo 
metams), negali padaryti pra
gyvenimo iš prakalbų.

Senelis randasi sunkioj finan
sinėj padėty. Kai kurie arti
mesni kun. Mockaus draugai 
retkarčiais sušelpdavo ji. Vė
liau tapo suorganizuotas Komi
tetas, kuris rūpinosi pageltos 
gavimu jam.

Šiam darbui reikėjo kreiptis 
į laikraščius, kad gavus gali
mybės per spaudų apkalbėti 
reikalų. Buvo nutarta kreiptis 
į “Naujienas” ir “Vilnį”. Tapo 
parašytos trumpos korespon
dencijos. . “Naujienose” tilix> 
kaip rankraštis parašytas, o 
“Vilny” Andrulio diktatoriška 
ranka perrašė ant savo kurpa
lio, iš korespondencijos padarė 
trumpų žinutę ir įdėjo smul
kiomis raidėmis pranešimų sky
rium

Dar vėliau nutarta surengti 
kun. M. X. Mockui pikniką bir
želio 5 d., kad padaryti kiek 
pinigų. Šiam piknikui daug ge
raširdžių biznierių aukavo mais
to, o kai kurie žmonės sutiko 
nuvežti automobiliais publiką 
į piknikų.

Vėl buvo, parašytos dvi ko
respondencijos į “Naujienas” 
ir į “Vilnį”. “Naujienose” til
po ir buvo viskas gerai, o į 
“Vilnį” rankraštį nunešė pats 
komiteto pirmininkas J. Lu
kas ir prašė, kad rankraštis 
butų leidžiamas vietinių žinių 
skyriuje korespondencijos for
moje. Andrulis žadėjo taip pa
daryti. Bet birželio 4 d. “Vil
nies” laidoje pasirodė vėl 
rankraštis perrašytas ir smul
kiomis raidėmis kamputy įdė
tas pranešimų skyriuje.

Kiek teko nugirsti, tai keli 
metai atgal Mockus turėjo ge
resnes pasekmes su prakalbo
mis ir yra aukavęs “Laisvei” 
ir “Vilniai” po $5. Vėliau daug 
kartų bolševikai prisišnekėda
vo prie kun. Mockaus ir jis 
eidavo bendrai su jzais kalbėti 
ir to vakaro uždarbį pasidalin
davę. Reiškia, bimbininkai ko
munistai Mockų naudojo kaip 
įrankį publikai pritraukti ir 
bizniui padaryti.

O šiandie, kai senelis Moc
kus neturi nė cento prie savęs 
ir yra jam pagelba reikalinga, 
tai bimbinių vadas Andrulis 
uždaro spaudos duris Mockui.

Ažuot suteikti pagelbos, jis 
ignoruoja tų labdaringų darbų. 
Kada Mockus aukavo į komi
sarų amžinus fondus, tai buvo 
gerai. Rodosi, ir šiandien rei
kėtų ne ignoruoti, bet aukauti 
kun. M. X. Mockui 
nes, kurias Mockus 
vęs komunistams.

— Senas

Senas Petras ir nau 
. jame bizny

Prie biznio, kuriuo iki Šiol 
vertėsi, Senas Petras paėmė 
dar ir naujų.

Kaip žinoma, jis užrašinėjo 
ir užrašinėja “Naujienas” ir 
“Keleivį” ir pardavinėja kny
gas.

Dabar gi pradėjo pardavinė
ti vyriškas ir moteriškas koji
nes (pančiakas) geros rūšies ir 
už prieinamų kainų. Ypač 
platų pasirinkimų siūlo mote
riškų panČiakų.

Kam butų reikalingi laikraš
čiai užsirašyti ar jų prenume
rata atnaujinti, arba knygų pa
sipirkti, arba pagalios kojinių, 
tai malonėsnte kreiptis į Senų 
Petrų. Telefonu galima jis 
pašaukti taip: Roosevelt 8500, 
o laišku — 3205 So. Union 
avė., gi Petras su savo keliau-

[Acme-P. 0 A. Photo]

Chicago Stadium salė, kurioj pereitų savaitę republikonų partija laikė savo konvencijų. Atei 
nančią savaitę šioj pačioj salėj Įvyks demokratų partijos konvencija.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

Lietuvių radio pro
grama

šį vakarų, kaip ir kas ant
radienis iš stoties W, G. E. S., 
1360 kilocyeles, įvyks lietuvių 
radio programa, duodama pa
stangoms Peoples Furniture 
Kompanijos krautuvių.

Programa susidės iš labai 
gražių dainų ir muzikos nume
rių, kuriuos išpildys įžymus 
dainininkai ir dainininkės.

Taipgi Amerikos Lietuvių 
Gydytojų draugijos pirminin
kas, Dr. Petras Zalatorius, 
kalbės apie sveikatų. Prie to, 
bus visokių kitų įdomybių, kas 
duos gražaus malonumo pasi
klausyti.

Todėl nepamirškite užsista- 
tyti savo radios.

Pereitų ketvirtadienį 
palaidotas B. Buividas, Kliubų 
ir Draugijų Susivienijimo na
rys. Velionis priklausė prie 
trijų pašaipiųjų draugijų. Jis 
buvo žinomas vietiniams gy
ventoj ams. 
kaip tapo 
dieno.

Buividui 
nebuvo kas
Jis buvo nepratęs kaip sin- 
gelis gyventi, gal dėl tos prie
žasties likimas jį paskatino 
prie mirties. Dar tik pusės

nių. Gražus buris tų draugų 
ir giminių velionį palydėjo į 
Šv. 'kazimiero kapines. Lai
dojimu rupiuos mažoji duktė.

Matęs.
Roseland

Nuo praėjusių metų “Vil
nies” metinio suvažiavimo, ku
riame sklokininkai buvo ščyrų- 
jų komunistų nugalėti, Šarkiu- 

i tapo priskaitytas prie 
sklokininkų ir buvo pašalintas 
iš “Vilnies” board-direktoriaus 
vietos. Savaime aišku, kad 
Šarkiunas tokiu pažeminimu

Per visus metus, iki šių me
tų “Vilnies” metinio susirinki
mo, šarkiunas vadindavo Bim
bų “mulu” net viešuose susi
rinkimuose. O tai labai er
zindavo Bimbos sekėjus.

Po šių metų “Vilnies” meti
nio susirinkimo šarkiunas stai
giai persimainė. Sakoma, kad 
jisai išsispaviedojęs prieš Bim
bų ir gavęs palaiminimų, tik 
turįs gailėtis už klaidas.

Dabar Šarkiunas sakus sa- 
vo draugams sklokininkams, 
kad jisai klaidų daręs, kai 
priešinosi Bimbai. O skloki
ninkai jam pastabas darų: 
girdi, tu dabar atsiklaupei 
prieš,:“mulų”! Šarkiunas gi į 
tai atsiliepiųs: “Galitg kaip .no- 
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Bimbų. Ypąč gi nepatenkintas 
dėl to atsi/črtimo csųs Rock- 
fordo Petronis, artimas Šar
ki uno draugas. Vielinis.

Pasirodo, kad lietuviai ims 
aktyvį dalyvumų Pasaulinėj 
Parodoj, kuri prasidės Chica- 
goje birželio 1 d. 1933 metų. 
Tuo reikalu tapo priimta rezo
liucija Lietuvių Auditorijoj 
birželio 16 d. masiniame susi
rinkime, šauktame Chicagoš 
Lietuvių Prekybos Buto. Re
zoliucija įgalioja minėtų Butų 
ir jos prezidentų, p. J., J. Elias, 
kad jie pasirūpintų sutraukti 
visas Chicagos organizacijas 
į vienų bendrų komitetų, ku-

Dienos’'9 surengimui ir abel- 
nam dalyvavimui Pasaulinėj 
Parodoj. •' ,

Gana įdomiai, pakalbėjo adv. 
Slreyckmans ragindamas lie
tuvius neatsilikti nuo dalyva
vimo su kitomis tautomis ir 
parodyti savo kultūros pada
rytų progresų. Iš eilės kal
bėjo ppj Elias, Komaiko,/kap. 
Jurgera,. “Sandaros” redakto
rius p. Vaidyla^ p. Varkala ir 
“Draugo” redaktorius p. Ši
mutis. Sprendžiant iš dalyvių, 
pareikšto ūpo, galima daug ko 
tikėtis.

Įspūdingas įvykis
Pasibaigus Pasaulines Paro

dos reikalui, po trumpus per
traukos, p. Varkala paiškinb, 
kad dabar atsibus iškilmingos 
ceremonijos įvedimui p. J; J. 
Elias į “Gedimino Ordeno” 
kavalierius. Uždangai besike
liant ąugštyn staiga pasigirdo 
smarkus maršas jaunuolių or- 
kestros po vadovyste p. Po
ciaus. Tai buvo tikras sur- 
prizas netik publikai, bet ir 
pačiam p. Elias.

Pirm įteikiant auksinį gar
bės medalį naujam nariui, 
Lietuvos konsulas p. Kalvai
tis pasakė trumpų'atatinkamų 
prakalbėlę. Jis paaiškino “Ge
dimino Ordeno” reikšmę, kai
po vienintelę progų, kuria Lie
tuvos valstybė gali atsimokėti 
savo Simams už jų nuveiktus 
darbus Lietuvos labui. Taip
gi, kad p. J. J. Elias, per 40 
metų laikotarpį Amerikoje 
yra pilnai užsitarnavęs tos gar
bės kaip nenuilstantis visuo
menes darbuotojas ir lietuvy
bės gynėjas. '

Labai pažymėtinas dalykas, 
kad p. Elias galėjo susilaukti 
tos pagarbos varde visos mu
sų tautos. Kiek man yra žo- 
nonia, tai bus pirnpitinis to Or
deno narys tarpe visos Ame
rikos lietuvių išeivijos.

A vast throng of gayly chat- 
tering people... Rows and rows 
of parked aųtomobiles from 
all parts of Metropolitan Chi
cago... Friends from Roseland,
Indiana Harbor, Kenosha, Ra- 
cine and other neighboring 
cities and towns. Continuous 
laughter and merry sport. An 
appealin scene all in a glorious 
June day. This i J the setting 
for the annual pienie of our 
Pirmyn chorus. This glamorous 
affair wiH' 'Yake place. this Sun
day, June the 26th 
Park Grove, Archer 
Avės.

Būt that is not
As Senator Bingham said, “I 
have only begun, my friends”. 
Sports, dancing, contests, and 
a program by our chorus.

