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Prūsijoje Paskelbta
Diktatūra; Berlyne 

Įvestas Karo Stovis
Prašalintas Prūsų ministerių kabinetas 

Franz Bracht diktatorius; Berlynas ir 
Brandenburg armijos rankose

Panaikinama žodžio laisvė; įvesta pašto, telefono ir telegrafo 
cenz ura

Berlynas, liepos 20. — šian- valdžios komisijonierius. 
dien Vokietijos valdžia įsteigė 
diktatūrą didžiausioje Vokieti
jos valstijoje (Prūsuose ir pa- reiškė, kad jis yra tik laikinas 
skelbė karo stovį Berlyne ir ir padėčiai pagerėjus bus pa- 
Brandenburgo provincijoje.

Diktatūrą įsteigė dekretu, i viešus 
kurį pasirašė Vokietijos pre
zidentas Hindenburg, kancleris 
Von Papen ir vidaus reikalų 
ministeris Von Gayl ir apsau
gos ministeris Kurt von Sehlei- 
cher.

Kalbėdamas apie naujį dek
retą, Von Hindenburgas pa

Chicago, III., Ketvirtadienis, Liepos-July 21 d., 1932

rin-
/ [Acme-P. & A. Photo] \

Washington, D. C. — Prohibicijos šalininkų strategijos komitetas tariasi apie lapkričio 
kimus ' ( '
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Lietuvos Naujienos
’ ■ - ■ V : r

Pagimdė 4 kūdikius
Š. m. liepos mėn’. 4 d. viena 

30 metų pilietė iš Marijampo
lės apskr. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje pagimdė 4 
kūdikius (dvi mergaites ir du 
berniukus), kas pasitaiko tik 
vieną kartą iš 512,000 gimdy
mų. šis atsitikimas Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus' ligoninėj 
yra pirmas. Kūdikiai gyvi, mo
tina jaučiasi gerai.

Lietuvos vyriausybė 
susidomėjus prūsų 
lantago nutarimu

Meksikos preziden 
tas mėgina baigti 
gelžkelio streiką

Kaip žinoma, Prūsų landta
gas nutarė nacionalizuoti visus 
tuds žydų nejudomuosius tur
tus, kurie yra teigyti po 1914 
metų.

Kadangi, šis landtago nutaria
mas, jei jis butų vykdomas, pa
liestų daug ir Lietuvos piliečių 
gyvenančių Vokietijoj, tai Lie
tuvos vyriausybė šiuo klausimu 
esanti susidomėjusi ir dalyką 
tirianti: galima Lietuvos inter
vencija.

naikintas. Dekretas uždraudžia 
i susirinkimus, žodžio 

laisvę, įveda pašto, telefono ir 
telegrafo cenzūrą ir panaikina 
privatinių namų neliečiamybę. 
Mirties bausmė skiriama'tiems, 
kurie pasipriešins diktatūrai, 
jeigu jų pasipriešinimas pri
ves prie kraujo praliejimo.

Von Papeno įsakymu, reichs- 
wehro armija areštavo Berlyno 
policijos viršininką socialistą 
Albert Grezinski, pulk. Hei- 
mannsberg ir Berhard Weiss.

Mussolini prašalino 
penkius ministerius 
ir 11 vice-ministeriu

Francijos bedarbiai Bel
gijoje perka duonų

Pasiėmė užsienių, reikalų ir 
korporacijų ministerių port
felius.

Nusiginklavimo kon
ferencijai pateiktas 
rezoliucijos projek

tas.

Vokietijos prezidentas Paul 
von Hindenburg

Dekretas paskyrė kanclerį 
Von Papena Prūsų komisijo- 
nierium ir Esseno majorą 
Franz Brač h t — jo pavaduo
toju, kuriam, Von Papeno var
du, buvo perduotos diktato
riaus teisės. Karo stovis buvo 
paskelbtas, kuomet Prūsų vi
daus reikalų ministeris Kari 
Severing ir premjeras Brau n, 
socialistai, atsisakė pasitraukti 
iš valdžios, aiškindami, kad 
Von IPapeno ir Hindenburgo 
žinksnis buvo nelegalus ir pa
reiškė, kad nusileisią tik jėgai. 
Berlynas ir Brandenburgas per
ėjo į gen. Gerd von. Rundstedt 
rankas, į jo rankas perėjo ir 
tos teritorijos policija, o visų 
Prūsų policija pereina į Vo
kietijos apsaugos ministerio 
Kurt Von Cchleicherio globą.

Prašalinto Severingo vietą 
užėmė Von Papeno pavaduoto
jas, kuris priklauso prie cen
tristų partijos. Von Papenas 
pakvietė kitus Prūsų kabineto 
narius į konferenciją, norėda
mas ir toliau pavesti jų globai 
jų laikomus portfelius, bet mi
nisteriai atsisakė atvykti, pa- 
reikšdami, kad Severingo; ir 
Brauno prašalinimas buvęs ne
legalus, kaip nelegalus dikta
tūros paskelbimas: Tuomet Von 
vPapen prašalino ir juos, pa
skelbdamas jų vieton federalės

Geneva, liepos 20. — šian
dien nusiginklavimo konferenci
jai pateikta rezoliucija, kurią 
konferencija svarstys prieš iš- 
siskirstydamas vasarai. Joj kal
bama apie nusiginklavimo būti
numą, bet nenurodo kokiu bil
du nusiginklavimas butų gali
ma įvykinti. Kiekviena šalis ar
gumentuoja, kad ji esanti ap
siginklavusi tik, pakankamai 
arba pamažai ir nenori daryti 
jokių nuolaidų. Todėl aišku, 
kodėl konferencija ikišiol nieko 
gero nedavė.

Bymas, Italija, liepos 20. — 
(Pasiimdamas užsienių reikalų 
ir korjioracijų ministerių port
felius, Italijos diktatorius Be
nito Mussolini prašalino pen
kius ministrų Mileto narius 
ir 11 vice-tninisterių. Kabine
tą perorganizavo pildydamas 
fašistų partijos reikalavimus. 
Mussolini yra kabineto prem
jeras ir vidaus reikalų minis
teris. Prie vidaus reikalų mi
nisterijos laike šių, permainų 
prikergė ir tikybinių reikalų 
departamentą, kuris ikišiol bu
vo teisingumo ministerijos glo
boje.

Prašalintieji ministeriai 
Dino Grandi — užsienių, 
tonio Mosconi — finansų,
liano — apšvietos, Rocco — 
teisingumo ir Bottai — korpo
racijų. žymiausias iš prašalin
tų vice-m misterių yra Fran- 
ceso Giunta, kuris iki šiol bu
vo Mussolinio dešinioji ranka.

Po kabineto reorganizavimo 
teisingumo ministerio vieta te
ko Pietro De, Francisci, finan
sų — Guido Jung, ir Franceso 
Ercole — apšvietos. Buvusiam 
užsienių reikalų

Brussels, Belgija, liepos 20. 
Iš Francijos į Belgijos pasie
nio miestelį Tourcoing perėjo 
apie 500 bedarbių pasipirkti 
daug pigesnes Belgijoje duo
nos. Moka po 4 centus už ki
logramą. Pasienyje kilo riau
šes, kuomet Francijos sargyba 
atsisakė bedarbiams leistis grįž
ti į Francijos teritoriją.

Šiandien prasideda
Britu ekonomine Iv*

konferencija
Kanada, liepos 20.— 
Ottawoje, Kanadoje 
Britų Isperijos eko- 

konferencija, kurios

.O R H
Chicstgai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; galimas lietus; ma
žai permainos temperatūroje; 
vidutinis pietvakarių vėjas.

Vakar temperatūra
105 laip.

Saulė
8:20.

buvo 76-

teka 5:32, leidžiasi

yra: 
An- 
Giu-

Lenkija nori' prisidė
ti prie Anglijos - 
Francijos sąjungos

Varšuva, liepos 20. —- Pir
miau susirupinusi Francijos- 
Anglijos draugiškumo sąjunga, 
Lenkija pareiškė norą prie jos 
prisidėti. Dabar jos ambasado
riai Paryžiuje ir Londone ta
riasi su sąjunga pasirašiusio
mis valstybėmis. Kiek anks
čiau Lenkijos užsienio minis
teris Zaleski, Herriotą, už są
jungos 
gama, 
kitaip.

Ottawa, 
Šiandien 
prasideda 
nominė
tikslas yra pagerinti prekybi
nius santykius tarp Britų im
perijos valstybių ir neprileisti 
svetimų šalių^ kaip J. V. ir 
Argentinos konkuruoti su 
Australija, Kanada ir kitomis 
maisto produktus gaminančio
mis šalimis. . •

Austrijos parlamen 
te fašistai svaido 

indus.

sudarymą, išvadino' iš- 
bet dabar kalba visai

Bolivija ir Meksika 
pripažįsta Čili

Santjago, Čili, liepos 20.. Či
lės valdžia paskelbė, kad Boli
vija ir Meksika pripažino nau
jąją socialistinę valdžią.

[vedė 6 valandų dieną 
500 gavo darbų

Chicago, III., liepos 20. — 
Dupage apskritis įvedė 6 va
landų darbo dieną visose kon
strukcijos darbuose ir dėl to 
500 bedarbių galėjo grįžti dar
ban. Apskričio valdyba tiki, 
kad 6 valandų dienos įvedimas 
visoje šalyje įžymiai sumažintų 
bedarbių skaičių.

Neunijistai apšaudė 
unijos darbininkus 
prie Marseilles, III.

Meksikos Miestas, liepos 20.— 
Meksikos' prezidentas pradėjo 
tartis su streikuojančiais dar
bininkais Southern Pacific gelž- 
kelio linijos, nes streikas ilgai 
nusitęsęs pastate pavojui! be
veik visą Meksikos kraštą. Nu
traukus komunikaciją, miestus 
negalima aprūpinti maistu.

Bedarbių nemažėja
- t

Vasaros sezonui

Unijistai protestavo 
unijistų, samdymą 
tvenkinio

prieš 
dirbti

ne-
prie

užsienių reikalų ministeriui 
Grindi numatoma ambasado
riaus vieta J. V. Visi naujai 
paskirti ministeriai ,ir vice-mi- 
nisteriai yra nežinomi politiko
je asmenys. Daugumoje yra 
universitetų profesoriai.

.Viena, Austrija, liepos'120,— 
Jo^eph Heinzl, fašistų atstovas 
žemuose Ąustrijos parlamento 
rūmuose, paleido sunkų padėk
lą į tuo laiku kalbantį socialis
tų atstovą Otto Baųer, buvusį 
užsienių reikalų ministerį ir jį 
labai sunkiai sužeidė. Indas pa
liko didelę žaizdą kaktoje.

Ottawa, III., liepos 20. — Už
vakar po pietų prie Illinois 
upėje statomo federalio tven
kinio įvyko susišaudymas tarp 
unijistų ir neunijistų. Vienas 
mirė, trys darbininkai yra sun
kiai sužeistu Ir greičiausiai 
mirs ir 18 nukentėjo kiek ma
žiau nuo buožių.

Kova prasidėjo, kuomet uni- 
jistaį, Illinois valstijos gyven
tojai ir bedarbiai susirinko 
prie statomo tvenkinio protes
tuoti prieš samdymą neunijis
tų ir iš kitų valstijų atvykusių 
darbininkų. Mušis nusitęsė apie 
pusvalandį ir tik valstijos poli
cijos ir šerifų įsikišimas 
jas puses nuramino.

Prisipažino šovę
Mirė unijistas Steve Sutton, 

iš Joliet, III. Jį nušovė neimi j is- 
tas darbininkas iš New Or- 
leans, La., Dwight Wallace. Ki
tas darbipinkas Harold Staples 
irgi buvo vienas šovusių į pro
testuojančius. Nuo jo revolve
rio kulkų nukentėjo Cecil Hop- 
ton, iš Marseilles, III.

Tardomi Wallace, Staples ir 
kiti trys pelinijistai prisipaži
no turėję ginklus ir šaudę.

Darbas prie tvenkinio laiki
nai nutrauktas. Vieta apstaty
ta stipria policijos apsauga.

’■ >

Britų imperijos mui
tai pavojingi J. V.

Washington, D. C., liepos 20. 
Atstovas Rainey (dem.) ko
mentuodamas apie šiandien at
sidarančią Britų imperijos 
ekonominę konferenciją pareiš
kė, kad aukštos muitų sienos- 
visose Britų imperijos šalyse 
yra labai pavojingos J. V. Jati 
dabartiniu laiku 1,200. dirbtu
vių persikraustė į Kanadą, kad 
ten galėtų parduoti savo pro
duktus Kanados ir Anglijos 
rinkose.

Vilnius., 
prasidėjus, visada atsirasdavo 
mieste daugiau darbų, šiemet 
tuo atžvilgiu sunku. Materia
liai sunkumai neleidžia miesto 
valdybai imtis naujų, arba tęs
ti pradėtus senus darbus. Be
darbių skaičius todėl Vilniuje 
dabar visai nemažėja. Turimo
mis žiniomis, dabar yra Vil
niuje net 20,000 žmonių, kurie 
reikalingi medžiagines para
mos, .nes neturi jokio darbo ir 
neturi iš ko gyventi.

Vilniuje pinigai metami 
j-gatvę

abe-

Rado lakūno kūną Mek 
sikos džiunglėse

Meksikos Miestas, liepos 20. 
Ties San Geronimo, Meksikos 
džiunglėse užtiktas sudužęs 
lėktuvas ir lakūno Roy Gordon 
kūnas, Gordon sudužo su kitu 
J. V. lakunu Clarence McEl- 
roy, kuris buvo išgelbėtas.

' šiomis dienomis Vilniaus gy
ventojoj, J)uvp. liudminkais įdo
maus įvykio vakare Mickevi
čiaus gatvėje pasirodė elegan
tiškas automobilis, kuriame sė
dėjo kaž kokie trys vyrai, šie 
vyrai į dešinę ir į kairę mėtė 
zlotus. Paskui automobilį bėgo 
didelė žmonių minia rinkdama 
metamus pinigus.

Automobilis sustojo prie Žor- 
zo viešbučio: “mecenatai” išė
jo iš automobilio ir atsistoję 
ant laiptų j viešbutį pilnomis 
saujomis vėl pradėjo mėtyti pi
nigus. Ties viešbučiu susirinko 
didžiulė minia. Prasidėjo muš
tynės. Pagaliau turėjo įsikišti 
policija ir išsklaidė minią.

Tuo laiku “geradėjai” kaž 
kur dingo.

15 žuvo traukinio-gat 
vekario katastrofoje
Meksikos Miestas, liepos 20. 

Tacuba miestelyje susidaužė 
traukinys ir pilnas keleivių gat- 
vekaris. Vietoje žuvo 15 žmo
nių, o keliasdešimts buvo sun
kiai sužalota.

Latvija ir Lietuva nesu- 
\ sitaria dėl derybų

K ,r.^ '1 rii.rnrn.-iirriini-;

Lietuvos-Latvijos provizorinio 
prekybos susitarimo terminas 
pasibaigė liepos .9 d. 
Latvijai derybas buvo 
si birželio 27 d., bet 
pasiūlymo nepriėmė.

Lietuva 
pasiulu- 
Latvija

Peru teis Huarezo 
suokalbininkus

Lima, Peru, liepos 20. — Ke
letą dienų atgal Huareze bū
rys kareivių su • talkininkais 
mėgino suruošti sukilimą. Bet 
vyriausybe laiku suėmė suki
limo vadą , majorą Lopez Min- 
dreau ir jo rėmėjus. Netrukus 
sukilėlius teis karo teismas.