What ’more cari I add when 
I tell you that you will dance 
to the inūsic of; George Ste
phens • Revelers, that your 
raffle tickets wilf entitle, you 
to entrance in our contests, 
that you will be cntertained by 
the Pirmynites? What more 
does onę, need to complete a 
happy outing? I ***—o—

This ’n That
And with the dawn Joe Gu

ra, the Singing Fool pdcked his 
tooth-brush and pen, changed 
his collar — and left us. We 
all ręgret that you had not 
warned us of your departure 
until it was too x late to give 
you the royal send-off you de- 
served, Joe.
wįshes you the best of . luck 
and assures
always miss you as the Sing
ing Fooį, and even more so -as 
Joe Gua

It is rumored an interesting 
biography of the Singing Fool 
will appear in the next issue. * 

—o—
Jack and Genevieve did not 

seem to think it too vvorm to 
dancc lašt Friday. We wonder

Another ncw member. Wel- 
come, Bėrnice,

The girls wish to announce 
their base,-bąli game versus 
North Side which is scheduled 
for this Saturday, at 12th and 
Cicero Avė., at 3 P. M. Come 
out everybody, and give the 
little girls a big hand. They 
should consider themselves for- 
tunate in not having any Sam 
Alijošius to umpire the game. 
(Any objections, Singing Fool

—o—

Rehearsal again Friday. Šame 
time, šame place. All members 
are reąuestpd to return their 
tickets so that thcre would not 
be too much delay Sunday.

Now a direct plea to all mem- 
bers. All criticism and contri- 
butions will be welcomed and 
appreciąted. Send them to Nau
jienos or to Jacųues Grand- 
mesnil, 727 W. 21 St., Chicago.

__________ ■

CEVEBYKAI“SEIM>NAI
Nupirkit visai Šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čeve
rykus ir turime didelį pasirinki
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

Važiuodami į Lietuvą
Pirmiausiai atsilankykite į musų ofisų, Čia gausite tei

singų patarnavimų ir visas informacijas dykai.
Perkam Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir
Mokam $40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00

Taipgi norinti gerų pirmų morgičių, atsišaukite į musų ofisą

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

wissic 
t

Specialistas iš 
Rusijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plautių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus.išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdte ntto 10 valandos ryto iki 1 : 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. ‘ 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

t 1

In elosing, a gentie reminder 
— that awaiting to greet you 
at the Lithuanian Auditorium 
to hear the recital given by 
pupils of Alice Salaveičik-Ste- 
phens and Charles F. Stephens, 
you will find

Jacųues Grandmesitil.

Big League

Budweiser MALT
tWS3

HOP FV^T ; f .

T



KAVJlhiNOS;. CKIeagc, UI. Antradienis, birž. 21, 1932

NAUflENOS
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
Tha Lithuanian Newa Pub. Co.» Ine.

1789 South Hateted Street 
Telephone Rooaevelt 8500

Vfaiaakyao kalasi
Chicagoje — paltus

Metami ----------- ,. t., $8.00
Pusei metu .............  ,,, , 4.00
Trim* mineįiama x, ■, -r-. d 2.00
Dviem mėnesiam ____ __ Z..« 1.60
Vienam mtaeiiui t- -, , .76

Editor P. GRIGAITIS

Sabecription Ratu:

.00 per year outaida oi Cfiicago

March 8H 1879.

eina kasdien. liaHriant 
Naujiami Ban-

Secotid CIsm Matter 
Office 
act of

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija ... ........... ......... - 8e
Savaitei .... .....................................18c
Mineliui — , . , 76c

Suvienytos* Valstijose. m Chicagoj,
paltui

Metami . ....................... 87.00
Pusei metu ------ ... ......... — 8.60
Trims minėsiantis , „ ■ - - 1.76
Dviem minėsiantis  ........  1.25
Vienam minėsiu! .76

Lietuvon ir kitur uisianiuoie 
.{Atpiginta).

Metams ....... ...... »wi $8.00
Pusei metų —.... .......      4.00
Trims mineaiamę . — 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu, su uiiakymu.

padengs tie turtuoliai, kurie turi tiesioginės naudos iš 
republikonų viešpatavimo. ' J

Kai tie studentai butų grįžę, tai universitetai butų 
galėję išduoti jiems diplomus, nes republikonų konven
cijoj jie butų įsigiję reikalingiausių žinių iš ekonomijos 
mokslo srities.

Ispanai sprendžia federalizmą problemas

JAPONIJA IR TAUTŲ SĄJUNGA

Kai Japonija pradėjo savo kariškas operacijas ManT 
džurijoj, o valiau Shanchajuj, tai Tautų Sąjunga ban
dė sutaikyti japonus su kinais iš išlyginti kilusius nesu
sipratimus. Ginčai Tautų Sąjungoj tęsėsi gana ilgai, ta
čiau jie prie nieko gero neprivedė. Japonai nekreipė 
mažiausio dėmesio į kinų protestus ir siuntė vis dau
giau ir daugiau kareivių j Mandžuriją ir Shanchajų. Jo
kių kompromisų Japonija nesutiko daryti ir pareiškė, 
jog ji busianti priversta rezignuoti iš Tautų Sąjungos, 
jeigu pastaroji perdaug kišis į Tolimų Rytų reikalus.

Japonija laimėjo. Ji šiandien šeimininkauja Man- 
džurijfrj ir Shanchajuj ir tuo pačiu laiku pasilieka Tau
tų Sąjungos nariu. Dr. Kin Ashida sako, jog Japonijai 
nėra mažiausio išrokavimo rezignuoti iš Tautų Sąjun
gos, kadangi ji visvien gali savo tikslą atsiekti.

Japonai, kaip vienas laikraštis pastebi, visai neban
do būti diplomatais, t. y. tokiais žmonėmis, kurie sako 
ne tai, ką mano, bet nori, kad kiti imtų jų pareiškimus 
už gryną pinigą. Dr. Ashida ir kiti japonai visai atvi
rai pasako, kad Tautų Sąjunga yrą bejėgė ir kad viso
kie jai duoti pasižadėjimai neturi jokios reikšmės, nes 
turintis jėgą visvien gali daryti tai, kas jam patinka.

LOZANOS KONFERENCIJA

Pereitą savaitę Lozanoj prasidėjo konferencija, 
kurioj dalyvauja trylikos valstybių atstovai. Vyriausias 
konferencijos tikslas bus išspręsti karo skolų ir repera- 
cijų klausinius.

Sulig Youngo planu, Vokietija turi sumokėti 27,- 
614,000,000 dolerių per 60 metų. Vidutiniškai imant, kas 
metai Vokietija turi mokėti $460,000,000.. Tačiau ji ne
senai pareiškė, jog ji toliau nebegalės mokėti tą milži
nišką sumą.

Amerikai Europos valstybės (Anglija, Francija, 
Italija ir t. t.) yra skolingos $22,188,000,000. Tą sumą 
jos privalo sumokėti Amerikai per 60 metų. Vienok ir 
tos valstybės pareiškė, kad jos nebegalės mokėti skolas 
Amerikai, jeigu negaus reparacijų iš Vokietijos.

Tokiu budu susidaro užburtas ratas, iš kurio nėra 
išeities. Anglija, Francija ir kitos valstybės stengėsi 
įtraukti į konferenciją ir Ameriką. Tačiau pastaroji 
griežtai atsisakė, pareikšdama, jog ji nieko bendro ne
turi su reparacijų klausimu. Tai sudaro didelių keblu
mų konferencijai.

Tarp pačių valstybių irgi nėra sutikimo. Anglija, 
pavyzdžiui, laikosi tos nuomonės, kad reikia panaikinti 
reparacijas ir karo skolas.- Jeigu tas pasiūlymas butų 
priimtas, tai ji nieko nelaimėtų ir nieko nepralaimėtų. 
Visai kitaip i tai žiuri Francija. Ji sutinka atsižadėti 
tik tokios reparacijų sumos, kokią ji turi sumokėti 
Amerikai ir Anglijai skolų pavidale.

Akivaizdoj tų fžktų mažai tėra vilties, kad konfe
rencija galėtų daug ką nuveikti. Net optimistai netiki; 
kad ten bus išspręsti svarbiausi ekonomiško krizio klau
simai.

SARKASTIŠKA PASTABA

Amerikos universitetai, sako vienas žurnalas, ku
rie stengiasi sumažinti savo išlaidas, butų geriausiai 
padarę, uždarydami politinės ekonomijos departamen
tus ir pasiųsdami studentus j Čhicagą, kur įvyko re- 
publikonų konvencija. Ten studentai butų pamatę įdo
mų spektakli. Jie butų pamatę, kaip konvencijos dele
gatai prakaitavo dieną ir naktį, rašydami partijos plat
formą, kur pirmoj vietoj statoma ųe ekonominė krašto 
padėtis, bet prohibicija. Net prohibicijos' klausimo kon
vencija nesugebėjo tinkamai išspręsti. 1

Nežiūrint į tai, kad ekonominė šalies būklė yra itin 
rimta, platformos autoriai nei nebandė klausti patari
mų iš ekspertų ekonomistų; vietoje to, jie stojo už tai, 
kad ir toliau butų tęsiama ta politika, kurią republiko- 
nai praktikavo per pastaruosius dvyliką metų, ir dėl 
kurios Amerika dabar atsidūrė neįmanomai keblioj pa* 
dėtyj.

Tie studentai butų pamatę, kaip delegatai nomina
vo kandidatu į prezidentus žmogų, kurį jie vargu mėgs- 
ta) ir dabar yra pasirengę pradėti vajų, kuris neįmano
mai brangiai kainuos, žinomą, surištas su vaju išlaidas

Ne pirmti kartą federalizmo 
klausimas tampa gyvu ispanų 
politikos reikalu. Monarkijos 
laikais jį likviduodavo labai 
greitai: pačią federalizmo idė
ją sumaišydavo su separatizmu, 
žymesniuosius federalizmo at
stovus sukišdavo į kalėjimus, o 
jei kur platesni visuomenės 
sluoksniai pradėdavo reikšti 
savo valią, civilinė gvardija ten 
pradėdavo kraują.