Suėmė radikališką ve 
teranų vadąx

Wąshington, D. C 
20^ — /Policija 
Pace, vieną radikališResnių ve
teranų' “bonų armijos” vadų, 
kuris su burių sekėjų mėgino 
įsiveržti j Baltąjį Namą.

liepos
suėmė John

Naujo Kinų - Japo 
nų karo pavojus

Franci ją spaudžia Si
riją

Shanghai, Kinija, liepos 20.— 
Tokio spauda praneša, kad Ja
ponijos kariuomenė įsiveržę į 
Kinijos Jehol provinciją ir Nu
sikirto su Kinijos kariuomene. 
Kinai atsitraukė. Nankingo vy
riausybė paskelbė, kad ji naur 
dosianti visas pajėgas japonus 
iš ten išvaryti ir neleisianti 
jiems brautis į Kibi jos terito
riją jokiais pretekstais. Tuo 
tikslu Mandžurijos pasienyje 
pradėjo koncentruoti kariuome
nę. \ *

Paryžius,'liepos 20. — Fran- 
cija pasirašė sutartį su Sirijos 
vyriausybe, kurioje Sirija bus 
verčiama visais klausimais at
sakyti prieš Francijos valdžią 
ir su ja palaikyti kuo artimiau
sius prekybinius ir techniškus 
Santykius. Franci j a nustatys 
Sirijos užsienio politiką.

Studentų muštynės 
Lenkijoje ' ' ■ .

~ žydų 
praneša.

Granite City, III., liepos 20. 
63 metų vyras Josėph Kožar, 
per 27 metus dirbęs vienoje 
vietoje pasikorė, kuomet jis 
buvo iš darbo atleistas. Kūnas 
rastas , namo skiepe.

Varšuva, liepos 20 
telegrafine ' agentūra 
kad netoli Zakopane. lenkų šo- 

suriiošS 
pogromą prieš žydus studentus
ir 13 jų sunkiai sumušė. Stu
dentai buvę iš Poznanės uni
versiteto^ ■

vinistiniai studentai

Lietuvių Ekskursijos
Liepos 30 d. laivų “Gripsholm”

į Klaipėdą, per Gothenburgą.
Rugpjūčio 9 dieną laivu “Majestic”

per Londoną. '
Rugsėjo 7 dieną laivu ‘‘Manhattan”

per Bremen.
Spalio 8‘dieną laivu “Paris”

per Havre .
. Į

Važiuodami su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę.

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus
\ prirengs
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1739 So. Halsted Street 
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KORESPONDENCIJOS

Padarome Visiems Greitaigalvoja. Galima patekt

Konvertus

sugrįžti j vie.

1739 South Halsted Street,

NAU.TIFNU’

Programas bus puikiausias. Tėmykite tolimesnius pranešimus.

Wjį

Pašalp. Draugijos 
mini n k ui pastaba.

prašomi 
eiti j «tū'

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

aišku 
gerbia, 

Drau-

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir
Plakatus

Savo skaitytojų vardu pra
šome Lietuvos Atstovybę Ar
gentinoje tarti savo žodį šiuo 
reikalu.

Argentinos Lietu 
vius Mobilizuoja 

Vergi jon

Kaip gauti sugrįžimo 
leidimą

Palengvinta natūra4 
lizacija pasaulinio 

karo veteranams

Winnipeg, Man 
Canada

reikalingos. Jis turi dkrodyti 
tik dviejų metų rezidenciją, 
vietoj reikalaujamų penkių 
metų. Jo atsitikime nereik tu
rėti atvažiavimo certifikato. 
Jeigu po paliuošavimo iš tar-

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

buvo patalpinta 
Ją sugrąžino atgal 
čia! išdėstydamas, 
lįs patalpinti...

Sako, šioj šaly kongresą kri
tikuoja, bet Gegužį negalima 
kritikuoti. Nutarta rezoliuciją 
sušvelnyti ir siųsti į “Tėvynę.” 

šiame suvažiavime pasirodė, 
kad tie delegatai Pittsburghe, 
balsuodami už Gegužį, įrodė, 
jogei jiems Gegužio vardas ir 
garbė stovi aukščiau nei Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje.

Nuo savęs prašau visas Susi
vienijimo kuopas ir apskričius 
pasilaikyti vardus tų delegatų, 
kurie balsavo už Gegužį (ypač 
skymerių) ir visur Susivieniji* 
mo reikaluose parodyti juos pil
noj šviesoj.

Kuopų. delegatų ūpas toks : 
nominacijų balotų daugiau ne
pildyti, seiman delegatų nesiųs
ti, tegul būna Gegužis amžinas 
S. L. A. prezidentas.

12-to Apskr. Suvažiavime
Buvęs.

Gegužis, — amžinas SLA 
prezidentas draugi

jos pirmininko, jogei jis šutei* 
kia Beniušiui tokią garbę vi
sos draugijos vardu. Ba aš ne
manau, kad pirmininkas butų 
rašęs pats tą korespondenciją, 
kadangi jis turi raštininką K. 
Beniušį. —Papartis.

(Gal Winnipego lietuviams 
ši korespondencija ir tuvi svar
bos, bet iš . šalies žiūrint ji at
rodo nevykusi, atrodo tik noru 
įžeisti vieiią-kitą asmenį. 
—Red.).

nyst-Ss gyveno užsieny ir su
grįžo šion šalin po kovo 3 d. 
1924 m. Tokiame atsitikime 
turi pristatyti atvažiavimo cer- 
tifikatą šū prašymu.

Ateivis veteranas netur mo
kėti paprastą natūralizacijos

mokestį. Jis turi turėt du liu
dininkus kaslink morališko cha- 
rakteriaus ir gero pasielgimo. 
Turi laukti tik 90 dienų po pa
davimo peticijos pirm negu 
bus pašauktas išklausimui teis
me. [FLIS]

draugiją nepriima jį įsirašyti, 
K. Beniušis dabar gavo garbės 
net iš draugijos pirmininko. O 
Martinonis atsižymėjęs kores
pondencijomis. Tai dabar ma
nau, kad visiems jau 
kaip K. Beniušis yra 
mas W. L. D. Pašalp. 
gijos narių.

-Bet aš nekaltinu ir

buvimą šioje šalyje, išgaunant Į me teisme. Pirmos popieros ne 
užregistravimo rekordą.

3, Ateiviai, kurie po sausio 
t d; 1982 m. prašė ir gavo su
grįžimo leidimus.

Atskira aplikacija reikaluu-
ateivio,
kuomet

“Naujienų” No. 162-me til
po korespondencija apginimui 
Pašalpos Draugijos nuo šmei
žtų. Tai labai puikus pirmi
ninko darbas.

Bet aprašyme J. Novogrods- 
ko nepriėmimo į Pašalpinę 
Draugystę ir jo elgesio, neži
nau kokiais sumetimais drau
gijos pirmininkas taip nušvies 
čia ir suteikia tokią garbę K. 
Beniuišiui. Jis net per spaudą 
garsina, kad K. Beniušis jau 
penktus metus raštininkauja 
W. L. P. Draugijai ir yra ger
biamas visų draugijos narių, 
išimant, girdi, du religinius as
menis.

Bet kodėl draugijos pirmi
ninkas neišima ir pats savęs? 
Negi jis per du metu pakeitė 
savo nusistatymą ir jau net vi
sos draugijos vardu pareiškė 
Beniušiui garbės žodį?

Jeigu draugijos pirmininko 
mintys visuomet, kas pora me
tų keisis, tai gal jos dar už ki
tų dviejų metų persikeis iš pri
tarimo darbininkų klasei į pri
tarimą kapitalistinei.

O kad jos keičiasi, tam įro
dyti yra faktų. 1930 m. W. D. 
P. Draugystes metiniame susi
rinkime tas pats draugijos pir
mininkas yra pasakęs K. Be- 
niušio adresu, buk šis nevertas 
nė piemens, buk kalbąs kaip 
gramafono plastinka, be per
traukos, ir liepė jam sėsti.

Tuo laiku buvo labiausia už
sispirta literaturninkų, kad iš
rinkti naują draugijos sekre
torių, nes literaturninkai netu
rėjo geros akies ant K. Beniu- 
šio dar iš laikų jo atsiskyrimo 
ar pašalinimo iš literatūros 
draugijos. Taipjau jie norėjo 
pašalinti jį ir iš Paš. Draugijos 
valdybos. Bet palaikant tiems 
dviems, minėtiems aukščiau 
religiniams asmenims, K. Be
niušis paliko net iki šių dienų 
Paš. Draugystės valdyboje.

Dabar pasirodo, kad dėka 
tų dviejų religinių asmenų K> 
Beniušis įsigijo garbės iš pir
mininko net visos draugijos 
vardu.

’ K. Beniušis ir J. Novogrods* 
kas, bu^ę literaturninkai, pas
kui netekę draugijoj vietos, 
dar (prisitraukė Martinonį ir 
paliko . socialdemokratais. Jie 
visi trys pučia į vieną ragą, 
Gorėdami išpusti' vien sau 
garbęs. J. Novogrodskas išsi- 
■pute tiek garbės, kad rie vtefia

Tūkstančiai ateivių vyks Eu
ropon šiais metais. Svarbu 
tiems ateiviams iš anksto ap- 
sipažinti su sugrįžimo lėidimų 
reguliacijomis.

Pirmiau visos sugrįžimo lei
dimų aplikacijos (form 631) 
buvo tiesiog pasiunčiamos į 
Commissioner General of Im- 
migration, Washingtone, sy
kiu su dviem fotografijom ir 
piniglaiškiu ant trijų dolerių. 
Kaip tik greit imigracijos ofi
sas Washingtone pertikrino 
ateivio lėgališką įleidimą, nuo
latiniam apsigyvenimui, tai iš
davė leidimą vėl 
nūs metus.

Bet pereitais 
įvyko visokių 
link 
Darbo 
susekė visokius sukčius. Ne- 
kurie vyrai — ir keli susekti 
jau sėdi kalėjime — išgauda
vo sugrįžimo leidimus po var
dais legališkai įleistų ateivių 
(kartais tie ateiviai visai apie 
jų prašymus nieko nežinojo) 
ir pardavė tuos leidimus ki
tiems ateiviams užsieny.

Kaipo pasekmės tų visų suk
tybių tapo naujos reguliacijos 
išleistos. Manome, kad tai su
laikys apgavingą vartojimą su
grįžimo leidimų.

Dabartiniu laiku, paduodant 
aplikaciją, reikia prisiekti pas 
imigracijos viršininkus. Tas 
reiškia, kad ateivis turi asme
niškai įteikti aplikaciją. -Patar
tina paduoti aplikaciją arčiau
siam imigracijos ofisui prie 
ateivio rezidencijos. Reikia pa
žymėti imigracijos ofisą, kur 
sugrįžimo leidimas turi būti 
pasiųstas. Pav., ateivis, gyve
nantis Illinois valstijoj ir keti
nantis išvykti iš New Yorko; 
gali asmeniškai paduoti prašy
mą Chicagoje ir prašyti, kad 
jo leidimas butų pasiųstas imi
gracijos ofisui Chicagoje ar- 
ba, jeigu nori, imigracijos .ofi
sui New Yorke. Tegul tokis 
ateivis neapleidžia savo darbą 
ir neišvyk s ta New Yorkan, bet 
tegul laukia, kol iš Washing- 
tono jam bus pranešta, kad jo 
sugi-įžimo leidimas .išduotas ir 
kur pasiųstas; kartais ima kiek 
laiko, kol aplikacijos

keliais metais 
suktybių kas 

į sugrįžimo leidimų. 
Departamentas nesykį

Harrisburge, III., liepos 17 
dieną buvo laikyta Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 12 Ap- 
spkričio konferencija.

Apskritis turi 12 kuppų. Su
važiavime dalyvavo 23 delega
tai iš 8 kuopų ir atstovavo 337 
narius. ,

Suvažiavime matėsi rimti, 
veiklus Susivienijimo darbuoto
jai. Pamenu, kaip jie atgaivi
no šį apskritį ir kuopas laike 
bolševikiško vertimosi. Bet 
šiandie matyti, kad jie lyg nu
sivylę.

Laike mandatų sutvarkymo, 
būdavo, gražiai pa kalba J. Ali- 
konis apie Susivienijimą. ši 
kartą trumpai paaiškino, kad 
neturįs nieko sakyti ir pakvie
tė delegatus iš 37 Seimo kal
bėti.

šie išaiškino, kaip Seimas 
pasielgė ir kokius skymus darė. 
Diskusuojant paliestus klausi
mus pasirodė, kad šis apskritis 
ir jo nąriai vieni nieko nuveikti 
negali, nes labai skaudžiai yra 
paliesti nedarbo. Nutarta pa
siųsti rezoliuciją į “Tėvynę”. 
Bet čia pakilo 311 kuopos dele
gatai. Nurodė jie, kad ši kuopa 
jau siuntė rezoliuciją, tik ji ne- 

“Tėvynėje”. 
Vitaitis pla- 
kodel nega-

Kongreso aktu, prezidento 
HooveriO užgintu geguW 25 
d., įvedama palengvinta natū
ralizacija kareiviams ir jūrei
viams kurie tarnavę* Suv. Vai. 
žemės ir marių pulkuose laike 
pasaulinio karo dar dviem me
tam iki gegužės 25 <L 1934 m. 
Tas akta® liečia' tik ateivius, 
kurie tarnavo Amerikos armi
joj, laivyne ir “marine corps”] 
tarpe balandžio 5, d. 1917 m* 
ir lapkričio. 12 d. 1918 m., ir 
kurie garbingai paliuosuoti.

Ateivis veteranai, kuris le* 
gališkai buvo Uęistas į Suv. 
Vai. gali dabar paduoti natų- 
rąli^ąęijos -peticiją bile katrp- 

..4*.. ' ■“« * I V . ....
GEĖB/ NaujieB^ skaityto-' 

skaityte * k 
reikal 

krautuves, kurtos skelbiasi 
N a u j i e. ii ar«u ■

ikitoOBif' n a d? t • UAIl£t
ARCHER AVĖ. ir 79 ST.

rininkai moka du pesu, pus- 
karininkai moka vieną, eili
niai — nieko. Kalbama, kad 
rašoma ir Bolivijoj — karui su 
Paragvajumi. Taipgi buk Pa
ragvajui reikės malšinti indi- 
jonus, ar sausint uodų ir mate
rijos rajonus. Buk veš Japo- 
nijon buk visai niekur neveš 
ir tt. Kaip ten nebūtų, bet 
skurdo ir bado prislėgtas žmo
gus “eipa ant visko.” O gal ir 
pateks į tokius extranjerų le- 
gijonus, kaip kad Francuzija 
turi 
tikron moderniškon vergijon. 
Taigi primename, kad atsarga 
gėdos nedaro. Yra susirašiusių 
apie 450 lietuvių ir tikisi iš
plaukt pabaigoj šio mėnesio. 
Lietuviško Extranjerių Batali- 
jono vadu “paskirtas” buvęs 
Lietuvos kariuomenės leite
nantas garsus Ant. Povilai
tis. Tai tiek apie legijonus.

Tie, kurie* užsirašę ir ren
giasi “važiuoti”, taipgi nieko 
tikro nežino.