Kai Kuba ir kitos Ispanijos 
kolonijos prašė pas suktą Ispa
nijos karalių duoti vietos par
lamente, kur galėtų išdėstyti 
savo autonomiškus pageidavi
mus, Burbonas ten pasiuntė 
šautuvus ir kareivius, kad vi
sam laikui pabaigtų su separa
tizmu. Ir kas atsitiko? Ispa
nams nepatenkinus teisėtų Ku
bos gyventojų reikalavimų, pa
mažu neteko visų turtingiausių 
kolonijų. Kolonijų gyventojai 
ne nuo Ispanijos skyrėsi, bet 
nuo sukto Fernando VII.

Civiline gvardija, kareiviais, 
šautuvais ir represijoms mo
narkija neišsprendė nei vieno 
tuo reikalu kilusio konflikto. 
Ji visur pralošdavo ta prasme, 
kad anksčiau ar vėliau netek
davo didelių savo teritorijų.

Visai kitaip į šį reikalą pa
žiurėjo respublika. Ji ne tik 
konsfitucijon įrašė, jog seimui 
sutikus atskiros Ispanijos pro
vincijos gali autonomiškai val
dytis, bet šiomis dienomis jau 
baigia Katalunijos statutą svar
styti.

Budinga yra ta aplinkybė, 
kad visa Ispanija gyvai pradė
jo reaguoti į šį klausimą. Ne 
tik seime eina gyvi debatai, 
bet ir visa spauda*komentuo
ja statutą, politinės grupės 
rengia demonstracijas, vienų 
universitetų studentai strei
kuoja už statutą, kitų prieš jį, 
vietomis tie streikai toki ašt
rus, kad net policija turi įsi
maišyti.

Įdomiausia yra tai, kad prieš 
federalizmą šaukia visa senoji 
Ispanija, o federalizmui simpa
tijas reiškia liberališkoji, radi- 
kališkoji dalis. Tegu, monarkija 
ir panaikinta,, bet jos atrugos 
dar vis atsirūgsta. Jeigu ji šian
dien neranda minių, kurios 
pritartų jos protestams, tai 
monarkija dar turi spaudos 
dalį savo rankose, kurioje vi
suomet išdėsto savo rcakcijo- 
nieriškas mintis.

Ankščiau monarkija piestu 
stojosi prieš federalizmą ir 
sąmoningai ji maišė su sepa
ratizmų. Tuo metu jie turėjo 
vienokius tikslus, o dabar tu
ri visai kitokius. Tada jiems 
rūpėjo neleisti' liaudžiai pa
reikšti savo valios, nes,umažip- 
ti ubsolutaus monarko galios, 
o dabar jiems rupi pakenkti 
naujai besitvarkančiai Ispani
jai. Šukiais, jog federalizmas 
suskaldysiąs tėvynės vienybę, 
jie mano pameškerioti dumb
linam vandenyj ir atgauti vi
siškai prarastą pasitikėjimą. 
Bet kaip monarkistai niekad 
jau nevaldys Ispanijos, taip ir 
reakcijonieriai niekad neįgys 
pasitikėjimo.

O dėl Ispanijos vienybės, tai 
reikalas taip stovi: Jei šian
dien Ispaniją valdytų monar- 
kistąi arba fašistiško plauko 
reakcijonieriai, ji jau butų su
byrėjusi. Kai Katalunijos 
prežidentas Macija . paskelbė 
respubliką Jis buvo pasiryžęs 
su visais savo sukilėliais lai
kytis^ ligi paskutinio kraujo la
šo, kad tiktai kraštas nepatek
tų monarko valdžion. Nors 
kai kur necionalizipo klapsi
mas ir ispanams yrą gana jau
trus, bet didelė ispąflų daugu- 
m a jokiu budu nesutiks auko- " ‘s •

ti savus laisvės “tėvynės reika
lams”, tegu kartais ir aukšti 
tikslai jiems butų priduodami. 
Ispanui ten tėvynė, kur dau
giau laisvės. Kai įvedus dik
tatūrą buvo nutrauktos visos 
žmogaus teisių garantijos, /ta
da ispanas ėjo ne tik prieš dik
tatūrą, bet ir prieš monarkiją, 
ir prieš Ispaniją, nes ji buvo 
nelaisvės simbolu. Ir jeigu is
panas butų buvęs įsitikinęs, 
kad ardant Ispaniją galima 
pasiekti atimtos laisvės, jis bu
tų pasiryžęs ir ją ardyti.

Taip ispanai samprotauja 
dėl laisvės ne nuo šiandien. Is
panų istorija yra pilna pana
šių pavyzdžių. Ir Katalunijos 
klausimas turi tas pačias šak
nis.

Kai Aragono karalius vedė 
Kastilijos karalienę, buvo pra
dėta jungti visa Ispanija į vie
ną didelę karaliją. Ispanai tuo 
metų vedė didelius karus su 
arabais, kurie ilgus šimtmečius 
buvo pavergę Ispaniją. Kiek
vieną dešimtmetį atiminėjo iš 
arabų plotus žemės, kol paga
liau visiškai juos išvijo iš pu
siasalio. Vėliau Ispanijos ka
raliai vedė kovą ne vien tiktai 
su arabais, bet ir su atskiromis 
kunigaikštijomis, kurios buvo 
Pirėnų pusiasalyj. Katalunija 
buvo viena provincijų, kuri 
nenorėjo patekti Ispanijos ka
ralių valdžion. Jos gyventojai 
nenorėjo prarasti turimų lais
vių, nes Katalunijoj jie buvo 
daug laisvesni, negu Ispanijos 
karalių valdžioj. Prieš šį pa
vergimą priešinosi ir kitos pro
vincijos, bet j aš. pasisekė leng
viau nuveikti. Katalunija bu- 
vo paskutine provincija, kurią 
Ispanijos karaliai prijungė 
prie Ispanijos. ,v Tegu praėjo 
daug laiko, bęt kataluniečiai 
prisimena savo protėvių ko
vas dėl laisvės.

Paskutiniaią « trim keturiais 
dešimtmečiais šiš klausimas 
įgavo truputį kitokios pras
mes. Svarbų vaidmenį čio
nai vaidina skirtingi kul
tūros laipsniai. Kataluni
ja visais atžvilgiais yra 
daug pirmyn pažengusi už bet 
kurį Ispanijos rajoną. Ten 
pramonė labiau išsivysčiusi, 
prekyba gyvesnė, mokyklų 
tinklas didesnis, beraščių žy
miai mažiau ir daug stipresnės 
visokios visuomenės organiza
cijos. Be to, Katalunija yra 
žymiai1 kairesnė už kitas Ispa
nijos provincijas. Labiau ap
sišvietusi liaudis suabejojo 
dvasiškuos autoritetais ir nio- 
narkištiškos valdymosi formos 
tikslingumu. Susiorganizavusi 
darbininkija pradėjo reikšti 
noro daryti net socialinius per
tvarkymus. . '

Visi šie dalykai Ispanijos 
monarkijai ir Visagalinčiam' 
klerikalizmui labai nepatiko ir 
įvairiais budais stengėsi šiąs 
sroves užgniaužti. Tenai pa
siuntė žiauriausius gubernato
rius, kurie krauju viską pa- 
plukdė. Gubernatorius gene
rolas Martincz Anido ir Barče- 
lonos policijos vadas Arlegi 
niekad neišdils iš kataluniečių 
atminties. Jų valdymo laikais 
kataluniečiai įnivo, kaip zui
kiai šaudomi. Tada nevartojo 
nei paprastų teismų, nei jokių 
karo teismų, valdžiai neištiki
mus Žmones paprasto policijos 
vado arba gubernatorisus ;nu- 
tariniu šaudydavo iš kiekvieno 
užkampio. Buvo madoj “lėy 
de JugaSi”, kuri ttukė .kiekvie
nam bįht kiek pasižymėjusiam 
darbininkui. Tai. įstatymas, 
kuris leidžia nušauti bėgantį 
kalihįi Bet policija išsiVedusi 
į. laukus visai nebėgantį nu
šaudavo ir vėliau paskelbdavo, 
kad kalinys bandė bėgti. Taip

pat yra žinomi atsitikimai, ka
da Barcelbnos policija darbi
ninkus išveždavo į jurą ir ten 
paskandindavo.

Visi šie žiaurumai katalunie- 
čius nustatė prieš’ centęo val
džią, prieš monarkiją. Tai bu
vo priežastysj kurios juos ver
te kovoti dėl savo autonomijos!

Kartu su visu krašto kultū
ros lygiu aukščiau yra pakilu
sios ir savivaldos sąvokos. Fe
deralizmo idėjos senai Katalu
nijoj yra gyvos. Jomis norima 
sumutinti centro valdžios ga
lią į provincijas, į valsčius, į 
kaimus; norima duoti daugiau 
valdžios savivaldybėms.

Pirmos respublikos laikais 
Katalunija davė žmonių, kurie 
tas idėjas ne tik propagavo, 
bet mokėjo ir praktiškus dai
gus įdiegti. Vienu žymesniuo
ju buvo Francisko Pi y Mar
gai!, kuris buvo išrinktas net 
respublikos prezidentu. Ne
pasisekė jam Ispaniją pada
ryti federalistišką, monarkistai 
vėl priėjo sostą, bet nuo to 
laiko federalizmo idėjos stip
riai prigyjo.

Dabartinis Katalunijos sta
tutas taip pat yra žingsnis į 
federalizmą. Po jo, galimas 
daiktas, seks kiti, nes ir kitos 
provincijos reiškia noro auto* 
nomiškai tvarkytis. 
1932, 5; 30. P. Davainis.

/

LIETUVOS ŽINIOS
Ties Tilže vokiečiai ap* 
mėtė akmenimis lietu

vių traukini
Gegužės 31 d. 16 vai. musų 

traukinį 157 nr., kuris vyko iš
Pagėgių į Tilžę, vokiečių pusė
je ties Tilžės tiltu keletas su
augusių vyrų apmėtė akmeni
mis ir išmušė garvežio budelės 
2 langus. Tilžės st. apie tai 
pranešta vokiečių policijai, 
kuri žadėjo šį reikalą ištirti.

Prancūzijos Prekybos 
Rūmai Pąbaltyjy

Francijos prekybininkų sfe
rose kilb sumanymas įsteigti 
Francijos ir Pabaltijo valstybių 
prekybos rumus, kurie plėstų 
Francuzų prekybos santykius 
su Pabaltijo valstybėmis.

Musų užsienio reikalų minis
terija irgi įŠ reikalą atidžiai 
tiria norėdama žinoti, ar ver
ta bus į tuos rumus įstoti.

Išradimu žmogus
Marijampolėje už miesto so- 

dho savo nameliuose gyvena 
Savo amžių baigdamas žilelis 
senelis Bukaveckas. Jis visą 
amžių sau galvą kvaršino viso
kiais išradimais, kuriais norė
jo daug naudos žmonijai pa
daryti. Norėjo savo darbais vi
same pasaulyje Lietuvą išgar
sinti. Jo gudrioje galvoje daug 
visokių sumanymų yra gimę, 
kurių nemažai tam tikruose 
planuose išdėstyta.
Bukaveckas (senasis) yra bu

vęs Amerikoje, gyvenęs su 
dru Jonu Šliupu viename kam
baryje; Basanavičiaus “Auš
rai” einant parašęs (iš istoriš
kos legendos sueiliavęs) “Jo
nas iš Kempės ir Šilką.”

Lietuva nori savo svies
tų gabenti ir i Graikiją

Dabar į Graikiją sviesto 
daugiausia importuoja SSSR: 
Ir Anglijoj SSSR sviestas kon
kuruoja Lietuvos sviestą; per
nai per 11 mcn. SSSR į Angli* 
ją įvežė 41 mik klg. sviesto, t*, 
y. kiekvienam Anglijos gyven* 
tojui po 1 klg. sviesto.

Pienocentras dabar veda su
sirašinėjimą su , įvairiomis 
Graikų firmomis ir randama 
daug galimumų Lietuvos svie
sto eksportui į Graikiją. Tik 
transporto išlaidos šiek tiek 
dalyką sunkina. Tačiau kai 
bus paleisti kursuoti Anglų- 
Lietuvių laivai tai vienas lai
vas sviesto prikrautas busiąs 
paleistus per Ispaniją į Tuni
są, Alžyrą ir Graikiją.

Kontingentuojamų pre^ 
kių pirkliu kongresas
šį mėnesį Paryžiuje įvyksta 

kontingentuojamų prekių, pink
lių tarptautinis kongresas, ku^ 
ris svarstys priemonės, kaip 
panaikinti kontingentus. Kon
grese apie kontįngcntus bus 
skaitomas referatas; tam refe
ratui medžiagos prašaptos šit* 
teikti ir mpsų kai kurios įs* 
taigos. Be to, kongreso rengė
jai prašo Pienocentrą ir Lietis 
kį pareikšti savo nuomonę, 
apie kontingentus, t. y. ar 
kenkia kontingentai ir kiek 
kenkia.

...„.i.,..u u i n..l|r.;.i i .ti'/1*-

OETUVOS BANKO VEIKIA 
MAS

I '

KaUiW. !— Lietuvos Banko.
5 . . . . r ■'

aukso fondas birželio 1 d. sie
kia 50,3 mil, litų. Svetimos va-, 
iiutos fondas padidėjo nuo 
19,37 iki 20,6. mil. litų. Bank
notų apyvarta beveik ^pasikei
tė—95,8 mil. litų. Tokiu budu 
banknotų padengimas pasiliko 
,'tąs pats —52,5%. Banknotų 
padengimas auksu ir valiuta 
pakilo nuo 72,7% iki 74%. Dis
kontas ir paskolos siekia1 98,1 
mil. litų. /

i

Apsivogė įžymenybė
Vinčų gelež. stoties viršinin

kas Petras Norgėla gautą iš 
užsienio korespondenciją visuo
met “tikrindavo”. Kai kas 
klausdavo, kuriam reikalui jis 
tikrina’. Norgėla atsakydavo, 
kad ieškąs prišvalstybinių da
lykų. Priešvalstybinių dalykų 
beeiškodamas rasdavo tai do
lerį, tai čekį ir vis pasiimdavo. 
Taip “betikrindamas” korespon
denciją Norgėla prisigraibstęs 
daugiau kaip 15,000 lt. Norgė
la' buvo suimtas, o aną dieną 
vežamas iš Kauno atgal į Ma
rijampolę Kazlų-Rudos stotyje 
ėmė ir pabėgo. Norgėla žmo
gus su praeitimi: ankščiau bu
vo didelis federantų veikėjas, 
paskui pasidarė smarkiu “vil
ku” pagaliau korespondencijos 
“kontrolierium”.

Policija visu atsidėjimu da
bar jo ieško.

Besijuokaint plyšo širdis
Panevėžy vieno gyventojo 

tarnaitė juokdamosi išėjo melž
ti karvių, čia pat stovįs ver
šiukas praeinančiai melžėjai į- 
spyrė kojon, ž. pradėjo labai 
smarkiai juoktis^ besijuokdama 
sugriuvo ir nebeatsikėlė. Jai 
plyšo širdis.

BRAMSTOKER

ts Kns Hw

Virti A. Vato&ia

DRAKULA
Ptrmifsion DoubUdty. Doraa B Coų

(Tąsa)
Mina. vis labiau^ interesavoši 

dalykų eiga. Man malonu bu
vo matyti, kad reikalai, spirte 
spirią - mus tikrai susirūpinti, 
padėjo jai laikinai užmiršti tuos 
baisius pereitos nakties pergy- 
venim’us. Ji buvo labai, labai 
išblyškusi—beveik kaip šmėkla 
ir taip suplonėjusi, kad jos lu
pos buvo- kiek atitrauktu už* 
pakuliu ir rodė baltus dantis. 
Apie tai visai neminėja u, 'neno
rėdamas bereikalingai suteikti 
jai skausmo; bet mano venose 
kraujus tiesiog šalo, pagalvo
jus, kas atsitiko su Lucija, kuo
met Grafks Drakula išsiurbė jos 
kraują. Pakol kas Minos dan
tyse nemačiau jokios permai
nos, bet laikas dar buvo labai 
trumpas ir baimei buvo nema
žai vietos, 
v

Priėjus prie diskusijų kokio
je tvarkoje pradėsime darbą ir 
kaip padalinsime savo jėgas, 
vėl pasireiškė naujas abejoji
mas. Bet pagaliau nutarėme, 
kad prieš vykdami į Piccadilly\ 
visų pirma sunaikinsime Grafo 
gboliiis gretimoje pilyje. Jei
gu jis kartais ir peranksti 
tai patirtų, mes vištiek busime 
daug toliau pažengę už jį savo 
destruktyviame dhrbe; o jo 
atsiradimas mūšų tarpe grynai 
materialiame pavidale ir laiku, 
kuomet jis yra silpniausias, ga
lės mums būti naudingas ir ki
tais' atžvilgiais;

Kalbant apie' jėgų padaliji
mą; profesorius* Van Helsingas 
patarė, kad po vizito Karfakso 
pifyjc. Visi neitume į namą Pic- 
cadilly apylinkėje; tem pasiliks 
abu daktarai, o Lordas Godal- 
mingas ir Kvintas turės suras
ti jo guolius Walworthe ir Mile 
End' apylinkėje ir juos sunai
kinti. Profesorius persergėjo, 
kadi liibai galimas daiktas ir 
greičiausiai taip atsitiks, jog 
Grafafe pasirodys Piccadilly die
nos laiku, bet tuo laiku jie pa
jėgtų vietoje su juo apsidirb
ti. Bet kaip ten nebūtų, tuo 
laiku iš jo pusės mums negręs 
didelis pavojus. Kadangi ir aš. 
buvau įtrauktas kantu su Go- 
dalmingu ir Kvintų, tam planui 
griežtai pasipriešinau, nes bu
vau pasiryžęs pasilikti prie 
Mii&š ir ją apginti nuo galimo 
pavojaus. Buvau nutaręs nepa
siduoti profesoriaus ar*kitų ra
ginamas, bėt Mina manęs visai

nenorėjo klausyti. Ji pastebė
jo,, kad gali pasitaikyti koks le- 
galis darbas, kurį aš galėčiau 
padaryti; kad tarp Grafo do
kumentų gal pasitaikys koks 
raštas, kurį aš galėčiau geriau 
Už kitus įvertinti, nes jau esu 
turėjęs patyrimo su juo Tran- 
silvanijos pilyje; ir be to, mu
sų pareiga; būtinai sukaupti vi
sas jėgas, jeigu norime su Gra- 
fU ausMti ir į įveikti. Turė
jau pasiduoti, nes Minos nepa
jėgiau įveikti ir nedrįsau jai 
perdaug priešintis; vienintelė 
jos viltis yra musų jėgų vienin
gumas. “Aš nebijau”, pastebė
jo užbaigdama. Kas galėjo į 
vykti jau įvyko; jeigu atsitiks 
kas nors, tai turės atnešti man 
daugiau vilties ir suraminimo. 
IŽiki Jonai! Dievas gali, jeigu 
toĮua bus jo valia, mane ap
saugoti ar busiu viena ar ne.” 
Jai pabaigus, pašokau garsiai 
sušukęs: “Dėl Dievo meilės ei
name^ pradėkime, mes gaišina
me laiką. Grafas gali ateiti į 
Piccadilly. aukščiau, negu mes 
manome.”

“Neateisi” tarė Van Helsin
gas, iškeldamas ranką.

“Kodėl?” paklausiau.
j- “Ar užmiršti/ tarė beveik nu
sišypsodamas, “kad vakar naktį 
j:is sunkiai puotavo ,todėl mie
gos ilgiau, negu paprastai?” 

)i (Bus daugiau)
u—------------------------------
Atėjo N a u j a s No. 6 
“KOVOS’1. Galima gauti 
“Naujienose’*

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

“Naujoji Banga” (N<k 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

“NAUJOJI BANGA”
Atėjo pirmas numeris 

Ųruguay pažangiųjų lietu
vių lėidžiamaę laikraštis. 
Gąlitoa gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

NAUJAS Kultūros No. 4 
ątėjo. Galima gauti N au j ie
nose. Kaina 45 c.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

* - -J ** ■- * - • * *■ ’ " "' * «• *
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šiandie ilgiausia diena

Gar ginkitės Naujienose

Naujos taksos
Siuntimas paštu pabrangs

Graborlai

Grabonai

Lietuves Akušeres

JARUSH

Akių Gydytojai
WWWMMW>*WM**WWWWW%*WM^<>O*>****I***^*,**,****,****ww**/

Advokatai

0036

YardsP. Mažeika

Namu Tel.Hydę Park 3395ryto

Seniausia ir Didžiausia
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė

Hemlock 8151

Užsimušė lėkusieji ae
roplanu trys jauni vyrai

Organizuojama Lyga 
Thomaso ir Maurerio 
kandidatūrai paremti

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

vasaros 
jie nė 

. užsi- 
jiems. 
dauge-

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

Dar kartą balsuoja algų 
kapojimo klausimą

sos 
ryto,

1337 So. 49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

1646 W. 46th SL 

Telefonai 

Poulevard 5203 

Boulevatd 8413

VALANDOS: 
ano 
nuo

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 Su. Ashland Acto. 
Tel. Boulevard 2800 

Rwr. 6515 ’&o* RocAtOell St. 
T«l. RipabUc 9723

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tėvai, Sesuo, Brolis, Švogeris 
Dėdė, Dėdienė ir Giminės.