Mes persergstime lietuvius: 
šalin pirkimas katės maiše, ri
zikuojant savo laisvę ir gyvy-

jama nuo /kiekvieno 
nepaisant metų, tik 
šeimyna ketina vykti užsienin I i 
ir aplikacija turi būti asmeniš
kai paduota, šeimynos galva ' 
gali paduoti aplikacijas dėl 
žmonos ir nepilnamečių vaikų; 
žmonos ir nepilnamečių vaikų 
aplikacijos šeimynos galvos' 
įteiktos turi būti pirma tų. pra4 
šytojų prisiekti* prie notaro įr| 
tik tada šeimynos galva gali 
įteikti imigracijos viršininkui 

; t. Sugrįžimo leidimas įima tik 
vieną aplikantą. Leidimas ne
bus siučiami ąplikantams, bet 
asmeniškai reikia nuvykti į 
paskirtą imigracijos ofisą prieš 
išvažiuojant iš Suv. Valstijų. 
Leidimai nebus ducHtamP ku
riam nors vienam žmogui dėl1 
kitų, nei nebus ddodami vienam 
šeimynos nariui. Sugrįžimo lei
dimai bus įteikti tik tiems, ku
rių vardai užrašyti.

Prie kiekvienos aplikacijos 
reikia pasiųsti dvi fotografijas 
ir $3.

Fotografijos 2^X2% colių] 
didumo turi būti1 ant plonos 
popieros su šviesiu fonu. Apli- 
kantas ant fotografijų turi pa
sirašyti vardą pas valdininką, 
prie, kurio prisieki padaroma.

Pinigai, trys doleriai, pašto 
piniglaiškiu reikia: pasiųsti var
du Commissioner General of 
Immigration. Už kiekvieną ap
likaciją reikia mokėti po tris 
dolerius.

Aplikacija turi būti spausdi
nama mašinėle arba ranka at
spausdinta. Aplikantas turi pa
sirašyti tą vardą, kurį dabar 
vartoja, bet svarbu pažymėti 
tam tinkamoj vieloj vardą, po 
kuriuo ateivis atvyko į Suv. 
Valstijas. Svarbu duoti tikras 
informacijas apie paskutinį 
įvažiavimą, laivo vardą, atva
žiavimo uostą ir dieną atva
žiavimo. /

Daug prašymų atsakoma dėl 
tos priežasties, kad Imigraci-, , ....__
jos Biuras negali patikrinti le- 
gališką aplikanto įleidimą nuo-“ =
latiniam apsigyvenimui. To
kiuose ątsitikimuosę pinigai su
grąžinama.

Todėl patartina prašyti lei
dimo nors \ šešioms savaitėms 
arba du mėnesiai prieš išvažia
vimą.

Įprašyti leidimo ir įjrieš jo 
išgavimą vykti užsienin yra 
neišpasakytai pavojingas daik
tas. Jeigu imigracijos viršinin
kas neras reikalingų informa
cijų — dėl' įvairių priežasčių— 
leidimas neišduoeteuna ir kuo
met tokis ateivis 'grįš atgal, tai 
nebus įleistas kaipo' grįžtantis 
Meivis, Tokiame iatsitikime jis 
galės sugrįžti tik kųpmet gaus 
reguliarišką imigracijos vhsą> 

>' : [FLIS]

Argentinoje yra žmonių, ku
rie po karo iš Lietuvos tapo 
būriais išgabenti Francijon. 
Kelionę apmokėjo jų “mobili- 
zatoriai”, Lietuvos vyriausybei 
sutinkant. Dalis tų žmonių žu
vo lygindami karo laikų ap
kasus, dalis (ypač daug mo
terų), atsidūrė gyvenimo pa
dugnėse. Vienok, kai kurie pa
siekė Argentiną. Ypatingai to
kie asmens “kvopavinasi” pa- 
važiuot “kur nors” tolau, tuom 
labiau, kad čia vargas ir be
darbė visus prislėgė negailes
tingai.

Apie šį dalyką “A. L. B.” 
rašo:
450 lietuvių susirašė į Legijo

nus. — Patartina apsisaugot. 
Del ko tyli atstovybė?
Gatvėje Ituzaingo užsikimšo 

gyvenimo laimės, ar laimingo 
galo ieškančių bedarbių. Rašo
si į legijonus. Užrašytojai ap
sikabinę sienas Patagvajaus ir 
Argentinos vėliavomis ir ragi
nančiais į legijonus stoti pla
katais. Paragvajaus konsula
tas apie tai “nieko nežino”. 
Spauda: tik “D. L. Zeitung” 
skelbia, kad reikalinga 900 vo
kiečių keliavimui užsienin; už
sirašyti Ituzaingo gatvėj. Yra 
susirašę apie 5,000 žmonių, 
vien europiečių. “Cada nacfon 
va tener su jefe” — aiškina 
užrašytojai. Užsirašydami Pa

tampa 
pilnai peržiūrimos. Buvo atsi
tikimų, kad sugrįžimo leidimai 
atsakyta išduoti, nes Imigra
cijos Biuras negalėjo patikrin
ti aplikanto lėgališką jleidimij 
į Suv. Valstijas nuolatiniam 
apsigyvenimui.

Prie egzistuojančių 5 regulia
cijų, sugrįžimo leidimo aplika
cija su sudėjimu priesaikos 
turi būti pamušta nors 30 die
nų prieš išvažiavimą. Patarti
ną prašyti leidimo . nors še
šioms savaitėms arba du me
nesiai prieš išvažiuosiant. Ka
dangi šią vasarą gauta neišpa
sakytai daug aplikacijų, tai 
darbas šiek tiek susitrukdė.

Kuomet nereikta asmeniškai 
vykti

Ateiviai, kurįe nuolat 
įleisti nuo liepos 1 d. 1924 m. 
su konsuline imigracijos viza.

2. Ateiviai, kurie legalizavo
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Algirdas Margeris.

Žmogienos Mėsinyčia
I

(Tęsinys)
— Ne, misiuk. Dar nepasiun- 

tėme, tik “money order’ius” iš
pirkome. Dabar
laiškus ir išsiųsime, 
misiuk, reikia. Iš k 
vens? Rokas net 50

parašysime
Reikia,

dolerių 
siunčia. Tiek vhikučių. Aš su- 
kolektavau po penkinę iš Džia- 
no ir Maikio, tik Džiovo... -— 
Nutruko čia jo kalba. Jis mane 
šiandie prašyti Džiovo penki
nės dėl Roko, bet... Jis dabar 
paskolino Rokui penkiolikinę. 
Taip ir sudarė 50 dolerių. _ 

—Prašyčiau miselės palauk
ti, iki Rokas gaus kitą pėdę, 
tada užmokės miselei už visą 
mėnesį, — labai nedrąsiai kal
bėjo Antanas.

Nesmagiai jautėsi ir Rokas. 
Jis toks teisingas ir punktua
lus. Baisiai nenorėjo būti 
kam nors skalnas. Juo labiau, 
kad čia dar naujas įnamis.

Šeimininkė pažiurėjo į Ro
ką, kuris dabar sėdėjo prie 
lango, o didelių jo ūsų šešėliai 
vaikščiojo kaistančiuose jo 
skruostuose. Jis, iš tikrųjų, 
nervinosi, pernelyg labai dro
vus vaikas, vyresniųjų subar
tas bei sugėdintas. Bet jo de
gantys skruostai, nors ir buvo 
temdomi tirštų jo ūsų šešė
liais, vis dėlto šeimininkei, 
matyt, patiko, nes jinai, dar 
kartą kitą pažvelgė į Roką ir, 
kas gali žinoti, ką dabar apie 
jį begalvodama, pasąkė: “Pa
lauksiu. Juk Rokas neparu- 
nys/’

—Labai dėkui, misiuke, — 
atsakė kuone abudu kartu, tik 
Rokas, vietoj “misiuke,” pasa
kė “poniute.”

Antanas atsisėdo už stalo 
virtuvėj laiško rašyti, o Rokas 
nuėjo iniegruiinin. Rokas čia 
ilgai galvojo, į suraižytas, pa
putusias savo rankas žiurėjo, 
baisų darbą ir, veikiausiai, 
mirtinai sužalotą Džiovą pri
siminė, ir vis tiek neturėjo ką 
rašyti. Ateina visa eilė vieno
kių minčių, ateina kitokių, bet, 
tarytum vienos rūšies mintys 
ištarpina, sunaikina kitos rų- 
šies mintis, o galva kaip tuš
čia taip tuščia. Galų gale jis, 
ir rašydamas ir perrašydamas, 
šitokio turinio laiškelį sulip
dė:

“Mieloji Kastelc:
“Aš sveikas ir linksmas. 

Viskas gerai. Dirbu. Dviejų 
savaičių algą prisiunčiu tau.

“Ar pati sveika, Kastelc? Ar 
sveiki vaikučiai? Visus pabu
čiuok už mane.

> “Prašau parašyk gromatėlę 
kai šitą gausi. ¥

“Bučiuoju,
“Rokas Auglinskas.” 

Baigęs rašyti, prakaitą nu
sišluostė. Ir ne be reikalo. 
Pirmą kartą jo asmenybėje to
kia aštri kova ėjo. Prigimtas 
linkimas tik teisybę sakyti 
griežtai susikirto su ameriko
nišku bliofu, kuriuo Rokas, 
vos dvi savaites Amerikoję^te- 
išbuvęs, apsikrėtė. Apsikrėtė, 
žinoma, kaip ir visi, kurie A- 
merikon atvažiuoja. Piktas nu
galėjo gerą. Rokas parašė Kas- 
tei gyvą melą! Juk jis taip 
brangiai savo prakaitu, skaus
mais ir krauju už tuos 24 do
lerius užmokėjo. Visą laiką 
jautėsi, kaip nukankytas. Ne 
tiktai šeimininkei ir krautuv- 
ninkui nemokėjo, bet net 26 
dolerius ir pasiskolino. O vis 
dėlto parašė Lietuvon savo 
Kastci, kad “Aš sveikas ir lin
ksmas. Viskas gerai. Dirbu. 
Dviejų savaičių algą prisiun
čiu tau.”

Nors Rokas ir melavo, vis 
tik sąžiningiau už kitus, Ame
rikon atvažiavusius, pasielgė. 
Juk daugelis jų ne tiktai pa
daro tai, ką Rokas padarė, va
dinasi, pameluoja, bet dar ap
sivelka giminaičio ar draugo 
kostiumu, nusitraukia gražią 
fotografiją ir pasiunčia 
Seimai, .giminėms ar

gams, idant pasirodyti, kokių 
laimę čia radę, — iš karto po
nais virtę! Gi ten tik ir tema
no, jog Amerika yra vienų po
nų kraštas.

Rokas skaudžiai mastė, savi
mi biaurėjosi. Klausi ir klau
sė savęs” kaip jis galėjo taip 
begėdiškai paneigti savo suži
nos balsų? Kaip jis galėjo ne
teisybę sakyti?'Juk gayę laiš
kų ir pinigus, visi manys, jog 
jis, ar čia kokiu dideliu ponu 
tapo, kad taip greitai tiek daug 
pinigų uždirbo, ar, veikiausiai, 
susibičiuliavo su šliuptarniais 
ir parsidavė šėtonui, kuris da
bar ir prineša jam dolerių. Vi
sas miestelis įtars jį velniui

Antanų. O jis dabar žino, kad 
tai yra Kiaurus melas, kad An
tanas iš niekur jokių pinigų 
veltui negauna, kad jis kiek* 
vienų centų turi užsidirbti 
prakaite savo veido, kaip šv. 
Raštas sako.

Ir juo ilgiau jis šitaip gal
vojo, juo labiau dūko ant sa
vęs ir parašyto laiško. Gabaus 
jis griebė tą laišką ir, jeigu 
ne Antano staigus duryse pa
sirodymas, jis, be abejo, butų 
tą laišką sudrąskęs, dantimis 
sukramtęs, — taip teisingoji 
jo asmenybės pusė buvo dabar 
įniršusi ant melagingosios!

—Tai jau laikas, Rokai, ligo
ninėn eiti. Dabar gal jau leis.

Ir nuėjo juodu ligoninėn 
Džiovo pažiūrėti. Seselė nuve
dė juodu į didelį kambarį, 
pilną ligonių — angliakasių. 
Labiausiai rūpėjo juodviem 
pamatyti Džiovą, tai kitų, ro
dos, ir nematė dabar. O Džio
vas gulėjo siauroje lovelėje, 
visas apraišiotas, ta?si mumi
ja — tik balta. Jis dar nebe
buvo be sąmonės.

—Džiovai, Džiovai, ar nepa
žįsti manęs?

Džiovas tylėjo. Jo gyvybė 
buvo taip žymiai prigesusi, 
kad jau nebeužteko jėgų kal
bos aparatui išjudinti.

Tarp Antano, Roko ir Džio
vo buvo tyla, bet tarp kitų...

—Bėkime, bėkime, jau 
šaus!... Neriškite manęs! Ne- 
veržkite rankų!... Bėkime, bė
kime. jau šaus! — Kimiu, dus
liu balsu šaukė ir šaukė kokių 
27 metų vyriškis, stipriai lovo
je pririštas. Išverstos paraudę 
jo akys, didelės raukšlės 
skruostuose, su kraujais mai
šytomis seilėmis išveltos lupos 
ir smakras,- — ir gailėtis ir 
baisėtis vertė žiūrėtoją. Stip
raus geltono audeklo “tiesusis 
džakietas” laikė jį lovoje taip, 
kad jis vos pasijudinti begalė
jo. Rankos diržais prie lovos 
briaunų pririštos, galva ap
krauta ledais, o iš šalių prilai
ko ją smėlio krepšiai. Jis, 
matyt, nori išsilaisvinti ir bė
gti, kaip jis nuo šūvio bėgo, 
bet... neišbėgo... Suklupo, puo
lė, trenkdamas galvą į akmenį. 
Truko kaušas ir sužalojo sma- 
genas, kuriose dabar, audra 
nesiliauja ir kankina jo protą 
• 1 *■
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riai vien tik rinkimų reikalais 
veikia. Didesnės partijos pra
leidžia dideles sumas pinigų, 
kad išrinkti savy kandidatus. 
Ir šiandien nereikia laukti tris 
mėnesius nuo lapkričio iki va
sario mėn., kad sužinoti, kas 
išrinkta. Vakare lapkričio 8 d. 
visi žinos, kas bus išrinktas.

Vietoj palikti rinkimą prezi
dento ir vice-prezidento rinkė
jams, kiekviena politiška parti
ja gana anksti išrenka savo 
kandidatą, ir nominuoja kiek
vienoje valstijoje sąrašą rinkė
jų, kurių užduotis yra tik už
registruoti partijos norą. Viso- 
jė Amerikos istorijoj buvo tik 
vienas atsitikimas, kucmet pre
zidentinis rinkėjas neprisilaikė 
prie partijos noro ir įsakymų. 
1820 m. tūlas rinkėjas balsavo 
už J; Q. Adams, vietoj Monroe, 
taip darant, atėmė nuo MonrOe 
garbę būti išrinktu vienbalsiai. 
Tą garbę vien tik Washingto- 
nas turi. Ir tik dviem atvejais 
kandidatas negavo užtektinai 
(didumą) elektoriškų balsų, ir 
Atstovų butas, balsuojant pa
gal valstijas, turėjo išrinkti 
prezidentą iš tarpo trijų kandi
datų, kurie balsavimuose aukš
čiausia stovėjo. 1800 m. Jeffer- 
sonas ir Burr gavo lygiai bal
sų ir Namo Butas išrinko Je- 
ffersoną prezidentu, o Burr 
vice-prezidentu. 1824 m. keturi 
kandidatai gąvo elektoriškų 
balsų, bet ne daugumą, ir John 
Q. Adams buvo Namo Buto 
prezidentu paskirtas.

Nominuojant kandidatus
Prezidentas Wilsonas pirma

me, savo metiniame pranešime 
ragino Kongresą išnaikinti par
tijų seimus ir, jų vieton paskir
ti tam tikrą prezidentinį pirmi
nį rinkimą nominuoti kandida
tus tiesioginiai, bet Kongresas 
neatkreipė dėjnesio į «Wilsono 
prašymą. 17 valstijų įvedė pre
zidentinius rinkimus, kad iš
rinkti delegatus į tautiškų par
tijų seimus. Kitose valstijose 
partijų seimai renka delegatus. 
Šiais metais abudu, — 2__
kratų ir republikonų 
buvo lygus'- 
delegatus. .

'Kuomet seime delegatai ne
gali sutikti kaslink kandidato, 
tai kartais pasirodo taip vadi
namas “dark horse”. “Dark 
Horse” yra kandidatas, kuris 
beveik^ visai nebuvo minimas, 
bet kurio vardas paduodama, 
kuomet seimas negali didžiuma 
balsų išrinkti vieną kandidatą.

Kaip tik seimas užtvirtina 
kandidatą į prezidentus, tai jis 
pradeda vesti vajų. Prakalbose 
tie kandidatai išdėsto savo nu-’ 
sistatymą politiškuose ir eko
nomiškuose reikaluose.

Bet kaip tai visa liečia papras
tą šalies pilietį, bus išdėstyta 
kitame straipsny j. [FLIS].

;:!’WŠW ne taip didelis su- 
pastebiama imig-Darbininkai apleid-

Žlcl Suv. Valstijas rantų iš Italijos. Iš čia įvažia
vimas sumažėjo tik 68.5 nuo
šimčiais. O iš Azijos šalių jisGegužės mėnesį, šių metų, 

ant kiekvienų trijų imigrantų sumažėjo vos 50.2 nuošimčiais, 
(įvažiavusių) į Suv. Valstijas(įvažiavusių) į Suv. Valstijas Dar vienas dalykas galima 
emigravo (išvažiavo) iš šalies pastebėti ryšy su išvažiavimu 
10 asmenų.

Kalbamą mėnesį 8,577 emi
grantai apleido šalį patys, 
1,597 buvo deportuotų ir 179 
suvargusieji asmens tapo su
grąžinti į jų gimtines šalis jų. 
pačių prašymu. Tą patį’ mėne-i kvalifikuoti

Naujas automatiškas prietaisas, kuriuo lakūnas, pavojui esant 
gali išmesti pasažierus Jš aeroplano. Kiekvienas pasažieras tu r 

parašiutą, kuriuo ir nusileidžia ąnt žemės.

Renkant Suv. Valst 
\ prezidentą

Tūkstančiai ateivių, kurie 
naturalizuoti nuo 1928 m., šį 
rudenį turės pirmą progą da
lyvauti tautiniuose rinkimuose. 
Bus jų privilegija ir užduotis 
išrinkti “geriausią žmogų” į 
prezidentus,— pirmiau užsire
gistruojant kaipo balsuotojai, 
pasekmingai išlaikydami moks- 
lumo egzaminus tose valstijose, 
kurios to reikalauja; antra, 
balsuojant rinkimo dienoje, 
žmogus tampa Suv. Vai. pilie
čių, kuomet pilietystčs certifi- 
katas—“antros popieros” jam’ 
išduodama. Pilietystė reikalau
ja dalyvavimą tautiniuose, vals- 
tijiniuose ir vietiniuose rinki
muose. ' 1

Balsuojant už prezidentą
Naujas balsuotojas rinkimų 

dienoje, lapkričio 8 d., ieškos 
kandidatų vardų ant savo bi
lieto arba “balioto”, t. y. var
dus kandidatu i prezidentus ir 
vice;pręzi(;jępt^s. Bet. preaįden-, 
tas ir vice-prezidentas nėr tie
sioginiai

asmenų. įleista i 
visam laikui čia

biuro skaitlinės 
keturių mėnesių

— 6,746, gegužės 
8,577 asmenų.

arba emigracija iš Suvienytų 
Valstijų. Apleidžia šią šalį ne 
tiek profesijų ir biznio žmonės 
arba kurie , skaitomi neturin
čiais užsiėmimo (kaip moters 
ir vaikai), kiek papfasti ir 

darbininkai. . Pa
vyzdžiui, laikotarpy nuo pra
džios liepos mėnesio 1931 me
tų iki pabaigos gegužės mė
nesio 1932 metų išvažiavo iš 
Suvienytų Valstijų 31,660 va
dinamų paprastų -darbininkų. 
O tuo pačiu laikotarpiu įleista 
į šalį skiriamų šiai rūšiai dar
bininkų tik 995. Jei pažiūrėsi
me į vadinamus kvalifikuotus 
darbininkus (amatninkus), tai 
jų kalbamu laikotarpiu išva
žiavo iš Suv. Valstijų 12,252, 
o įvažiavo tik 2,611. —V. P.

.. .............. ............ ... ..............a.................  
dentinius rinkėjus, kiekviena 
valstija pristato tiek rinkėjų, 
kiek tufi atstovų ir senatorių 
Washingtone. Kitais žodžiais, 
New Yorkas turi 45 preziden
tinius rinkėjus, Pennsylvania 
38, Illinois 29, Ohio 24, Massa- 
chusetts 17, Michigan 15, Cali- 
fornija 13 ir t. t. Visoje šalyje 
yra 531 rinkėjų, ir reikia net 
266 balsų kad: išrinktų prezi-
, . K. * ■

sį tik 2,479 
Suv. Valstijas 
apsigyventi.

Imigracijos 
iš pastarųjų
rodė taipgi vis didėjančią dar
bininkų tendenciją išvažiuoti 
iš Suv. Valstijų. Sulig tomis 
skaitlinėmis, šių metų vasario 
mėnesį apleido šalį 6,188 as
menų-, kovo mėnesį — 6,239; 
balandžio 
mėnesį -

Pasak to paties biuro skait
linių, kiekis imigrantų įleistų 
į Suvienytas Valstijas nupuo
lęs 90.3 nuošimčių, jei palygin
ti jį su kiekiu imigrantų įleis
tų ta patį mėnesį 1929 metais. 
O tais 1929 metais, jei ne
skaityti meksikonų, įvažiavimas 
į Suvienytas Valstijas imigran
tų iš įvairių šalių buvęs norma
lus.

’ Iš kai kurių šalių 
imigrantų šiemet
daugiau, nei abelnu nuošimčio 
90.3. Tos šalys yra Airija, Vo
kietija, Didžioji Britanija ir 
Skandinavijos valstybės. Ant-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PROBAK-

skaičius 
sumažėjo

' suteikia 
barzdaskutyklos
f

balsuotojų x 
Balsuotojai turi išrinku^Ofe^ 

r--.........

Tie, išrinkti, rinkėjai kiekvie
noje valstijoje susirinks anksti 
sausio mėn. ir balsuos už jų 
partijos prezidentą ijr vice-prėzi- 
dentą. Baliotai pasiunčiami Suv. 
Vai. Senato prezidentui. Antra
me vasario mčn. trečiadieny 
Senato prezidentas prie senato
rių ir atstovų atidarys balintus 
ir jie bus suskaityti. Kandida
tai į prezidentus ir vice-prezi- 
dentus, kurie turi daugumą bal
sų, bus išrinkti.

Konstitucija reikalauja tokiu 
budU rinkti pVezidentą ir vice
prezidentą'.’ Koųšti'tuėijos įvede- 
jaį ĮiijoĮrpp^ ‘ prąšalinti. visokius 
triu(<Šm‘us ’ ir suj udimiis,. Bet 
„vištįęk tautoje įvyksta visokių 
triukšmų, ■ nes 1 ankšti’ pavasarį, 
per vasarą ir rudenį ir iki pa
baigos rudens nekurie politikie-

komfortą 
skutimos 

namie
I

(PROBAK BLADE)
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Italijos karalius Victor Emmanuel, ant kurio gyvasties įvyko 
pasikėsinimas. , A. ■
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims '
scredomis iki 7 v. v.
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GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ažnuodijinų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyk ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja peč daugelį' metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. * 
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AMERIKOS FARMOS

Nuo mokesčio atleidžiami asmens, kurių metinė 
darbo pajamų suma nepraneša 2b40Q litų ($240), jei as
muo gyvena Kaune, ir 1,800 lt. — jei gyvena kitur. Va
dinasi, žmogus, kuris uždirba per metus, gyvendamas 
Kaune, daugiau, kaip 240 dolerių, arba, gyvendamas 
mažesniam mieste arba sodžiuje, — daugiau, kaip 180 
dol., jau turi mokėti “income tax”. Atleidžiama, beje, 
nuo mokesčio, dar tam tikros sumos šeimos nariams: 
960 lt. Kaune ir 720 lt. kitur vyro arba žmonos išlai
kymui ir 480 arba 360 litų kiekvienam kitam šeimos 
nariui. Tuo budu pragyvenamas minimumas šeiniai, su
sidedančiai iš vyro, žmonos ir dviejų vaikų, Kaune yra 
4,320 litų per metus arba 360 litų ($36.00) per mėnesį. 
Nuo to, kas viršaus, imama mokesčiai.

Po kiek? Iki 6,000 litų (virš minėtų atleidžiamų 
sumų) imama 4 nuošimčiai; nuo sekančių 4,000 litų 6 
nuoš., nuo sekančių 4,000 — 8 nuoš. ir t. t.

šitie mokesčiai daugiausia prigriebs profesionalus 
ir tarnautojus, t. y. vidurinę arba “inteligentų” klasę.

i ir 430 ą
i. Tuo budu pragyvenamas minimumas šeiwi> su*

of the Supreme

kuris supranta 
pripažins, kad

tas. Svarbi priežastis tai — 
kandidato kvalifikacijų stoka. 
Dviejuose atsitikimuose, kur 
kandidatas, gavęs daugiausiai 
balsų, buvo nepilietis arba bu
vo suspenduotas, jų vietoje 
buvo išrinkti kiti asmens. Bet 

, Pittsburghe Gegužio vadovau
jamas juodasis blokas ne ne
bandė įrodinėti, kad Bagočius 
esąs diskvalifikuotas. Jie tie
siog sutrempė įsigyvenusią or
ganizacijoje viršininkų rinki
mo tvarką ir gana. Ir jie da
bar neturi gėdos prikaišioti 
savo oponentams “intrigas”, 
kuomet šie sako, kad 37-am 
seime buvo sulaužyta konstitu
cija!

Sulig 1930 metų gyventojų surašinėjimu, Jungti
nėse Valstijose tais metais buvo viso 6,288,648 dirba
mos farmos. Jose gyveno 30,157,513 žmonių. Palyginus 
su 1920 m. skaitlinėmis, farmų gyventojų skaičius per 
dešimtį metų sumažėjo 1,201,133 arba 3.8 nuoš.

Visų farmų žemės (neskaitant trobų) kaina 1930 
m. buvo $34,929,844,584. Kaina su trobomis — $47,879,- 
838,358. Kainą visų gyvenamųjų namų farmose buvo 
$7,083,536,150, t y. $1,126 vidutiniška gyvenamųjų na
mų vertė kiekvienoje farmoje. Reikia pasakyti, kad 
farmerių namai, palyginti su miestų gyventojų, kaštuo
ja nedaug. Tai pareina nuo to, kad jų namii yra daug 
prastesni ir jiems dažnai trūksta įvairių įrengimų (cen- 
tralinio šildymo, vandens, vanų ir t. t.), kuriais naudo
jasi miestiečiai.

Iš (j> milionų su viršum farmų tik 2, 139,194 — tru
putį daugiau, kaip trecdalys — turi telefonus. Tik 994,- 
202 farmos turi įvestą gyvenamuose namuose vandenį, 
ir tik 531,248 farmos turi įvestą vandenį į maudomuo
sius kambarius. Tik 841,310 farmų — mažiau, kaip sep
tinta dalis — turi elektrikos šviesą gyvenamuose na
muose.

Kai dėl motorinės jėgos, vartojamos farmuose, tai 
cenzusas rodo, kad truputį daugiau, kaip pusė farmų, 
būtent, 3,650,003 turi automobilius. Tik 845,335 farmos 
turi 
turi 
turi 
turi

farmos 
farmos 
farmos

sutaupy- 
yra ma-

apie 124 
ketvirtadalį

motorinius sunkvežimius (trokus); 851,547 
traktorius (viso 920,021 traktorių), 256,663 
elektrikinius motorus darbui, ir 945,000 
nekilnojamus gazinius inžinus.

Iš šitų skaitlinių matome, kad Amerikos ūkininkai
dar nėra aukštai pakilę ekonomiškai. Tie įrankiai, ku
riuos šiandie plačiai vartoja pramonės darbo 
mui ir susisiekimo pagreitinimui, farmose dar 
žai išsiplatinę.

Kadangi visų gyventojų Amerikoje yra 
milionai, tai farmų gyventojai sudaro
krašto gyventojų. Amerika tuo budu yra toli nužengusi 
industrializacijos keliu šalis.

Bet 30 milionų žmonių tai — vistiek labai didelis 
skaičius. Jeigu žemės ūkis, iš kurio tie žmonės gyvena, 
pakiltų ir suteiktų jiems daugiau gerovės, tai pramonė 
turėtų sodžiuje milžinišką rinką. .Juk daugiau, kaip 
pustrečio miliono farmų dar visai neturi automobilių; 
daugiau, kaip penki milionai farmų dar neturi elektri
kos šviesos, traktorių ir įvairių įtaisymų gyvenamuose 
namuose. Keturi milionai dar neturi telefonų. Parūpin
dama šituos kulturinius patogumus ūkininkams, Ame
rikos pramonė padarytų daugiau biznio, negu visu savo 
eksportu į svetimas šalis. i

Bet tuo tarpu Amerikos “patriotai” veda karštą 
agitaciją už karo laivyno stiprinimą, kad butų galima 
apginti Amerikos prekybą ir kapitalą Pietų Amerikoje 
ir Azijoje, žmonėm tam tikslui yra apkrauti sunkia mo
kesčių našta. O farmeriai, kurie gamina maistą Ame
rikos miestams, gyvena taip skurdžiai, kad daugelis jų 
yra amžinai paskendę skolose.

PAJAMŲ MOKESČIAI LIETUVOJE

Apžvalga
a

TUŠČIOS PRIEKABES

“N. Gadyne” rašo apie gin
čus tarpe Amerikos socialistų 
ir norėdama juos kaip galint 
labiaus išpusti, pasakoja apie 
tariamų “antiseimitizmą”, pa
sireiškusį nacionalėje konven
cijoje Mihvaukee’je.

Bet tikrumoje tai yra tuš
čios priekabės. Jokio “antise
mitizmo vėžio” socialistų ju
dėjime nėra. Jeigu Milwaukee,’s 
konvencijoje dėl polemiško iš- 
sikarščiavimo kas nors pavar
tojo žodį apie “antisemitizmų”, 
tai daryti iš to rimtas išvadas 
yra juokinga. Ta frakcija, ku
rioje “sklokinyikų” organas 
suranda “antisemitizmų”, sto
jo už mūrų Hoah’ų, kaip kan
didatų į nacionalio komiteto 
pirmininkus (prieš Hilląuitų). 
Bet konvencijoje, Hoan’ų nomi
navo ne kas kitas, tik žydų 
”Forverts’o” manadžeris Vla- 
dek!