[Laidotuvėse patarnauja grabo
rius ';
1138

Vakarais: Ura r u. ir Ketv—6 iki 9 vai.
4145 Archer Ane. Tel. Lafayette 7337

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

pedėliomis 
4847 West

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

Harry D. Hill, 26 molų, ir jo 
draugai Bert Lorenz, 21 m., ir 
John Marshall, 19 m., lėkusieji 
aeroplanu užsimuš^ jų aeropla 
nui nukritus žemėn netoli Ot- 
tavva orlaivių aikštės.

Jų aeroplanas pakilo iš sto
ties, matomai veikdamas gerai, 
kokius 30^0 pėdų, paskui stai
ga pasviro ir nupuolė į kor- 
nų laukų. Kada šie tryš jauni 
vyrai tapo nugabenti į ligoni
nę, tai du jų buvo jau mirę, 
o tretysis mirė ant operacijos 
stalo.

Pats Harry Hill, pilotas,- lu-
Gazolino dujomis 

Mrs. Gertrpde Bemis 
inžinieriaus žmona.

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

Nedėliomii 10 iki 12

Mokytojai ieško darbo 
vasaros metu

Nubudę > liekame 
Broliai, Brolienės, Pusseserės, 

Pusbroliai ir 'Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

Svetimšali .diplomatę 
sumušė ir jo popieras 

atėmė

Del Cicero mero namų 
išbombardavimo

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
/ blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Duokite savo akis .išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OP.TOMETRIST .

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 5. Ashland Avė. 
Tel. Boukvaid 6487

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

Svarbu laiškus siun 
čiantiems

lietuviai Gydytojai

DR. L J. KAKALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294 
Nuo PU" ‘ " 
nuo '6 iii

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

uedėlioms pagal susitarimą

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

metų Harry Hill buvo kaltina
mas nužudymu savo motinos 
Streatorc, III., bet džiurė nepa
jėgė susitaikyti, o byla nebuvo 
atnaujinta. •

4605-07 South Hetmitage Av< 
Visi Telefonai: VARUS 1741 ir 1742

šiandie, birželio 21, pasak 
pficialio oro .pranašo Day, esan
ti ilgiausia šių metų diena. Sau- 
ė užtekės (pagal dienos švie- 

taupinimo laikų) 5:14 vai. 
nusileis 8:28 vai. vaka-

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Bruusvvick 0597

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hcmlock 2615 k

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų/ na

muose arba studijoj
6023 S. Halsted SL 

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

Daugelis Chicagos mokytojų 
ieškos šiemet darbo 
metu. Apie vakacijas 
svajoti negalį. Duonos 
dirbti—štai kas rupi 
Mat, algų negauna, tai 
lis neturi iš ko .gyventi

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą 

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

, CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Jieną. 

Phone Midway 2880

(Naryauckas) 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Matuosite Road

Valandų: 9—12, 7—9, Antraditn; 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitari

DR. J. J.KOWARSKAS 
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 sutarti

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 -West 22nd Street

■ Arti Leavitt St.
Telefonae Canal 2552 

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

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Kaip vakar Chicagos elevato
rių darbininkams turėjo būti 
patiekta dar kartų balsuoti 
klausimas, ar jie sutinku pri
imti algų kapojimų 10 nuošim
čių. Pirmų kartų visai nese
niai jie referendumo balsavimu 
atmetė klausimų. Vienok dabar 
ir vėl jiems patiekta tas pats 
klausimas. Gali būti, kad pri
ėmimas algų kapojimo 10 nuo
šimčių bus pervarytas šj kar-

JURGIS BACEVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir- . 
žclio 18 dieną, 11:30 vai. ryte, t 
1932 m., sulaukęs 22 metų am- . 
žiaus; gimęs Chicagojc. Paliko 
dideliame nubudime motiną Ma
rijoną, tėvą Joną, brolį Danielių, 
dėdes Juozą ir Solomoną Bacevi
čius. Bronislavą, Edvardą ir Povi- 
ką Zambacevičienę, dėdienes ir dė
des Oną ir Pranciškų Urbonavi
čius. Rožę ir Antaną Petrolius Ir 
gimines. Kunąs pašarvotas randasi 
2545 W. 39th Place.

Laidotuvės įvyks seredoj, birže
lio 22 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Švento Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- ; 
pines. i

Visi a. a. Jurgio Bacevičiaus-j 
giminės, draugai ir pažystami esat ■ 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti . 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- I 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ’

Nuliūdę liekame
Tėvai, Brolis, Dėdės, j 

Bobunė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- : 
rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

PHYSICAL 
THERAPY 

8 MIDWIFB

6109 South 
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. Clark St., Room 1206 
Telephone : Central '6166

H amai t 3117 6. Union Avė., 7 iki 9 v. 
Telephone Victory 2213

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiaJ 

Reikale meldžiame atsišaukti, o i-.u«ų 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicero, III, 
Tel. Cicero 5927Dviejų valstijų Amerikos 

Darbo Federacijos vadų suma
nymu ir kitų organizuotų dar
bininkų įtakingų vadų užgiri- 
mu, rengiamasi suorganizuoti 
darbininkų Lyga Norman Tho- 
mas’o ir James Maure’rio kan
didatūrai į Suvienytų Valstijų 
prezidentų ir vice-prezidentų 
vajui paremti. Dėka to, Socia
listų Partijos kandidatai ir 
Partijos platformų pasieks kiek
vienų lokalų, valstijinės ir tarp
tautinės unijos.

J. J. Handley, Wisconsin 
Valstijos Darbo Federacijos 
sekretorius, ir James D. Gra
liam, Montana federacijos pre
zidentas, yra tarpe tų, kurie 
sutiko įeiti į organizatyvi Ly
gos komitetų.

šis nutarimas organizuoti 
kalbamą lygų tapo padarytas 
praėjusia savaitę susirinkime 
laikytame Milwaukee, Wis., ku
riame dalyvavo nemažai žymių 
darbo unijų vadų.

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utąminks 
’ 1-4, PetnyČioj 1-7

Rez. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257 l J J/

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drczel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St 

arti 31st Street, Chicago, I1L 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet 

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

PRANCIŠKUS ORLICKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 18 d., 7:40 vai. ryte, 1932 
m., sulaukęs 13 metų amžiaus; 
gimęs birželio 3d.. 1919 metais, 
Chicago, III. Paliko dideliame nu
liūdime motiną Marijoną, po tė
vais Karetaitę, tėvą Jurgį, 4 bro
lius — Antaną. Stanislovą, Juo
zapą ir Kazimierą, ciocę Agniešką 
Stasaitienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi Eudeikio koply
čioj, Ž2 St. ir South Central 
Park Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, bir
želio 21 d.. 8 vai. ryte iš koply
čios į Švenčiausio Sakramento pa
rapijos bažnyčią, 22 St. ir South 
Central Park avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Urlicko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame

Tėvai,, Broliai, Ciocė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudcikis, tel. Yards 1741.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas ?Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 V. Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vtifaraie 2151 W. 22nd St. nuo 4-9, 
Telephone Roosevelt 9090

Nmie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

Angeline /Krogler kartu su 
buriu kitų mergaičių išėjo iš 
Šv. Bonifaco mokyklos, gavusi 
diplomų liudijanti, jogei baigė 
mokykla. Susikūlė ties ta vie
ta, kur mergaite ėjo, du auto
mobiliai ir vienas jų užmušė 
mergaitę.

DR. KARL NURKAT
» . (NURKAITIS)

pritaikomi 
•- mokslišku budu

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovebill 2242

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rą, moterų ir vaiką pagal naajanrini 
metodus X-Ray ir kitokius elcktroa 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan St\ 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 Wėst 69 Street 
Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagil sut-irtį w

Nežinomi asmens užpuolė 
Juan Emillio Capurro, Argenti
nos prezidento asmeniškų at
stovų Suvienytose Valstijose, 
sumušė j j ir atėmę oficialius 
dokumentus ir laiškus iš jo. 
Užpuolimas padaryta, kai jis 
sekmadienio popietį sėdėjo 
Grant Parke.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurie esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervųotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Vi»W® atsitikimuos^ 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. 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.

1 . ■ Phone Boulevatd 7>5,89

Nuo liepos 6 d. šių metų 
siuntimas laiškų * paštu pa
brangs. Už laiškus ,kurie siųs
ta paštu iki šiol su 2 centų paš
to ženklu (stampa), nuo liepos 
6 d. teks mokėti 3 centai.

Už laiškus siunčiamus oro 
paštu reikės mokėti 8 centus 
pirmai uncijai arba jos daliai 
ir 13 centų kiekvienai priedinei 
uncijai arba jos daliai.

Už biznio konvertus— priedo 
1 centas prie suminėtų krasos 
ženklų. »

Nebus permainų kainoms at
viručių, bizniavų atsakymų at
virutėms, <ftė antros, trečios, ir 
ketvirtos klasės pašto siunti
niams.

Apie permainas praneša Chi- 
cagos pašto vedėjas Arthur C. 
Lueder.

iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Mačikuno 
giminės, draugai ir pažystami esat l 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti j 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- i

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTI&TAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vą^ęę. 
Įal sutartį. 
Uh Street,

S. M. SKUDAS * 
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

Ryšy su Cicero mero, Joseph 
černy, namo bobardavimu tąpo 
areštuotas Albcrt Caponė, jau
nesnysis brolis Alphonse Capo- 
ne, kuris dabar sėdi Atlanta 
kalėjime.

Albertas Caponc tapo suim
tas HrAvthorne viešbuty kartu 
su keletu kitų asmenų. Pa
klaustas, jų jis ten dąręs, Al- 
bert Caponė pasisakė, kad gė
ręs “nyrbirį”. Paklaustas kur 
gyvena, pasisakė, kad Chicagoj 
kartu su motina, kur seniau 
gyveno jo brolis Al.