SLA. KONSTITUCIJOS 
“AIŠKIN'fOJAS”

Plusdamas tuos SLA. narius, 
kurie sako, kad 37-as seimas 
sulaužė konstituciją, kuomet 
išrinko į SLA. preziedntus as
menį, gavusį mažiausia balsų 
nominacijose, — p. P. P. Ja
ras bando “Vienybėje” parody
ti, kad toks išrinkimas pilnai 
sutinkąs su organizacijos įs
tatais. Šituo tikslu jisai paduo
da ištraukas iš Susivienijimo 
konstitucijos skyriaus IV, ku
ris kalba apie SLA. vyriausy-

Amerikiečiams nuo didžiojo karo laikų yra žinomi 
“income taksai’7 (pajamų mokesčiai). Lietuvos žmonės 
su šita mokesčių rųšim irgi gauna progos vis daugiau 
susipažinti.

Iki šiol Lietuvoje buvo imama mokesčiai tik nuo 
tam tikn> pajamų: nuo pelno, kuris yra padaromas 
biznyje. Bet dabar tautininkų valdžia įvedė mokesčius 
ir nuo darbo pajamų. Seimas tų mokesčių, žinoma, ne
svarstė* nes Lietuvoje, “ačiū Dievui”, seimo nėra. Juos 
paskelbė Smetona su savo ministeriais. < Žmonės apie 
juos patyrė tik iš pranešimo oficialiam valdžios laik- 
raštyje, “Vyriausybės Žiniose”.

Darbo pajamų mokesčiai, kuriuos
įyedė valdžia, bus imami nuo savarankiško ir nuo ne
savarankiško darbo, Užsiimančiais sąvarankišku da^bu 
yra laikomi tie asmens, kurie savistoviai už atlyginimą 
teikia kitiems patarnavimu^ vartodami savo darbo 

jėgas, kaip antai 
advokatai, gydytojai, inžinieriai, rąžyto jai, kunigai, 

- tar'pienininkai ir-1~ t O nesavarankiškas darbas tai 
hautojo arba samdininko darbas.

gavo daugiausia balsų, nėra 
kandidatai seime.

Apie ką tad dabar eina gin
čas tarp tų, kurie 37-am sei
me balsavo už Gegužį, ir tų, 
kurie jo išrinkimų laiko kon
stitucijoj sulaužymu? Ginčas 
eina apie tai, kiek teisėtų , kan
didatų yra seime į kiekvienų 
urėdą. .

VIENAS “DAUGIAUSIA BAL
SŲ GAVĖS” KANDIDATAS

— AK DAUGIAU?

Gerai, pažiūrėsime, ką kon
stitucija apie viršininkų rinki
mus sako. Vienam minėto sky
riaus paragrafe randame to
kius žodžius:

“Kiekvienas viršininkas yra 
Seimo renkamas, dviem me
tam dvimetiniame Seime.” 
Bet sekantis po to paragra

fas paaiškina, kaip ir iš kokių 
kandidatų tie viršininkai yra 
renkami. Tenai skaitome:

“Kandidatai į kiekvieną 
aukščiau minėtą vietą turi 
būt nominuojami visuotinuo
ju balsavimu visų Susivieni- 
ino narių, pirma Susivieniji
mo Seimo. Nariai gavusieji 
daugiausiai balsų ant urėdą 
ir turintieji reikalingas kva
lifikacijas!, lieka kandidatais 
Seimo rinkimuose ir vienas 
jų, gavęs daugiausiai Susi
vienijimo Seimo delegatų 
balsų, skaitosi išrinktas urė- 
danj’
šis: paragrafas yodo, kad, 

nors viršininkus “renka sei
mas”, bet jisai renka juos iš 
kandidatų, nominuotų visuoti
nu,. balsavimu.

To ne gana. Ne kiekvienas 
asmuo, už kur| buvo balsuoja
ma visuotinant badavime, gali 
būt seimo renkamas, Aukš&aus 
paduotas konstitucijos- parajp 
rąfaa griežtai nustąto> kad tik 
asmens, gavusieji visuotinam 
balsavime daugiausia balau, yra 
“kandidatai Seimo rinkimuose”. 
Vadinasi, tie asmens, kurie ne-

the convention. Members 
receiving the largest num- 
ber of yotes for the respec- 
tive office and each poasess- 
ing necesary ąualiflcations 
shąll be the candidates for 
the eleetion 
Assembly...” 
Kiekvienas, 

anglų kalbą,
pabrėžtieji šitame paragrafe 
žodžiai reiškiat, jogei kandida
tai seime yra tie SLA. nariai, 
kurie yra gavę didžiausią skai
čių balsų į atatinkamą vietą 
Pild. Taryboje. Didžiausią skai
čių balsų į tam tikrą urėdą ga
li gauti tik vienas, o ne du ar
ba trys asmens.

Aišku, kad tas pat nereta 
pasakyti ir lietuviškame kon
stitucijos tekste, tik nemokėta 
kaip reikiant išsireikšti. 

I I
Tuo budu Jaro nuomonė, kad

37-as seimas turėjęs teisę apei-Į mokslo dėka, 37-as seimas rin- 
neatsižvelgda- 

kandidatas

KITI KONSTITUCIJOS 
PARAGRAFAI

Fašistų ir sandariečių są-

ti Bagočiaus kandidatūrą ir ko viršininkus, 
rinkti Gegužį, yra nepamatuo-| mas į tai, kuris 

kiek balsų buvo gavęs visuo
tinuose balsavimuose Tuo buvo 
laužoma ne tik 2 paragrafas 

[Ketvirtame konstitucijos sky
riuje, bet ir padaromi be ver-

ta.

LOGIKA IR PRAKTIKA

tės įvairus kiti konstitucijos 
patvarkymai.

Sakysime, yra taisyklė kon
stitucijoje, išreikšta keliose 
vietose (pav. šk. V, par. 10), 
kad, atsidarius vakansijai (tuš
čiai vietši) Pild. Taryboje, li
kusieji Pild. Tarybos nariai 
vietą užpildo, išrinkdami į ją 
kitą asmenį. Tokiame atsitiki
me pirmybę turi sekantis as
muo, “gavęs laike paskutinių, 
rinkimų daugiausia balsų.” 
Pild. Taryba turi teisę tyrinėti 
tokio asmens kompetentiškurną, 
bet ji neturi teisės jo kandida
tūrą be niekur nieko atmesti. 
Jeigu dabar reikėtų užpildyti 
prezidento vietą* tai Pild. Ta
ryba atsidurtų keblioje padė
tyje, nes “sekančio” asmens, 
kuris gavo daugiausia balsų po 
Gegužio, nėra. Gegužis yra ’ 
gavęs mažiausia balsų.

Iždo globėjų atsitikime yra 
tas pat, nes “tautiškas” blokas 
pravedė Mockų, kuris nebuvo 
teisėtas kandidatas seime.

žodžiu, savo akyplėšišku sau
valiavimu Gegužio “mašina” 
pereitume seime pagimdė tikrą 
chaosą Susivienijime.

P-as Jalas į šitą klausimą 
aiškaus atsakymo neduoda, bet 
iš jo argumentavimo matyt, 
kad jisai laikosi tos nuomonės, 
jogei seimas turi rinkti virši
ninkus iš dviejų arba trijų kan
didatų į kiekvieną urėdą, o ne 
iš vieno.

Kodėl ne iš vieno? šito Ja- . r:
ras mums nepasako. Jisai vei
kiausia seka paskui tuos kelis 
“tautiško bloko” advokatus, 
kurie remiasi konstitucijos 
tekste vartojama daugskaitos 
forma: “Nariai, gavusieji dau
giausiai balsų ant urėdo... lie
ka kandidatais Seimo rinkimuo
se.” Bet jeigu męs pradėsime tų 
advokatų klausyt, tai jie, šimts 
žiųo, kur., nuJ:organizaciją. 
Juk jie jokio ’ pastovaus nusi
statymo neturi ir savo nuomo
nes keičia sulig- tuo, kokią po
litiką jie nori pravesti Susivie
nijime.

Dar ne taip seniai kai kurie 
tų advokatų uoliai rinko fak
tus, įrodančius Pild. Tarybos 
narių kaltumą Ažunario-Deve- 
nio paskolos reikale. O seime, 
kaj fašistai su sandariečiais 
padarė neteisėtą sąmokslą ne
įsileisti į Pild. Tarybą kandi
datų, kuriuos įėmė pažangieji 
SLA. nariai, tai tie patys ad
vokatai ėmė visokiomis prie-h 

*•*/?! Vi kkKizvirRCvZ7 kaži '

Bet p. Jaras, tempdamas ant 
savo “tautiško” kurpalio ne
aiškiai suredaguotą konstituJ 
ei jos teksto kalbą, ignoruoja 
faktus, kuriuos žino kiekvienas 
SLA. narys. Seimas renka Pil
domą Tarybą iš asmenų nomi-[ 
nuotų antram visiuotinam bal-Į 
savime. Kiek kandidatų būna 
tame balsavime ant balotų?! 
Tiktai du arba trys į kiekvieną! 
urėdą!

Jeigu nariai kuopose renka 
kandidatus į kiekvieną .vietą! 
Pild. Taryboje iš dviejų arba 
trijų asmenų, kurių vardai yra 
ant balotč, tai kokiu budu ga- sunkius 
Įima įsivaizduoti, kad jie iš- grandinių girgždėjimą. Jie ke- 
renka du arba tris kandidatus ija inkarą. Sukasi volai, girgž- 
į kiekvieną vietą? Jeigu visi da grandinės, žvanga...” 
ant baloto esantieji kandidatai 
turi paskui vėl iš naujo būti 
perbalsuoti seime, tai kam rei- sur tyla, gili tyla, 
kalingas tas antras visuotinas 
balsavimas? -

Šis antras visuotinas balsa
vimas turi • prasmę tiktai tuo
met, kuomet iš esančių balote 
dviejų arba trijų kandidatų į 
atskirus urėdus, norima parink
ti vieną, kuris turi daugiausia 
pasitikėjimo tarpe organizaci
jos narių. Tas vienas ir tampa 
kandidatu' seime!

Ponas Jaras ir kiti, kurie 
pučia su juo į vieną dūdą, vi
sai neturi logikos, kuomet jie] 
tivrtina, kad iš trijų 'antram 
balsavime statytų kandidatų 
reikia laikyti “daugiausia bal
sų gavusiais” tris. Iš šito
kio jų "‘protavimo” pasijuoktų

BRAM STOKER Eertt A Vaivada

GRAFAS ® DRAKULA
PtaMMiaa Do«bfodajr> Dom M Co.

(Tąsa)
“Ar girdi ką nors daugiau?”
“Viršuj bėgioja vyrai. Jie 

slankioja ant dėnio, girdžiu jų 
žinksnius. Girdžiu

menėmis “darbuotis”, kad Ge
gužis ir jo senieji bendradar
biai hutų pateisinti. Aišku, 
kad tiesa jiems nerūpėjo ir ne* 
rupi. Taigi ir konstitucijos aiš
kinimo klausime reikia vado
vautis savo sveiku protu, o ne 
jų suktais išvadžiojimais.

Dabar pasivokime. Į Pildo* 
mą Tarybą renkami 7 asmens, 
taigi ir seime kandidatų turi būt 
ne mažiau, kaip septyni. Ka
dangi aukščiaus cituotam kon
stitucijos paragrafe kalbama 
apie visos Pildomos Tarybas 
rinkimus, tai ir sakoma “nariai, 
gavusieji daugiausiai balsų”, o 
ne narys gavęs daugiausia bal
sų. Daugskaitos forma čia vi
sai nerodo, kad į kiekvieną 
urėdą yra keli kandidatai.

Konstitucijos tekstą,, tiesa, 
neaiškiai išsireikšta, kadangi 
jos rašytojai, matyt, prastai 
mokėjo lietuvių kalbą. Bbt 
angliškas konstitucijos tekstas 
(kuris yra užregistruotas viso
se valstijose, kur S(jA. turi 
teisę daryti biznį) yra aiškes
nis ir abejonių nepalieka su
lig to, , kiek kandidatų būną 
seime j kiekvieną vietą Pild.. 
Tarybų< štaj kai]^ tenai tas 
IV ? skyriai!s paragrafas skam
ba:

“The candidątes for the 
...respeerive officers shall ^0 

nominated by a generaf vote' 
of all the members of the 4 . . . • • . - • » - • . -y n •... . i «
Alliance to be held before

>

lig to.

Alliance

“Ką jie daro?**
“Nieko nematau, negaliu. Vi- 

kaip mir
tis 1” Balsas pamažu susiliejo 
su jos giliu atsidusimu, ir at
merktos akys vėl užsimerkė.

Tuo laiku saulė jau užtekėjo 
ir iki šiol apytamsis kambarys 
Visai nušvito. Ijr. Van Helsing- 
as, uždėjęs rankas ant Minos 
pečių, atsargiai paguldė ant k> 

I vos pagalvių. Kurį laiką ji gu
lėjo ramiai, kaip mažas kūdi
kis ir tik vėliau giliai atsidu
susi, prabudo ir nustebusiomis 
akimis pradėjo dairytis tai i 
vieną tai į kitą. “Ar tik aš ne
kalbėjau miegodama?” tai vis
kas ką ji ištarė. Ji, tačiau, ir 

lųeinformuota žinojo kame da
lykas,' nors labai norėjo suži
noti ką ji pasakė. Profesorius 

, „ x . (pakartojo pasikalbėjimą ir ji
Jeigu kas mano, kad- antras pri(Jur5:

visuotinas talsavimaą, renkant “Laikas brangus, negalime 
kandidatus j P»M. Tarybą, ^ gaišinti nei minutės, dabar dar 
nereikalingas ir kad pakanka n^ra pervėlu!” Morris ir Go- 
tik “pirmųjų nominacijų , ku-1
riose kandidatų būna po ke- ______ t___
lias dešimtis J kiekvieną ^^ą, (fesoriaus balsas grąžino juos 
tai dar galima suprasti tokių
žmonių manymą, jogei ‘dau- • «paiau|;ite draugai. Mes ne- 
gįau&ia balsų gavę kandidatai Įžinonje katras laivas yra, bet 
į atskirus urėdusr yra du arba LU0 laiku jis tik rengėsi kelio- 
trysu Bet> nežiūrint į tai, kaip lreį jr kėlė ipkarą, Dabartiniu 
kas žiuri į antrojo balsavimo ||ajku Londone yra labai daug 
reikalingumą arba nereikalin-1^-^ )ęųrie rei\giasi plaukti ir 
gumą, jiaai yra atliekamas. Tai kelią inkarus iš vandens. Kurį 
yra įsigyvenusios Susivięnijime- laivą mėginsite surasti? Duok 
tvarkos dalis, kurios iki šiold Dieve, kad mes vėl užtiktume 
nė vienas seimas neatšaukė. Ir bent kokius pėdsakus* nors, ne- 
kuomet tas antras balsavimas žinia kur jie gali mus nuvesti, 
yra daromas, paliekant balo- Mes buvome akli, akli, kaip 
tuose ne daugiau, kaip po tris paprasti mirtingi žmonės, nes 
kandidatus | kiekvieną urėdą* Į ivilgtereję atgal, mes matome 
ir seimas į? " 
fezultatajs vadovauja^, tai tei
sėtų kandidatų, seime tegali bū
ti tiktai po vieną į kiekvieną

dalmingas tuojau puolė prie du
rų, bet ramus ir griežtas pro-

tik šito balsavimo taį ką mes turėjome pamatyti”, 
jeigu bužųme galėję pamatyti, 
tai ką mes turėjome pamayti.” 
Tie mano žodžiai tikras miši- 

urėdą, nes iš, trijų tik vieųaslnys, ar ne? Mes tik dabar ma
tome apie ką Grafas galvojo, 
kuomet jįs pagriebė saują pi- 