Policija suėmusi buvo jauną
jį Caponę, kaip manoma, ry
šy su bomba mesta į miestelio; 
mėro namus. Kaltinimas jau
najam Caponci tečiau padaryta: 
disorderly eoduet. Be to, mies
telio policijos viršininkas įsa
ke Caponei daugiau nebelanky
ti Cicerus.

Well, ką daugiau galėjo jis 
pasakyti?

pritroško 
žymaus 

Daktarai 
per 36 valandas kovojo, kad iš
gelbėti jos gyvastį. Jie išvar
toje 49 oksigeno tankas. Bet 
moteris kartais rodėsi atsipei
kėjusi, ale paskui ir vėl netek
davo sąmonės.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką
Graborius ir
Balzamuotojas - ‘

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems «iką-

I lams. >Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue
CHIGAGP, ILL.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
' 4631 South Ashland Agentu 

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

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

z Nedėldieniais pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

A A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 9.05 Tel. iDearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS

52 E. 107tb St. — prie Micbigan Avė 
Tel. Pollman 5950—6377

4609 s. Wpod St. Ketverge vak.
Tel. Lafayette 6393

160' N. LaSalle St. —• pagal sutartį

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

Tel. Lafayette 4146

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
fJ?7 Tį. Dearbprji St,, Room U13 

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

Gyvenimo vįęta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, Išskyrus ketvergą 
Nedėliųj nuo 9 iki 12 ryto

Baigė mokyklą, automo 
bilis užmušė ją

ALEKSANDRAS GRICIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 19 d., 7 vaj. vakare, 193 2 
m., sulaukęs 38 metų amžiaus; 
gimęs Telšių apskr., Žarėnų par., 
Saušilių katine. Amerikoj išgyve
no 26 metus. Paliko dideliame nu
liūdime tėvą Juozapą. motiną 
Elenorą, seserį Bąrborą Žefnis, bro
lį Pranciškų, švogerį Antaną Žel- 
nį, dėdę ir dėdienę Či^rioną ir 
Veroniką Gricius ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 2002 Coul- 
ter St.

’Laidotuvės įvyks ketverge, bir
želio 23 d.> 10 vai. ryte iš namų 
bus -nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Aleksandro Griciaus 
giminės, draugai ir,pažystami ęsat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
rinį patarnavimą . ir atsisveikinimą. 
/ Nuliūdę liekame

J, F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnąu- 
Ju geriau ir pigiau 

' ncgu kit* kad
’ Paklausau prie gra- 

^4 išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
'^if Tel. \Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 $. Halstęd St, 

Tel. Victory 408)8

MYKOLAS MĄČIKUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 17 dieną, 1 vai. po pietų, 
1932 m., sulaukęs pusės amžiaus; 
gimęs Panevėžio apskrity ir para
pijoj, Pakalnių kaime. Buvo narys 
Keistučio Kliubo Brighton Parke. 
Paliko dideliame nubudime 3 bro
lius — Juozapą, Grecijoną ir Kle
mensą. 3 brolienes. 4 pusseseres — 
Elžbietą Misevičienę, Grasildą Za
latorienę. Grasildą Gedvilienę ir 
Martą Grigienę. 4 pusbrolius — 
Adomą Markaucką. Joną Kizą. 
Antaną Nąkroshį. Jurgį Nakroshį 
ir gimines, o Lietuvoj motiną, 3 
seseris. 2 brolius ir gtmines. Kū
nas pašarvotas randasi S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Auburn 
avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, bir
želio 21 d., 8 vai. ryte iš koply
čios į Švento Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin-

Nuo vakar nakties dvyliktos 
valandos įėjo galion padidintos 
taksos, kad subalansuoti nacio- 
nalį (fcderalčs vyriausybės) 
biudžetų. Taksos padidintos 
ant daugelio reikmenų.

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

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė., 
OGho vahiiidOH nuo *3 iki 4 ir nuo O iki

8 yni. vuk. Nę^ėlioiuia pagal nutarti 
Ofiso Tęl.: Boulevatd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

Lietuviai Gydytojai 

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette R4- arti Western Ao 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir PėtnyČio Js 

1821 So. Halsted Street

DR. MARGI-RIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

,ir nuo 6:30 ąki 8:3įO vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

8421 So. Halsted SL 
Phone Bpnltvard i8483

ITT„lwr...HlWĮWI|li|li>w.lri..<jmi.iimrij.i.y T<    -

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

T(l K«wwd 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai tvtei 
. wao 6 iki- 8 valandai,

GRABORIU ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir v« nustebino publikų su nupįlgĮiito- 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. -Mm iitoko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus.kūno LmttfR 
ištaigų iŠ bile kokios miesto daliem i

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigų, kur gaUMts pamatyti dl- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų dr už tą pa- < 

( tarnavimą jums visai nieke nereikia .mokžti, nežiūrint 
j j tai; ar jus ką pirksite, ar ae. i

BUDRIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris I 
teikia ambulance patarnavimą wu t ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. <Dykai Keturios ‘Moderniškos Koplyčios Dftl 
šermenų. Pašaukite BUDRIKI < pirm negu kreipsitės t kur 
k(tur. Į

EUDEIKIS
PMpkktMlKą 'A
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Ar iš tikro inžinierius Adam Milės 
darė sabotažą

Anfra’dienis, birž. 21, 1932

(Pabaiga)
Kalba, drg. Janivoi ir sako: 

“Draugai, klausimas kįla, kas 
nori surasti dr-gą Milės kaltu: 
ar tie žmonės, su kuriais jis 
dirba kartu, ar tie, kurie čia 
randasi? Jei Milės sake, kad 
jūsų to ofiso nereikia, tai aš 
jį paremiu. Nes jūsų ofisas 
traktorių dirbtuvei neduoda ir 
neduos. Jus, dykaduoniai, ne
dirbdami nieko gaunate rie
bias algas. Jūsų ofise nebuvo 
teisybės, nėra ir nebus. Bet 
ateis laikas, kada jus busite 
iššluoti laukan ir turėsite sto
ti petis petin ir dirbti trakto
rius kartu su tais, kurie šian
die dirba ir badą kenčia.

“Šios dirbtuves ir Visų kitų 
načahrinkai, meistrai ir visi 
staršai yra ne tam, kad page
rinti tekniką Sovietų Sąjun
goj, bet tam, kad palaikyti ma
ses pažabotas. Jūsų tas ofisas 
yra tam, kad pusti durnus į 
'darbininkų akis. Jus perse
kiojate dr-gą Milės už tai, kad 
jis drįso jus kritikuoti. Milės 
dirbo visą laiką gerai, užsi
dirbo udarniko knygutę, bet 
dabar jus norite jį apkaltinti. 
Ir drg. Milės yra kaltinamas — 
tik ne už tai, kad jis kritikavo 
jus, bet sabotažu. Šis visas 
incidentas yra aiškus. Jeigu

ne- 
so- 
nes

Ji man

REPORTERIO
SKILTIS
Republikonų ir demokratų 

k on venei jos

kalbėjo Jani- 
amerikonas iš

iš Agitacijos

instrumentų viršininko, tai šio 
įvykio nebūtų buvę. Draugai, 
jeigu mes rasime dr-gą Milės 
kaltu, tai ką mes laimėsime? 
Jus žinote: traktorių dirbtuve C v
neteks vieno gero darbininko”. 
(Šituos žodžius 
voi, ukrainietis 
Philadelphijos).

Kalba vienas
Riuro. Girdi: “Mums draugo 
Milės teknika nėra svarbi, bet 
svarbi jo politika”. Toliau jis 
grąsina dr-gui Janivoi, jogei 
šis kalbėjęs ne tik prieš Biu
rą, bet taipat ir prieš Sovietų 
Sąjungą, ir esą, jeigu Janivoi 
nesiliaus taip kalbėjęs, tai su 
juo bus pasielgta taippat, kaip 
su Milės.

Baigė visi kalbėti. Eina 
prie išvados. Pirmininkas 
klausia: “Ar drg. Milės pri
klauso unijai?” Aš atsakiau, 
kad priklauso. Vėl pirminin
kas klausia: “Ar esi udarni- 
kas?” Atsakiau: taip. Pir
mininkas liepia: “Tai duok 
čia knygutę”. Atiduodu ją.

Pirmininkas duoda patari
mą, kad “draugo Milės vardas 
butų paskelbtas visuose anglų 
kalba einančiuose darbininkiš
kuose, laikraščiuose Rusijoj, 
Anglijoj ir Amerikoj”.

Eina prie balsavimo. Pirmi
ninkas liepia kelti rankas, kad 
Milės yra kaltas. Pakelia ir 
nuleidžia. Balsavo tie, kurie 
prieš mane kalbėjo... Ar Milės 
nekaltas? Visai neleidžia bal
suoti. Dr-gai Rakovski ir Jo
ni voi protestuoja, bet jų pro
testas nieko nereiškia. Pirmi
ninkas daro pastabą dėl jų 
protesto: “Prašome nesikišti į 
musų reikalus. Jeigu mes ne- 
mokėtumem vesti susirinkimų, 
tai Sovietų Sąjungos visai ne
būtų buvę. Jus gal žinote, kaip 
juos vesti ten, iš kur atvažia
vę, bet ne Sovietų Sąjungoj... 
Adam Milės pasilieka kaltų”.

Amerikos lietuviai darbinin
kai, supraskite kokia politika 
yra vartojama. Reiškia, pasi
skubino pranešti, kad aš pasi
lieku be darbo, nes 2-III-32, 
jie žinojo, kad mano laikas tą 
dieną pasibaigė, ba vasario 30 
d. jau praėjo. Kodėl jie taip 
padarė?

Jie visi žinojo, kad jeigu 
aš būdamas Charkove, drįsau 
kritikuoti juos, tai sugrįžęs iš’1 
Sovietų Rusijos į Ameriką tą 
patį galėsiu pakartoti. Todėl 
jie pasiskubino pranešti per 
laikraščius, kad toks ir toks as
muo randasi kelionėje į Ame
riką. tad saugokitės jo! (Lai
krašty “Moscow News” tai bu
vo rašoma).

Bet grįžkime atgal: 2-III-32, 
tai yra kovo 2 dieną, aš pasiė
miau savo daiktus. Kovo 3 d. 
padaviau pasportą, kad išduotų 
vizą išvažiuoti iš Sovietų Są
jungos, nes jeigu neturi vizos 
išvažiuoti, tai nebusi perleistas 
per rubežiu. Kovo 5 d. gavau 
vizą, o 6-tą išvažiavau iš Char
kovo.