Šitaip tą konstitucijos pa- nigų nuo žemės, nors aštrus 
tvarkymą SLA. seimai supras- Jonatano peilio ašmenys pasta- 
davo visuomet. Per 20 su vir- te jį pavojun, pjrieš kurį ir jis 
šum metų, kai Susivienijimas įdrebėjo. Jis plankvo pabėgti, 
vartoja visuotiną balsavimą Į Ar girdite, PABfiGTI! Jis su- 
viršininkų nominacijoms, iki prato, kad turėdamas tik vieną 
Pittsburgho seimo nebūvu nė dėžę ir būriui vyrų sekant jo 
vieno atsitikimu kur daugiau* IpMomis, kaip šunų1 gauja paš
ąla balsų nominacijose gavęs kui lapę* Londonas nebuvo jam 
kandidatas nebūtų buvęs* be [vieta. Jis nutempė paskutinę 
svarbios priežasties, pątvirtin- žemių dėžę į laivą ir išplaukė

gali būti gfavęs ‘baugiausia 
balsų”.

i1

i§ kur atvyko. Jis tikisi nuo 
musų pabėgti, bet ne! mes jį 
seksime. Tulia! — anot musų 
draugo Artūro, kuomet užsivil
kęs raudonų švarką jis traukia 
medžioti. Musų senas vilkas 
yra klastingas, labai klastingas 
ir sekdami jį„ ir mes turime ne
nusileisti jam savo klastomis. 
Ir aš esu klastingas, gudrus ir 
į trumpą laiką permatau jo 
mintis. Tuo tarpu mes galime 
ramiai ilsėtis, nes nuo musų jį 
skiria didelis plotas vandens, 
kurį jis neturi visai noro pe$ 
žengti —, nebent laivas pri
plauks prie sausžemio, ir tai tik 
laike potvynio ar atoslūgio, 
Matote, saulė dabar tik pakilo 
ir/ visa diena iki saulėlaidžię 
yra musų. Eikime nusimaudyti, 
apsirengkime ir suvalgykime 
pusryčius, nes mes visi esame 
jų reikalingi. Valgyti galime 
kuo ramiausiai, nes jis dabai* 
neslankioja netoli musų namo.” 
Mina žvilgterėjo į jį maldaujan 
čiomis akimis ir tarė:

“Kodėl jo ieškoti, kam toliau 
kentėti ir vargti, jeigu jis mus 
jau apleido?” Profesorius tik 
paėmė jos ranką, ją paglostė ir 
atsakė:

“Nieko pakol kas manęs ne
klausk. Po pusryčių atsakysiu 
visus klausimus.” Nieko dau
giau nenorėjo pridėti, todėl 
visi persiskyrėme apsirengti.

Po pusryčių Mina pakartojo 
klausimą. Vau Hdsingas pa
žiurėjo į ją reikšmingomis aki
mis ir atsakė liudnu balsu:

“Nes dabar, mane brangi po
nia Mina, dabar labiau negu 
praeityje turime jį sekti, nors 
ir iki pragaro vartų ir būtinai 
jį surasti!” Mina išbalo, 
tyliai ir vėl užklausė:

“Bėt kodėl ?”
Profesorius atsakė tonu, 

'ris visus mus sudrebino:
“Nes jis gali gyventi 

šimtmečius, o tamsta, [ 
Mina esi tik mirtinga moteriš
kė. Laikas mums yra baisus, 
pavojingas, po to, kai jis pali
ko tą raudoną dėmę ant jūsų 
kaktos.”

Vos spėjau ją sugriebti, kuo
met išgirdusi tuos žodžius, Mi
ną apalpo.

(Bus daugiau)

bet

ku-

per 
ponia

“■'NAUJAS Kultūros No. 5 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

šiandie atėjo KOVA 
No. 7. Galima gauti ją 
Naujienose. Kaina 10c.
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Grasomi Lietuviai GydytojaiŽada oro permainą

Phone Canal 6122

i

Lietuvės Akušerės

JARUSH
Advokataiiki

0036

MYKOLAS
Graboriai

ALWAYS
Kitchen-fresh!

N0W OFFERED AT
2 1 
10 K. GUGIS

,. ADVOKATAS 
- MIESTO OFISAS

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 372

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ŠIRMULIS

193 2 m., suei- 
kaip mirė Myko-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Drausmė parkyti auto
mobilius vidurmiesty 

pasiliko

draudžia vidurmies- 
laiku parkyti auto* 
Įnešimas duota at- 

patvarkymą laikui

Miesto tarybon buvo įneštas 
sumanymas atšaukti patvarky
mą, kuris 
t v dienos 
mobilius, 
šaukti tą
nuo rugpiučio 1 dienos iki sau
sio mėnesio 1 d., kaip bandy
mas, ar praktiškas bus atšau
kimas. Vienok sumanymas 
taryboj nepradėjo. Prieš at
šaukimą balsavo 29 alderina- 
nai, o už jį 19.

Banditai ir policiniu 
kas pašauti

Morton Grove vieškelių po
licininkas Romano ir jo part
neris sulaikė du vaikozu ir 
merginą už tai, kad šie per 
greitai važiavo automobiliu. 
Sustabdyti jie buvo prie Rand 
kelio ir Desplaines upes.

Vaikiozai pašovė policinin
ką Romano dviem'šuviais. Su
žeidė jį tur būt mirtinai.

Antrasis policininkas sukėlė 
alarmą ir ėmė vytis piktada
rius. Cieeroje vaikiozai pali
ko savo automobilį ir merginą, 
įšoko į kitą automobilį, kuriuo 
važiavo vyras ir moteriškė, ir 
grūmodami revolveriais įsakė 
skubėti automobilistui Berwyn 
link.

Berwyne juos vėl sulaikė

Vienas vaikiozų ta
po pašautas sunkiai. Kitas pa
sidavė. Vaikiozai pasirodė 
esą Donald Alexander, 19 me
tų, 3825 Pine Grove, ir Larry 
Hogan, 22 metų, gyvenąs tuo 
pačiu adresu. Policija ieško 
merginos, kuri važiavo kartu 
su piktadariais.

60,000 tonų popieros pa
likta parkuose

Prašo paskolos $10,000 
000 bedarbiams šelpti
Gubernatorius Louis Em- 

nierson pasiuntė prašymą 
Washingtonan Finance Re- 
construction korporacijai, kad 
ši paskolintų $10,0000,000 — 
po $3,350,000 mėnesiui per 
tris menesius —• Illinois valsti
jos bedarbiams šelpti.

Pasak gubernatoriaus, be
darbių fondas Chicagoj ir 
Cook kalintoje išsisėmęs ir iš
tuštės ateinantį penktadienį, o 
kitose valstijos dalyse fondai 
ištuštės su pradžia rugpiučio 
menesio. Jisai tad prašo pa
šalpos fondams paskolos iki 
jie bus galima papildyti kito
kiomis priemonėmis.

■■ -i--------------------------------

Protestuoja ežero pa
krantės išrendavojimą

Praėjusį sekmadienį, ap
skaičiuojama, Lincoln parkų 
sistemą atlankė daugiau kaip 
1,000,000 žmonių. Jie čia ieš
kojo vėsesnio oro srovės. Ant 
rytojaus parkų darbininkai su
rinko 60 tonų paliktos popie
ros. ,•*

Well, iš to galima spręsti, 
kad daugelis 
vo namuose 
šiukšles. O 
kabų, kai
minose, kurios mokina: 
esate pratę spiaudyti ant grin- 
dųdžių namie, tai galite ir čia 
spiaudyti”. >

Oro pranašai G. A. Donnel 
sako, kad audros srovė slen
kanti Chicagos link ir kad ji 
pasieksianti. Chicagą kaip šian
die vakare. Po to oras atvė
sius. Vakar, sakoma, Chica
gos gatvėse temperatūra sieku
si 105 laipsnius.

S. M. SKUDAS
Lieto vii

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė it graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Td. Rsomlt 7J3I

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

. Tel. Calamet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ii 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

tų piliečių ir sa- 
mažar paiso apie 
gal jie nežino iš- 
kuriuose pulrui- 

“Jei

i

Kada galite raudonas 
trafiko šviesas pra- 

pravažiuoti
Advokatas Abraham Teitle- 

baum, 6040 Winthrop avė., ir 
p-lė Esther Melnick, irgi advo
katas ,pravažiavo raudonas 
šviesas ir buvo areštuoti už 
trafiko patvarkymų laužymą.

Teisme juodu pasisakė, kad 
važiavę į Crown Point vedy- 
dyboms ir skubėję. Teisėjas

Miesto taryboje antradienį 
atkreipta dčmesis į tai, kad 
1933 metų Pasaulio Parodos 
viršilos išrendavojo privačiai 
kompanijai 12 gatvės maudy
nes.

Miesto taryba priėmė rezo
liuciją, kurioj ji pareiškia 
esanti priešinga pasikėsinimui 
ant piliečių teisės naudotis ne
mokamai ežero maudinėmis.

Taryba, be to, įsakė miesto 
advokatui patirti, ar išrenda- 
vusieji asmens turėjo teisės tai 
padaryti.

Kalbamos maudynės tapo iš- 
rciKtuotos Congrcss Construc- 
tion kompanijai ir ši pradėjo 
imti mokesnį už leidimą jose 
maudytis.

pažymėjo kaip vestuvių dova 
na.

Don’t 
neglect 
Colds

VARICOSE GYSLOS
Užgydo mos Nauju Metodu

13o operacijos ar ičirėkimų, Be priverstino 
Soilnio. Sis paprastas rydymaeiB namie leid- 

in t ims atlikti^ buvo reikalus kaip papras* 
tai—ilnoma, jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir paėallnU visus skausmus, kad jus 
į trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptlekininkas nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W, 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

KRAFT
Mayonnaise

delčiai krutinėję ar gerklėje gali . 
pasidaryti rimtus. Palengvinklt 
juos | 5 minutes su "Musterole”, 
— "counter-irritant” I Uždedamas 
karto | valandų, jie turi suteikti 
pagelbų. M Ulonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojama* dak
tarų ir slaugiu. )

. Labai Švelnus .. . stln—- '. *ka* 
nūs miSinys parinktlnio alie
jaus, švelnaus uksuso, rinkti
nių kaiužinlų, rotų prieskonių, 
Sumaišytas mažomis krūvi lė- 
mis dol geresnio skotiio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groscr- 
nlnkams kas kelios dienos.

Pabandykit J| 1

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 
. nūdieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted Št,
Phone Bonlevard 8483

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincenį C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

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

TeL Boulevard 1401

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

epert Iventadienio ir ketvirtadienio

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL. 

—O—

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

Valando,: 1—3 it 7—« 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2B ase-! 
rus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. IBth St., netoli Morgan M, 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedęldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Dr. Suzana A Slakis
Specialistė Moterų ic Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto: po piet 4-8 tik utar- 

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 labo* 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 Jfaag.

Phone Micftvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURKE KAHN
4631 South Ashland Avenuą

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

7 Iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rez. Tekphone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos TeL Drezel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų 
Ofisas:

ANTANAS A. PETROSHUS 
(Petrošius)

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 19 dieną. 3:20 valandą ryte 
1932 m., sulaukęs 57 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj. Kvėdarnos 
parapijoj. Tauragės apsk. Ameri
koj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Viktoriją. 2 sūnūs — Ber
nardą ir Albertą. 2 dukteris — 
Estellą ir Prancišką, žentą Am
brose Dayle. pusbrolį Stanislovą, 
brolį Joną, o Lietuvoj seserį Pet
ronėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 10562 
Wabash Avė., Roseland.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
liepos 22 dieną. 8:30 vai. ryto 
iš namų į Visų Šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antano Petrošiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Brolis, Žentas, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. Radžius, Tel. Canal 6174.

REDUCED PRICES

na keturi metai 
las Širmulis, plačiai žinomas biz- ' 
nio žmogus Melrose Park. Mirė
sulaukęs vos 39 metų amžiaus.

Velionis Mykolas paliko dide
liame nuliudime moterį Antaniną 
Širmulienę ir du posūnius — An
taną ir Bronislovą, o Lietuvoj se
ną motinėlę, brolį Vincą ir brolie
nę. seserį ir švogerį Justiną Matai
čius, gimines ir draugus.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

k

PHYSICAL 
THERAPY 

V MIDWIFE

6109. South
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9253

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 

t

arti 31st Street, Chicago, 111. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet, 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12

Lachavich ir Sun
LIETUVIS GRABOR

Akiu Gydytojai

Rez. 6600 ~South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

• >1 j
127 N. Dearborn St., Room 11.13. 

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

Gyvenimo, vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvertą 
Nedėlioj nno 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas » ‘
Lietuvis Advokatas
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonais Canal 2552 

Valando* 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj it Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

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

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

Tel. West 2860 
Namų telefonas Brunsvick 0597DR. VAITUSH

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis .pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę"pigiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR.M.T. STRIK0L1S
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė., 

1 Ofiso valandos nuo it iki 4 ir nuo 6 iki 
8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutarti 

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

Patarnauja laidotuvėse kuopi 
Reikale meldžiame atsišaukti, o 

darbu bosite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2?

■ I

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9vvaL 
4145 Archer Avė. T.eL Lafayette 7337,

Nauja vasarinė madų knyga. Joje, 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms it mergitems.

Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją sau tucjaus.
Galima gauti Naujienose. 1739 South 
Halsted St., Cincago, III.

imu
/

«
2314 W. 23rd .Pl., Cl/jfeago

- CVVDYTTR.

1439 S. Cburt, Cicei j, III.
Tet Cicero 5977 f

52

9, iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

annnR

Lafayettc 4146

Lietuvis Advokatas
4631 So. Asb&md Avė. 

Tel. Bonlevard 2100 
Rez. 6515 So. jRnctafl 8L 

TtL Repnbfic 9723

Lietuviai Gydytojai

DiR. KARL NURKAT
■ (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grpvdbill 2242

FELIKSAS BRUCHAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 19 dieną. 11:59 valandą va
kare 1 93 2 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr. 
Naujamiesčio parapijoj Daukniu- 
nų kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metas.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Moniką, po tėvais Gapšiutę, 
brolį Steponą, krikšto sūnų Albi
ną Bruchą, pusseserė Marthą Mi
liauskienę. švogerį Povilą Miliaus
ką ir gimines, o Lietuvoj seną 
rtiotinėlę ir du broliu.

Kūnas pašarvotas randasi na
muose Willow Springs, UI., (Na
mas randasi už pusės mylios į va
karus nuo Kean Avė. Važiuokite 
iki pirmos gasolino stoties, suki
tės į šiaurę ir važiuokite iki pas
kutinio namo).

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie
pos 23 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Felikso Brucho gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. V

Nubudę liekame,

Moteris, Brolis, Krikšto 
Sūnūs, Pussesrė, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, Telefonas

tiškose Kapinėse, nes velionis My
kolas buvo laisvas žmogus ir su 
visais sugyveno draugiškai.

Del mirties Mykolo Širmulio 
giliai liūdime ir šiandie.

Moteris, Posūniai, Giminės 
ir Draugai.

BOLESLOVAS ARBETAN

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 20 dieną. 1:35 valandą ryte 
19 32 m., sulaukęs 25 metų am
žiaus. gimęs ir augęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime tė
vą Povilą, brolį Stanislovą, 2 se
seris — Adeliną ir Oną ir gimi
nes. j

Kūnas pašarvotas randasi 2314 
W. 23 Place.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie
pos 23 dieną. 8 vai. ryte iš gra- 
boriaus Lachavičiaus koplyčios į 
Nekalto Prasidėjimo P. šv. para
pijos bažnyčią kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

. Visi a. a. Boleslovo Arbetan 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Tėvas, Brolis, Seserys
• it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Lachavich, Tel. Rosevelt 
2515.