Draugai darbininkai, aš 
buvau išėjęs prieš Rusijos 
cializmą ir jos principus, 
aš politkon nesikišau.
nerūpėjo. Aš nuvažiavau į So
vietų Rusiją kaip teknikas in
žinierius. Mano darbas buvo 
atliktas 99%. Rusai darbinin
kai buvo užganėdinti mano 
darbu 100%. Bet aš, kaip ir 
kiti ateiviai, nebijojau duoti 
patarimų ir nebijojau kritikuo
ti biurokratus, kurie turi už
ėmę viršininkų vietas ir varo 
tikrą sabotažą. Aš negalėjau 
kentėti ir žiūrėti į rusų ir uk
rainiečių gyvenimą, nes šie vi
si žmonės nedrįsta biurokratų 
darbu kritikuoti. Paskutinė
mis dienomis jus, draugai, 
skaitėte darbininkiškuose laik
raščiuose, kad veja dabar lau
kan tuos viršininkus, ką buvo 
užėmę vietas, kurioms jie ne- 
atatinka . Dabar dieną po die
nos dagirstame, kad mes, bū
dami Sovietų Rusijoj, teisybę 
kalbėjome.

Praeity ir šiandien tūkstan
čiai apleidžia Sovietų Rusiją. 
Nemanykite, kad tik Amerikos 
darbininkai negali ten apsigy
venti. Taipjau visi kiti Euro
pos darbininkai negali to biu
rokratizmo pakęsti. Draugai, 
aš nenoriu, kad vieno asmens 
išsireiškimu patikėtumet. Bet 
pasitikėti abelnai kalbomis 
tų, kurie yra sugrįžę iš Sovie
tų Rusijos. Ne stebėtina, kad 
kai kurie netiki. Ir aš pats 
netikėjau, kol nepamačiau sa
vo akimis..

Draugai, aš nekritikuoju So
vietų Rusijos principų, bet kri
tikuoju jų taktiką. Tas ne
reiškia, kad visos Sąjungos va
dovai tą daro, bet didžiuma jų 
daro. Draugai, sveika kritika 
yra musų mokslas. Žmonės, 
kurie nepripažįsta kritikos, pa
silieka ignorantais.

Adam Milės.

Rytoj Steponavičių 
mokinių koncertas

Kovo 1 d. 1932 m. buvo pa- 
silsio diena (vychodnaja). Ko
vo 2 diepą nueinu į ateivių 
biurą, kur įteikia man šitokį 
laiškelį:

“Attention Mr. Milės:—
“We inform you that accord- 

ing to the reųuest made by the 
masses of 'Ihe Trade Union 
and presidium of the Plant 
Committee, and Order given 
by the Plant director you are 
discharged from your work, 
according to paragraph 20 of 
your agreement as a disorga- 
nizer of produetion”.

Pasirašo svetimšalių sekcijos 
Viršininkas.

Rytoj, birž. 22 d., Lietuvių 
Auditorijoj įvyks Steponavičių 
—dainininkės Anelės Salaveiči- 
kiutės-Steponavičieriės ir smui
kininko Kazio Steponavičiaus 
-^mokinių koncertas. Koncertas 
ketina būti įdomus ir turtin
gas, nes tarp jų mokinių yra 
ir pasižymėjusių ir musų kon
certuose solistų, tarp jų visų 
mėgiami Pranas jakavičius, 
Ona Skeveriukė, merginų trio. 
Tenka dar paminėti gabius mo
kinius Floyd Nekrošą, Stasį ir 
Viktorą Lesčauskius. Visi jie 
dalyvaus rytdienos koncerte. 
Bus dar kvartetas, kuris pasta
tys muzikalį veikalėlį, smuikų 
ensamblis, etc. Taigi verta j šį 
koncertą atsilankyti visiems, 
ypač kad įžanga bus tik 25c. 
Pradžia 7:30 v. v.—PP.

Praėjusią savaitę Chicagoj 
lasyta trumpa republikonų 
partijos konvencija kandida
tams prezidento ir vice-prezi- 
dento vietoms nominuoti ir 
partijos 
Ateinančią 
tuo pačiu 
konvencija.
būti daug ilgesne, nei repub
likonų.

Republikonų konvencija no
minavo pp. Hoovcrį ir Curtisą 
savo kandidatais, 
negalėjo padaryti.

Viena todėl, kad 
džiuma delegatų 
ypač federalės vyriausybės 
džiabus, gautus iš malonių pre
zidento ir vicc-prczidcnto.ran- 
ktj. Antra — kad neturėjusie
ji tikėjosi gauti tokius džia
bus ir veikiausia gaus sau ar
ba savo draugams, jeigu kan
didatai taps išrinkti iš naujo.

Toliau, pietinėse valstijose, 
kuriose rėpublikonai visai 
menką jėgą tesudaro, jie pa
silaiko tik iš federalės vyriau
sybės džiabų. Tai natūralu, 
kad šių valstijų delegatai kaip 
mūras stojo už nominavimą 
pp. Hooverio ir Curtiso ir 
priėmimą tos platformės, kuri 
prez. Hooveriui atrodė tinka
miausia. Kaip "čia sakoma: 
kur laka, ten loja — ame?

Dar yra viena tur būt svar
biausioji priežastis kodėl pre- 
zidenfhs ir viceprezidentas ta
po nominuoti be opozicijos. 
Nominuoti kitus, o ne juos, bu
tų reiškę pasmerkti jų politi
ką, atmesti jų liniją, išduoti 
vilko bilietą jų darbuotei, o 
kartu ir sau už sekimą paskui 
administraciją. Well, kuris po
litikierius tą padarys?

Su demokratų l t konvencija, 
atrodo, gali būti truputį kitaip.

štai demokratams reikalin
ga, kad kandidatus nominuoti, 
dviejų trečdalių konvencijos 
balsų didžiuma, o ne paprasta, 
kaip kad iš republikonų reika
laujama.

Bet ir tai, jeigu demokratai 
turėtų prezidentą, kaip kad 
rėpublikonai turėjo pp^ Hoo- 
verį, jie be mažiausių rietenų 
nominuotų jį, nes visas prezi
dento ofiso prestižas, visas 
patronažas, visa galia veiktų į 
demokratus lygiai taip, kaip 
veikia į republikonus.

Demokratai tečiau neturi 
prezidento. Taigi tiems ar ki
tiems aspirantams rodosi gali
mybės susilaukti hominavimo 
garbės. Ir gal būt ne tik gar
bės: pirmą kartą nuo Wilso- 
no laikų, delei depresijos, at
rodo, esama progos demokra
tų kandidatui patekti į bal
tąjį namą. Todėl nužiūrima 
ytin smarkių imtinių busimoj 
demokratų konvencijoj. 

( Kas bus joje nominuotas? 
Trumpai kalbant tas, kutis 
daugiau, cash, turėjo besireng
damas savo asmenį kandidatū
rai patiekti. ’ ,

Mat, aspirantai kandidatūrai 
pradeda “siuliis tampytį” jau 
pusantrų ' arba > porą metų 
pirm konvencijai įvyksiant. 
Pirmiausia jie prasitaria apie 
savo ambicijas vienam ar po
rai- artiniiaušių draugų. Jei as
pirantai yra turtingi žmonės, 
tai jie patys pakloja reikiamą 
cash. Jei ne — tai bųdami ne
menko kalibro .asmens suran
da draugą ar porą, kurię gali 
ir nori patiekti reikiamų pini
gu-

Toliau, spaudoj ima rodytis 
aprašymai aspiranto —. jo ga
bumų, jo nuopelnų. Bet ne 
žodeliu neprasitariama apie jo 
aspiracijas. Kiek vėliau, kai 
jau publikos akys priranta 
prie aspiranto vardo, vienas ar 
pora ištikimiausių busimo kan
didato draugų pasileidžia ke
lionei po visas valstijas,

Tie pora asmenų atlanko da-

vietoms
platformoj priimti, 

savaitę prasidės 
tikslu demokratų 

Ji ločiau gali

Kodėl?
tur būt di-
jau turėjo

žiliausia tik vieną tvirčiausią 
valstijoj savo partijos bosą; 
retkarčiais jie pasimato su 
dviem trimis, jei galia pasida
linusi tarp keleto asmenų. Už
sidarę, kad niekas negirdėtų, 
jie kalba /‘cold turkey”, kalba 
“biznį”: kiek kandidatas
įstengs pakloti dolerių pirm 
konvencijai įvyksiant, kiek ti
kisi sukelti rinkimų vajui, kiek 
patronažo suteiks ^žiabais val
diškose vietose ar pus priva
čius biznierius, .'kiek pagalios 
malonių duos, jeigu butų iš
rinktas. .

Dar vėliau, kai jau dirva pil
nai ištirta, spaudai pranešama, 
kad tokios ir kitokios organi
zacijos, asmens ar kas kitas 
reikalauja p. tokį ir tokį sta
tyti kandidatūrą nominacijose 
į prezidentą. Pagalios ir pats 
kandidatas prabilai esą, neno
romis, pats prieš * asmeninius 
savo interesus eidamas, bet 
draugų ir visuomenes reika
laujamas ir turėdamas arčiau
sia prie širdies šalies interesus 
— aš kandidatūrą palaikysiu 
busimoj konvencijoj.

Aišku, kad šitoks rengimąsi 
reikalauja visų pirma cash. 
Ir nemažai cash! Bet reikia
mo cash gali sukelti ir suke
lia ne vienas aspirantas. Tai
gi kuris daugiau? Antra ver
tus, keli aspirantai, sukėlę 
po mažiau cash, gali sujungti 
savo šalininkus, kad pakišti 
koją sukėlusiam daugiau. Tuo
met pasitaiko išlįsti “juodam 
arkliui”, ^aip gali atsitikti ir 
busimoj demokratų konvenci
joj.

O kaip su pačiais konvenci
jos delegatais? Juk visų jų 
nupirkti negalima. Tenka pa
sakyti, kad ir nereikia jų pirk
ti. Jie balsuos dąug maž taip; 
kaip bosai įsakyk.

pripažinta kaip vidurinė mo
kykla. Taigi kurie negalėjo 
lankyti dienomis vidurines 
mokyklos ir užbaigti, tad ga
li lankyti ir baigti vakarais vi
durinę mokyklą. Ateinantį ru
denį bus atdara vėl vakarinė 
Fenger mokykla. Atsidarys 
rugsėjo trečią panedėlį. Už- 
siregistruot galima bus rugsėjo 
15 ir 16 d. vakarais. Gerai 
mokina, patartina ir lietu
viams daugiau lankyti Fenger 
mokyklą. R.

kios praktikos: užims kokį že
mės plotą arba kitokią nekilno
jamą savastį, įvertins ją dvi
gubai brangiau ,ne kad ji ver
ta, 
kai 
ria

o po to pardavinėja publi- 
išleistus bonus ta suma,ku- 
savastis buvo įvertinta.

Chicagos bėdos

“Birutės” metinis 
susirinkimas

“Birutės” choro susirinkimas 
dėl tujų priežasčių neįvyko ir 
tapo gidėtas iki sekančio ket
virtadienio. Vadinasi, susirinki
mas įvyks birželio-June 23 d., 
lygiai ‘g vai. vakaro, Lietuvių 
Auditorijos svetainėje.

Visi Birutės choro nariai-rės 
ir rėmėjai būtinai pasistengki- 
te dalyvauti.

—Kviečia Valdyba.

CHICAGOS ŽINIOS
i • '

Šis tas apie Bainų bylos 
eigą

i

Educational
Mokyklos

CLASSiFIED ADS.

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street
šiandie Chicagos vyriausybe, 

o. taipgi kai kurie bankų ir biz
nio vadai prašys Reconstruc- 
tion Finance Corporation Wa- 
shingtone musų garbingam 
miestui paskolos. Jis prašys 
tos paskoloj, kad patenkint’ 
desperatiškus ir* buliniausiusi Stako
reikalus. Viso jie prašys $81,- Bonų’
500>000- Taksų Warrantų

&bo?tdn®fs^re 

000,000 bedarbiams šelpti; tarp Room 600, 100 N. La Šalie St. 
būtiniausių reikalų— .$36,500,- tci. Frankiin 4729 ‘ 
000 suma visuomenes samdi-Į 
niams algas išmokėti, jų tar- Business Service 
pe mokytojams; ir dar $10, Į Biznlo Patarnavimą, 

000,000 prašys paskolinti, kad namu savininkams 
galėjus išmokėti užvilktų sko- Musų biuras suteikia patarimus tra
lų butiniausius nuošimčius. H savininkams, reikale nesusipratimų 

, ... Įsu rendauntnkais. Maža narystes mokes-Bet ar gaus tokią sumą. tis. Expertų patarimai visais reikalais 

Tur būt priseis pasitenkinti ma- P
v L LANDLORDS BUREAU of CHICAGO
Žesnė. v 1642 West Division St.
................. ................      -......... Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Financial
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAME 
, PINIGUS ■ 

am

Jauna lietuvaitė už
mušta automobilio 

nelaimėje

l. ......... M........M 1

Dabar nagrinėjama byla John 
Baino, senio, jo dviejų sūnų ir 
jo žento adv. Fisher. Bainai 
kaltinami suokalbui apgauti 
publiką ant. $13,090,000— su
ma, kuri siekė depozitus 12 
Bainų' vadovautų bankų. Taip
jau kaltinama, kad Bainai per 
tuos bankus pardavę įvairių 
bonų suma $30,000,000, kurie 
šiandie neturį praktiškai jokios 
vertės.

Pasak vieno liudininko, bū
tent Mulholland’o, kuris dirbęs 
Balnams kaip real estate įver- 
tintojas, Bainai laikęsis šito-

MADOS MADOS

PRANEŠIMAI
KAS norit, rengi piknfk, ant 3 d. I ™ SV. KAZIMIERO,KAPINIŲ - 

liepos kreipkitės į Birutės daržo savinin- 11--- _ _ 
kę Mrs. Makutėnienę, ant -----
ir 79th St.

D. L. K. Vytauto Dr-ja laikys mėn.
susirinkimą antradieny, birželio 21 d., ■ T u 
7:30 vai. Vak., Liet. Auditorijoj. Na-|"^'JTH 
riai būtinai privalote dalyvauti, nes bus 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi užsilikę 1 
su mokestimis privalote' apsimokėti. Musų 
Taipgi darbininkus reikia išrinkti drau- 8atv>Q l 
giškam išvažiavimui. —P. K., nut. rast. Į ——

BUŠŲ PATARNAVIMAS I U-toj 
GATVĖJ. NUO SACRAMENTO AVĖ.

KASDIE IR IKP VYTAUTO PIKNL 
A7ch7r’'av,e.|KV DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Bušai parenduojami piknikams u 
važiavimams už žemas * kainas, 
skaičiavimai mielai suteikiami, 

šaukite Worth 148 
WEST TOWNS BUS 

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

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojant.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumct 3398

ir ii-
Ap-

LINE,

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

ELEKTRIKINIAI REFRIGERATORIAI 
Sankrovos sempeliai ir nuodugniai 

pertaisyti elektrikiniai refrigeratoriai kaip 
nauji. 6403 S. Halsted St. Atdara va
karais.

Jaunai Stanislavai Eisinaitėi, 
19 metų, gyv, 1441 So.‘ 49ith 
Avę.j Cięei’o, .pereitą sekmadie
nį, iąpiė 9 vąi; vįkaįb,,^ąžųi$- 
jant automobiliu, su savo vai
kinu Victor Gapsfewicz, 22 m., 
4919 S. Pauliną j juos įva
žiavo kitas automobilius. Ne
laimė ištiko prie Southwest 
Highway ir Harlem Avė., Worth 
miestely. Nelaimėj Gapszewicz 
išliko nesužeistas, bet Stanisla
va tapo tiek sunkiai sužeista, 
kad nugabenus ją j Little Com- 
panyof Mary ligoninę, ji ant 
rytojaus (t. y. vakar) pasimi
rė apie 1 vai. po piet. *

Velionė paliko nuliudusius 
tėvą Kazimierą, motiną Alek
sandrą, seserį Johaną, brolį 
Aaymond ir gimines. Jos kūnas 
bus pašarvotas gražioj A. Ma
salskio koplyčioj, 3807 S. Au- 
burn Avė., Bridgeporte. Apie 
laidotuves bus pranešta vėliau.

šiandie, 9:30 vai. ''ryte, toj 
pačioj A. Masalskio koplyčioj 
bus koronerio tyrimai įvykusios 
nelaimės.

Roseland
P.ereitą trečiadienį Fengėr 

Auditorijoje įvylco vakaras su 
programų užbaigimui Šio sezo
no mokipimos. Ąnt programo 
buvo pi^ocesija, Studentams ir 
studentėms įmhršuojant į sve-4 
tainę. Moterų choras rdainaVdj 
sudainavo treja tą daiheliij, la
bai vykusiai. Paskui solo ke
letą pysiu. Kalbėjo teisėjas 
John Prystalski. Kalbėjo ne
prastai; Po kalbos sugrojo 
Fenger vakarines mokyklos or- 

’chestra keletą kavalkų labdi 
vykusiai. Mokyklos perdėti- 
nis Zach A, ęhandlęr įteikė di
plomas baigusiems kursą stu
dentams ir studentėms. '

Du studentai užbaigė 4 me
tų kursą ir 17 slaugių dviejų 
metų kursą ir penkios mergi
nos kaip lįfe saving.

Fenger vakarinę mokyklą 
gali* lankyti ir užbaigiant gali
mu gauti vidurinės mokyklos 
užbaigimo diplomą, nes ji yra

2666

eitiįsan2666—Mokyklon 
suknelė. Sukirpti ir pasiūti Ims keletą 
valandų. Sukirptos mieros 14. 16, 18, 
20. taipgi 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę.

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

Naujienų Pattem Dept.» 1789 So. 
Halsted St., Chicago. I1L

NAUJIENOS Pattern Deat
1789 S. Halsted . St., Chicago.
čia {dedu Į5 centų ir prašau 

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

(Vardas ir pavardB)

(Adresas)j

f;

. (Miestas ir valstija)

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roottvelt Rd., priešais 12 St.Store 

Telr Haymarket 3313 *
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Radios
PHILCO General Electric Radios. 50% 

nuolaidos.’ Midget tiktai $7.95. Finance 
Co.. 2332 W. Madison St. Atdara va
karais.

Senas Auksas 
Old Gold

Patarnavimo Vieta
PERKAME: Morgičins, ' 

Notas-V—Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius—
1 Morgičius.

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

Ofisas atdaras dėl visų

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

’ CASH mokame už seną 2^k>ą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridgeį 
geriausia kaina. Harold H. Quint B Co., 
Room 913, 202 S. State St. kampas 
Adams.

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

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

■ - t '.r ■

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

Kaina dfrĮg
Tik wOC

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dar 10c persiuntimo iš
laidoms.

I '

Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

EKSKURSUOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669 .

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

■'U ■ • * > ■ • ; . -

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių šapa arba 
priimsiu parnerį. Vieta išdirbta.

3961 S. Campbell Avė.

Farmg*For Sale 
 Ūkiai Pardavimui

52 akrai už 50 mylių nuo Chicagos, 
priekis tinka rezortams, pusantros mylios 
nuo miesto ir geležinkelio stoties. 6 kam
barių bungalow?. 2 karų garažas, višti- 
ninkas 16x32, pieninė, bamė ir kitos 
triobos. Žeme—visur juodžemis. Yra 3 
puikus arkliai, 12 testinių galvijų, pilnas 
vištų vištininkas, 17 kiaulių, sėklos, gru
dai ir padargai. Paaukosiu už $8J»00. 
Galima susitarti dėl išmokėjimų. <-915 
Main St., Antioch, 111., tel. Antioch 66.

v Real Estate For Sale

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

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės —- 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučernių ir grosemių. 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 M, akro, 
$850, mažas {mokėjimas. 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 S. Halsted St.

120 akrų su budinkais, upelis žuvin
gas, žemė gera, 3 arkliai, 8 karvės, 11 
kiaulių, 20 vištų, 7 žąsys, ir farmiški 
įrankiai. Kaina $3000.00.

6 KAMBARIŲ x muro Bungalow. 2 
kačų garadžius, ant Marųuette Road. Kai- 

Į na $5,500. Mainys ant lotų arba groser- 
nės.

’ 3647 
Tel.

CHAS ZEKAS 
Archer Avenue, 
Virginia 0757