GRABORIU (STAIG/
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo ri .piginto 
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą* Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bite kokios miesto dalies. *

Reikalui esant, musų automobilius s 'atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai niekų nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pokšite, ar oįb.

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

Didysis Ofisas

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. K. BLUMENTHAL
Optometrist

Praktikuoja virš 20 m. 
; 4649- S. Ashland Aus, 

Tel. Boulevard 6487

T - ......................... » „,1 .............. .. ........ ...

Tel, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas Ir Akinių Difbtuvl
756 West 35th St.

kampas Halsted St* 
Valandpjr nuo lQi—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

DBNTJBtAS 
Utarniokab, Ketveroais it Sukatoms 

!420 W. Margtiett^ Rji. arti W«aternAp.
Phone Hemlock 7828 

Pagedėliais. Sėredomb ic PŽtnyHų>j| 
1821 So. Bahted ĮSteeeį

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 68rd St, Saite C 
Tel. Prospect 102.8

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

kalnpas 67th ir Artejian Avė. 
Telefoną* Grovehill 1595 

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

nedalioms pagal susitarimų

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVI!? DBNTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 
nedlUomis pagal sutartį, 
4847 Vest 14th Street, 

CICERO, H.L.
X-Ray...,PiK>ne Cicero 1260

U ■ ................................ ■ 1 1 ' 

Hemlock 8154

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2430 AterųsistM Road

Valandos:' 9——12* 7—p. Antra
Ketvirtadieni vakaaia pagal sni

Phona Bdutevatd 7043

DR. C. 2,
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stresą

Nąmų TeL Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9.
Telephon* Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte Tek Repoblic 960Q

ADVOKATAS
E. 107th Su — prie Michigan Avė, 

Tel. Pnllman 595B—6377
4600 S. Wood 8c. —. Ketverge vak. 

TtL Lafayette 6393
160 N. LaSalIs. Su — pagal sutartį

LIETUVIS ADVOKATAS 
10,N. CLARK ST. Room 1205 

TdL Central 6166
! VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. 

Tel, Victory 2213
Arba: 18.00 W. 47th St. Laf. 8490 

_ Pągal sutarimą

WflHajn C. Mitchell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2655 West 69 Street 
Telephone Hemlock 1323

Vdan£si 9 ryto ild f vakaro ; 
NsdŠliomii pagal autųtj u J
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Graboriai Lietuviai GydytojaiŽada oro permainąCHICAGOS 
ŽINIOS

Drausmė parkyti auto
mobilius vidurmiesty 

pasiliko

Vienas vaikiozų ta
po pašautas sunkiai. Kitas pa
sidavė. Vaikiokai pasirodė 
esą Donald jUexander, 19 me
tų, 3825 Pine Grove, ir Larry 
Hogan, 22 metų, gyvenąs tuo 
pačiu adresu. Policija ieško 
merginos, kuri važiavo kartu 
su piktadariais.

60,000 tonų popieros pa
likta parkuose

Prašo paskolos $10,000, 
000 bedarbiams šelpti

draudžia vidurmies- 
laiku parkyti auto- 
Įnešimas duota at- 

pa tvarkymą laikui

Miesto tarybon buvo įneštas 
sumanymas atšaukti patvarky
mą, kuris 
tv dienos 
mobilius, 
šaukti tą
nuo rugpiueio 1 dienos iki sau
sio mėnesio 1 d., kaip bandy
mas, ar praktiškas bus atšau
kimas. Vienok sumanymas 
taryboj nepradėjo. Prieš at
šaukimą balsavo 29 alderma- 
nai, o už jį 19.

Banditai ir policinin
kas pašauti

Morton Grove vieškelių po
licininkas Romano ir jo part
neris sulaikė du vaikozu ir 
merginų už tai, kad šie per 
greitai važiavo automobiliu. 
Sustabdyti jie buvo prie Rand 
kelio ir Desplaines upes.

Vaikiozai pašovė policinin
kų Romano dviem*šuviais. Su
žeidė jį tur būt mirtinai.

Antrasis policininkas sukėlė 
alarnių ir ėmė vytis piktada
rius. Ciceroje vaikiozai pali
ko savo automobilį ir merginų, 
įšoko į kitų automobilį, kuriuo 
važiavo vyras ir moteriške, ir 
grūmodami revolveriais įsakė 
skubėti automobilistui Berwyn 
link.

Berwyne juos vėl sulaikė

Gubernatorius Louis Em- 
merson pasiuntė prašymų 
Wasbingtonan Finance Re- 
construction korporacijai, kad 
ši paskolintų *$10,0000,000 — 
po $3,350,000 mėnesiui per 
tris mėnesius — Illinois valsti
jos bedarbiams šelpti.

Pasak gubernatoriaus, be
darbių fondas Chicagoj ir 
Cook kauntėje išsisėmęs ir iš
tuštės ateinantį penktadienį, o; 
kitose valstijos dalyse fondai 
ištuštės su pradžia rugpiuČio 
mėnesio. Jisai tad prašo pa
šalpos fondams paskolos iki 
jie bus galima papildyti kito
kiomis priemonėmis.

Praėjusį sekmadienį, ap
skaičiuojama, Lincoln parkų 
sistemų atlankė daugiau kaip 
1,000,000 žmonių. Jie čia ieš
kojo vešesnio oro srovės. Ant 
rytojaus parkų darbininkai su
rinko 60 tonų paliktos popie
ros.

Wcll, iš to galima spręsti, 
kad daugelis 
vo namuose 
šiukšles. O 
kalių, kai
minose, kurios mokina: 
esate pratę spiaudyti ant grin- 
dųdžių namie, tai galite ir čia 
spiaudyti”.

Oro pranašai G. A. Donnel 
sako, kad audros srovė slen
kanti Chicagos link ir kad ji 
pasieksianti.Chicagą kaip šian
die vakare. Po to oras atvė- 
siąs. Vakar, sakoma, Chica
gos gatvėse temperatūra sieku
si 105 laipsnius.

S. M. SKUDAS 
Lietu vis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roomlt 7532 

—O—

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

. Tel. Calumtt 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos fa 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Protestuoja ežero pa 
krantės išrendavojimą

tų piliečių ir sa- 
mažar paiso apie 
gal jie nežino iš- 
kuriuose piilrui- 

“Jei

Kada galite raudonas 
trafiko šviesas' pra- 

pravažiuoti

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Naujų Metodu

Be operacijos ar ICirftkimų. Be priverstino 
poilHlo. šis paprastas gydymasis namie leid
žia t ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—ii no m a, jei nesate tiek paliego, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kimo. Emerald Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinu visus skausmus, kad jus 
į trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvu nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptlekintnkas nepasitaikys Jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Miesto taryboje antradienį 
atkreipta dėmesis į tai, kad 
1933 metų Pasaulio Parodos 
viršilos išrendavojo privačiai 
kompanijai 12 gatvės maudy
nes.

Miesto taryba priėmė rezo
liucijų, kurioj ji pareiškia 
esanti priešinga pasikėsinimui 
ant piliečių teises naudotis ne
mokamai ežero maudinėmis.

Taryba, be to, įsakė miesto 
advokatui patirti, ar išrenda- 
vusieji asmens turėjo teisės tai 
padaryti.

Kalbamos maudynės tapo iš- 
rendluotos Congrcss Construc- 
tion kompanijai ir ši pradėjo 
imti mokesnį už leidimų jose 
maudytis.

Advokatas Abrakam Teitle- 
baum, 6040 Winthrop avė., ir 
p-lė Esthcr Melnick, irgi advo
katas ,pravažiavo raudonas 
šviesas ir buvo areštuoti už 
trafiko patvarkymų laužymų.

Teisme juodu pasisakė, kad 
važiavę į Crovvn Point vedy- 
dybonis ir skubėję. Teisėjas 
paleido juodu, ir tų paleidimų 
pažymėjo kaip vestuvių dova
na.

Telefonai Yards 1138

lev P. MažeikaALWAYS
Kitchen-Fresh!

KRAFT 
Mayonnaise

Don’t
neglect 
Colds

šalčiai krutinėję ar gerklėje gali 
riaeidarytl rimtus. Palengvinki: 
uos t 5 minutes bu ••Musterole’’.

— "counter-irritant” I Uždedamas 
kartu į valandą, jie turi sutelkti 
pngelbą. Milionų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių. )

1646 W. 46tb St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniški Koplyčia Dovanai 
Turiu automobiliui visokiem! reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- 
. madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis it nedėliomia pagal sutarti. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Gydytojai 
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas 
4180 Archer Avenue 

daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401
/

Įvairus Gydytojai

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS r—i

Gerai lietuviam! žinomai per 28 mc-i 
tui kaipo patyręs gydytojai, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai ligai vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiua 
metodui X-Ray Ir kitokius idsktroe 
prietaisui.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. ISth St., netoli Morgan 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

ANTANAS A. PETROSHUS 
(Petrošius)

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 19 dieną* 3:20 , valandą ryte 
1932 m., sulaukęs 57 metų am
žiaus. gimęs Lietuvoj. Kvėdarnos 
parapijoj. Tauragės apsk. Ameri
koj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Viktoriją. 2 sūnūs — Ber
nardą ir Albertą. 2 dukteris — 
Estellą ir Prancišką, žentą Am
brose Dayle. pusbrolį Stanislovą, 
brolį Joną, o Lietuvoj seserį Pet
ronėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 10562 
Wabash Avė., Roseland.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
liepos 22 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a, Antano Petrošiaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečianti dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 
Brolis, Žentas, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. Radžiui, Tel. Canal 6174.

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 Soath Ashland Avė., 2 lahoą 
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėį. nuo 10 iki 12 v. dštag.

Phone Mitfvay 2880

Telefonu Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue. 

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

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

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 
np A a prnnn 
JL/JKie xAo JILv/rJūL

RUSAS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

Specialistas moterų, vyrų, vaikų ir visų 
chroniškų ligų 

Ofisas:

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso k Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Mtieų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningai ir nebrangus to
dėl, kad neturime il- 
laidų užlaikymui įky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Dr. Suzana A Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto; po piet 4-8 tik utar- 

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėbomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayettc 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

. Labai Švelnus .. .ufln—-ka«- 
nūs miftinys parinktlnio alie
jaus, Švelnaus uksuso, rinkti
nių kaiuiinių, retų prieskonių, 
SumaiSytas mažomis krūvi 10- 
mis dol geresnio skonio. s

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser- 
iilnkams kas kelios dienos.

Pabandykit J|l

Lietuvės Akušerės

Graboriai
ŠIRMULIS

1932 m., suei- 
kaip mirė Myko-

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MYKOLAS: z

Liepos 21 d., 
na keturi metai 
las Širmulis, plačiai žinomas biz
nio žmogus Melrose Park. Mirė 
sulaukęs vos 39 metų amžiaus.

Velionis Mykolas paliko dide
liame nubudime moterį Antaniną 
Širmulienę ir du posūnius — An
taną ir Bronislovą, o Lietuvoj se
ną motinėlę, brolį Vincą ir brolie
nę. seserį ir švogerį Justiną Matai
čius, gimines ir draugus.

tiškose Kapinėse, nes velionis My
kolas buvo laisvas žmogus ir su 
visais sugyveno draugiškai.

Del mirties Mykolo Širmulio 
giliai liūdime ir šiandie.

Moteris, Posūniai, Giminės 
ir Draugai,

N0W OFFEREO AT
REDUCED PRICES

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na 

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St

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

JARUSH
e

PHYSICAL
THERAPY

S MIDWIFB

€109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 i
4 it 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10

iki Advokatai

Akiu Gydytojai

iki 12 dieną.
Telephonai dieną it naktį Virginia 0036

Rez. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
... ADVOKATAS 

' MIESTO OFISAS.

Nauja vasarinė madų knyga. Joje 
surasite sau tinkamą vasarai suknelę. Di 
delis pasirinkimas visokeriopų rūbų mo
terims, merginoms ir mergitems.

Knygos kaina tik 10 centų. Užsisa
kykite ją sau tu g ja u s.
Galima gauti Naujienose, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

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

darbą busite užganėdinti, 
Tel. Ropsevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, knrii eiti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotamo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektrą, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėbomis .pagal sutartį. 
Akiniu kainos per pusę pigiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bonlevard 7589• • . •

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonai Brunswick 0597

DR.M.T.STRIK0L1S
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
Į 4645 S. Ashland Avė.,
OfiHO valandoH nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Ud

8 vai. vak. Nedėliomia pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

127 N. Dearborn St., Room 11.13. 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ry«o iki 4 po pietų 
Gyvenimo, vieta

3323 South Hahted StrOet 
Tel. Boukvard 1310 

Valandos: nuo. 6 iki 8. vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. . 
Telefonu Canal 2552 

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

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

A. A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9tvaL 
4145 Archer Avė. TeL Lafayette 7337,

Lafayettc 4146 f
Namų Tel. Hyde Park 3395

' Phone Boulevard 7043

9 . iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

Hemlock 8151

DR. V> S. NARES
(Naryauckas) .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuettd Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarai* pagal raakarūią.

t
a

Lietuvis Advokatas
4631 So. Ashland Avė. 
TU Bonlevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocku>eU 6L 
TU Repnbfic 9723

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas 

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

FELIKSAS BRUCHAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 19 dieną. 11:59 valandą va
kare 193 2 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr. 
Naujamiesčio parapijoj Daukniu- 
nų kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metas.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Moniką, po tėvais Gapšiutę, 
brolį Steponą, krikšto sūnų Albi
ną Bruchą, pusseserė Marthą Mi
liauskienę. švogerį Povilą Miliaus
ką ir gimines, o Lietuvoj seną 
diotinėlę ir du broliu.

Kūnas pašarvotas randasi na
muose Willow Springs. III., (Na
mas randasi už pjusčs mylios į va
karus nuo Kean Avė. Važiuokite 
iki pirmos gasolino stoties, suki
tės į šiaurę ir važiuokite iki pas
kutinio namo).

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie
pos 23 dieną, 2 vai. po piet iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Felikso Brucho gi
minės. draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 

3 tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Moteris, Brolis, Krikšto 
Sūnūs, Pussesrė, švogeris 
ir Giminės.

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

BOLESLOVAS ARBETAN

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 20 dieną. 1:3 5 valandą ryte 
1 932 m., sulaukęs 25 metų am
žiaus. gimęs ir augęs Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime tė
vą Povilą, brolį Stanislovą. 2 se
seris — Adeliną ir Oną ir gimi
nes. ,

• Kūnas pašarvotas randasi 2314 
W. 23 Place.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie
pos 23 dieną. 8 vai. ryte iš gra- 
boriaus Lachavičiaus koplyčios į 
Nekalto Prasidėjimo P. šv. para
pijos bažnyčią kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

. Visi a. a. Boleslovo Arbetan 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Tėvas, Brolis, Seserys
• ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Lachavich, Tel. Rosevelt 
2515.

GRABORIU IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimų. Męs nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno j musų 
ištaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigų, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa
tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
į tai, ar jus kų purkšite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuviu graborius, kuris 
teikia ambuJance patarnavimų su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kut 
kitur

n
i

Duokite savo, akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
0PTOMETRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649-5. Ashland Avi. 
Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT 
, (NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. GtovebiU 2242

Tel, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas Ir Akinių Dfrbtuyi
75fr 35th St.

kampai Halsted St, 
. Valandos; nuo 1Qi—4, ųuo 6 iki 8 

Nedėbomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai .

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarntekaie, Ketvergiai fa Subatoma 
2420 W. Marųnette Rd. arti Western Ag. 

Phone Hemlock 7828 
Pagedėliai. Seredomie fa PŽtnyH«^4l 

1821 So. Halsted Striit

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 68rd St., Saite C 
Tel. Prospect 1028

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

Nedėliąj pagal sutartį

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

kahipas 67th ir Arteaian Avi. 
Telefonai Grovehill 1595 

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

nedėbome pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 Vest 14th Street, 

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

1 -■ .............................. ......... ■ "■ 1 n ■ -*■

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street4 “VJU-j;

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namie 8-9 ryte Tek Republic 960Q

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS r

52 E. 107th St.. — prie Michigzn Avė, 
Tel. Pullmin 595’0—63’^7

4600 & Wood Be. Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393 . .

160 N. LaSalle St. — pagal sutartį

CHAS. A. PEPPEK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10.N. CLARK ST. Room 1205 
Tėl. Central 6166 

VAKARAIS: 3117 S. Union Avė. 
TeL Victnry 2213

Arba: 18.00 W. 47th St. Laf. 8490 
Pągal sutarimą

Wniiam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Tel^phnne Hentfock 1323 
indnsi 9 ryto ild 9 vakaro . 
Nedėliomii pagri tututį J
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Ketvirtadienis, liep. 21, ’32

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Laisvų kapų Kupiš 
kyje reikalu

Visuomenės žiniai buvo pas
kelbta, kad jau suaukauta $87.

Dabar dar prisiuntė Laisvų 
Kapų rengimo reikalams p. A. 
S. Kovoliunas iš Toranto, Ga
linda, sekančią auką:

1. Kupiškėnų B. K. A. 8 kp. 
$5 Kanados, arba $4.10 Ameri
kos pinigais;

2. Anglistas Frenzclis $1, Ka
nados. arba 82d Amerikos pi
nigais;

3. Antanas Kovoliunas $1.26 
Kanados, arba $1.08 Amerikos 
pnigais.

Viso

1 ■—1 "Y"”""'........ ......
Dr. nusistačiusi prieš tokią po
litiką. Mes norime, kad. butų 
iš anksto nustatyta principai, 
kuriais butų galima aprube- 
žiuoti įstojimą narių, žodžiu, 
pamatysime. Mes labai ir la
bai apgailestaujame, kad dak
taras pasitraukiai; ir po to vi
sas kliubo veikimas pasisuko 
į kitę pusę...

Tuo tarpu baigsiu. Labai 
laiko neturiu. Kitą kartą pla
čiau parašysiu.

Lik sveikas daug gero veliju 
L. E. K. D. K. Jočius, seki*.

1932 m. liepos 6 d,

Roseland
kom unistų kenn ošiaus

$6.00
87.00

Pasidaro suma ...........   $93.00
Iki pirmos šimtinės trūksta 

dar $7.00, kuriuos tikuosi, jo- 
gei geros valios lietuviai pas
kubės šliaukanti, kad pada
rius lygiai šimtinę arba vieną 
tūkstantį litų.

D-ras A. L. Graičiunas. *
3310 S. Halsted St., 

Chicago, III.

Laiškas iš Lietuvos

Nors jau praslinko kelios 
dienos, bet dar žmonės kalba 
čia, kaip musų “geraširdžiai” 
komisarai pardavinėjo bedar
biams suaukautą, maistą pik
nike.

Žinote, d ranga f, kad naudo
jama tik bedarbių, vardas. O 
komisarai kumpių ar kitokių 
maisto daiktų nevalgys. Jiems 
reikia pinigų. Kadangi kitaip 
negali jie gauti pinigų, tai ren
ka neva bedarbiams maistą, 
o paskui jį pardavinėja savo 
sorkėse.

SMULKIOS ŽINIOS

Automobilis užgavo skau
džiai Edwardą Jodgalvį, 10 
metų bernaitį, 4637 Sb. Pauli
na avė.

Winston-Salem, N. C. — Dr. W. N. Dalton, kuris padarė 
skridimą ant Smith Reynolds lavono. Daktaras padarė pareiš
kimą, kad Reynolds papildė saužudystę, bet koronerio jury lai
kosi tos nuomonės, kad jaunas milionierius tapo nužudytas.

Automobilis skaudžiai užga
vo galvą Richardo Kardwicz, 
9 metų, 4634 Spaulding avė. 
Nelaimė ištiko bernaitį Kedzi.e 
gatvėj. Automobilio draiveris 
buvo Albertas Zenies, 2110 W. 
21 place. Atrodo, kad Zenies 
yra lietuvis.

Rasta negyvas alėjoj ties na
mais* adresu 4335 So. Rock- 
well st. Tbmas Grabarcik, 58 
metų, gyvenęs adresu 4116 S. 
Montgomery st. Miręs . dėl 
širdies ligos.

Pašautas Joseph Stakauskas, 
17 metų, 4614 S. Hermitage 
avenue.

no -— pataria trečias. — De
presija pilnoj galybėj !

PRANEŠIMAI
Lietusių Tautiikų Kapinių lotų 

atstovų
1 sav*’ 

ninku ir draugijų atstovų visuotinas 
pusmetinis susirinkimas įvyks ketvirta
dieny, liepos 21 d., 
3133 So. Halsted St 
ant pirmų lubų., 
šį susirinkimą būtinai reikalingas dėl ap- 
svarstimo bėgančių reikalų.

Kapinių Valdyba.

North Side Liet. Moterų Kliu
bo susirinkimas įvyks penktadieny, lie
pos 22 d., 8 v. v., Beneckių namuosė, 
3312 Wabansia Avė. Narės malonėkite 
atsilankyti. Bus ir šaltų užkandžių.

— Valdyba.

Liet. Auditorijoj, 
7:30 vai. vakare, 

Jūsų atsilankymas į

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

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

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Financial
Finansai-Paskolos

Mes perkame ar sko
liname pinigus ant gerų 
pirmų morgičių. 
/Peoples Loan Service 

. 1647 W. 47th St. ;

—O—
REIKALINGA $10.000 ant pirmo 

morgičiaus.' Namas vertas $55 000, 
5 metų senumo. 3003 Logan Blvd,., 
Klauskite pas janitorių.

štai ką tik aplaikytas laiš
kas iš Etinės Kultūros draugi
jos sekretoriaus Kupškįo sky- 

'"''iįitms:
Mylimasis Daktare! %
Mus bent kiek, daktare, ir 

apibarė už mažą veiklumą, bet 
ką darysi: turime sutikti. Tas 
pabarimas musų senesniųjų 
veikėjų teduoda mums dau
giau energjos, daugiau pasiry
žimo varyti kultūrinį visuome
ninį darbą.

Negalima pasakyti, mielas 
daktare, kad jau mes Kupiškė
nai nieko nedirbame. Dirba
me sulig galimybės, ir musų 
darbas, musų užsibrėžtieji tik
slai varoma pirmyn. Jau šiais 
metais L. E. K. Dr. surengė 4 
paskaitas įvairiais visuomeni
niais klausimais. Kapinių rei
kalas taipgi stumiamas pir
myn, kiek nuo musų priklau
so, o kad jie dar iki šiol nėra 
galutinai ba|gti, tai tas visai 
ne no musų priklauso.

Prašymas leidimui L. Ka
pams buvo paduotas atatinka
mai įstaigai ir tik po kelių 
mėnesių buvo gauta atsaky
mas, kad gali būti leisti kapi
niai, bet reikalinga dar tam 
tikros komisijos vietoje apžiu-

Jau žmonės pradėjo suprasti 
jų biznį ir netikėti jų roju
mi. Kurie tik sugrįžo iš Rusi
jos, tie nebevažhioja atgal. Jau 
ir patys komunistai kalba, kad 
kunigams geresnės sąlygos bi
znį varyti. Nes kurį kunigai 
pasiunčia į dangų, tas nebegrį
žta, o iš Rusijos sugrįžta ir, 
girdi, pripasakoja visokių ne
būtų dalykų. Tuo budu sugrį- 
žusieji gadina komunistinį biz
nį.

Tik vienu dalyku raminasi 
musų komunistai: esą, ateityj 
rojaus ieškotojai nebegalėsią 
važiuoti į jį, ha tėvas Stalinas 
uždarysiąs Sovietų vartus. O 
tuomet jau niekas nebetaukš 
apie rojų ir komisarai galės 
monkyti darbininkus ir ardy
ti

išleido į orą keletą raketų, ku
rios sprogdamos padangėj da
vė Vaidiloms ženklą rinktis 
prie aukuro. Čia Staugaitis 
piaustė kepsnį ir dalino susi
rinkusiems, o Ragutis 
juos visokiais skaniais 
mais, kurie pridavė ir 
ir sukėlė ūpą.

Po to, sudainavome
vaidiliškų dainelių ir smagiai 
pasišokę užbaigėme pirmą 
programų dalį jau saulei te
kant. šiek tiek pasilsėję, ra
dome skaniai pagamintų ko
pūstų ir kitokių kepsnių ir vėl 
pasidrūtinę skirstomės dar 
prieš saulėleidį. Svečias.

vaišino 
skyst i- 
apetito

keletą

kružėlė”; ponios 
Čerienės duetus 
čiaus įdainuotą 
trys mergelės”.

Buvo paminėta, kad palai
kymui lietuvių valandos nuo
lat iš didelės stoties yra ren
giamas milžiniškas piknikas 
rugpiučio (Augusi) 7 d. Biru
lės darže. Klausytojas.

jų vienybę. — Skaitytoja.

Vaidilų naktis

Biežienės ir 
ir Babravi- 

“Pa^ darželį

Bet štai žinių 
akimis dar 

pastebėjo

Lietuvių dainos oro 
bangomis

Mt. Grecnwood
Klaidos pataisymas

Kąuną patvirtinti. Dabar vie
toje apžiūrėta ir pripažinta 
tinkama ir pasiusta prašymas 
galutinai patvirtinti. Tai jau 
turėtumėm tuojau ir gauti pil
ną leidimą. Tai matot, pas 
mus Lietuvoje nevisai lengva 
bile koks nors pažangesnis 
veiksnys įkūnyti. Tuojaus su
siduri su kliūtimis kliudančio
mis darbui.

{ Pavyzdžiui, kadir paskaitų 
ruošimas, pas mus jau ne taip 
lengva einasi. Jis irgi turi sa
votišką sunkumą. Viena, vie
tos inteligentija visai nenori 
prisidėti prie L. E. K. Dr. Kal
bėtojai reikia kviesti iš Kauno 
ar kur kitur; 2) tik sekmadie
niais tegali paskaitas ar ką ki
tę pramogę suruošti. O čia 
tų paskaitų reikėtų daugybės.

Ir tie patys veikėjai dirba 
keliose organizacijose ir visur 
turi tie patys ištekti.

Jau yra atvykęs Jodakis Jo
nas. Kiek teko kalbėti, atei
nančiam sekmadieny jis* šau
kia susirinkimų, kuriame būs 
aptariama kupiškėnų kliubo 
reikalai. Įdomu, kaip ten iš
siaiškins, kam paves vadovy
bės darbų. Laisvamanių Eti
nės Kultūros draugija jau ne1- 
daug turi vilties, kad -jai’ bus 
pavesta vadovybė. Kiek iŠ 
pasikalbėjimo paaiškėjo, ame- 
rikiačiai daugiau linkę pavesti 
lokėms žmonėms kurie yra 
įvairaus plauko? O L, Ę. Ka

Patėmijau “Naujienose” pra
nešimą, kad įvyks Vaidilų 
puota. Bet nebuvo pasakyta 
kokioj vietoj. Kadangi man 
buvo labai įdomu pamatyti 
kokią puotą Vaidilos turės ir, 
prie to, norėjosi sužinoti, kas 
yra ' tas Perkūnas, Žaibas, 
Proamžius, Vyresnysis Vaidi
la, Jaunesnysis Vaidila, Ragu
tis ir kiti, tai nutariau būti
nai į tą puotą nuvykti.

Kaip pranešime buvo nuro
dyta, kad sužinoti kelią reikia 
pašaukt “Brunsvick 9528”, taip 
ir padariau.

Atsiliepė nevisai pažįstama^ 
balsas. Klausiu, kaip nuva
žiuoti į Vaidilų rengiamą puo
tą.

“Ar nesi kryžiokas?”
Sakau, ne.

žiūriu kūrenasi didelė 
Žmonių minios apsto-

Praeito antradienio vakarą 
ir vėl tapo palinksminti radio 
klausytojai iš stoties W. G. E.
S. , iš kurios buvo transluoja- 
ma graži lietuvių radio pro
grama, susidedanti iš dainų, 
muzikos ir kalbų.

* Dainų dalyje ypatingai pasi
žymėjo savo artistišku daina
vimu ponia E. Bartush, J. Ro
manas, A. Čiapas ir Pcoples 
radio duetas ir trio. ,

Muzika, nors buvo
dukcijos, bet rinktina ir įspū
dinga pasiklausyti. Daktaro
T. Dunduli kalba apie sveika
tą, taipgi įvairus programo ve
dėjo pranešimai suteikė klau
sytojams įdomių žinių ir nu
rodymų.

Todėl leidėjai šių programų, 
Pcoples Furniture Kompanija, 
yra užsitarnavus padėkos iš 
klausytojų. — Barbora.

“Naujienų” 168-me numery 
(liepos 18 d.) tilpo korespon
dencija, kad įvykusi dviejų po
nių byla ir kad teisėjas uždė
jęs taikos bbndsą keletui mė
nesių kaip pamoką.

Pasirodo tačiau, kad ta ži
nia buvo klaidinga ir tas 
bondsas buvo išfnislytas. Tos 
ponios buvo visai nekaltos.

Mt. Greeiuvood darbuotojas.
________ > -*U.

Ir Town of Lako didėlė de
presija. Teisybė, apie tai jau 
buvo atvejų atvejais “Naujie
nose” kalbėta, 
rinkėjai pats savo
vieną jos pavyzdį 
vakar.

Ashland avenue 
vyrai. Du jų laikos dar ge
rai. Bet tretysis, vidury, am
žinai susmukęs. Sakytumei, 
pakirstomis kojomis. Jis vi
dury.

Jo draugai, iš, šalių, persi
metę jo rankas ant savo pe
čių, nešte neša jį.

— Kas su juo yra? — spė
lioja būrys darbininkų prie 
dirbtuvės vartų, matomai atė
jusių čia atsiklausti, ar nėra 
darbo.

— Gal naminės prisprogo iš 
pat ryto — pastebi augalotas 
vyras. f

— Karštis prislėgė — spren
džia kitas.

— No ne: depresija suvargi-

eina

............ " ................ 1........ . .......... .....

JUNGT. VALSTIJŲ 
IR KANADOS

ŽEMĖLAPIS IR 
KELRODIS

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 Q g
Tik ooc

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

Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

Business Service
-L-U---VTL

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

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

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

—o— >
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 

Pašaukite mus. mes atliekame garantuo- 
stogų rynas

METAL
ir

darbą. Taipgi darome 
abelną blekių darbą. 
BRIDGEPORT SHEET

WORKS 
3218 So. Halsted 

Tel. Victory 4965
St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVJMUI hardware store labai 
pigiai.

1754 W. North Avė.

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

6249 So. Ashland Avė.

Automobiles

rcpro-

Klaidos pataisymas
... . ’ Į . .j / i '

Vakar žinioje' apie “Sanda
ros” spaustuvės išvežimą buvo 
pasakyta, kad bylą prieš ją ve
da du buvę jos darbininkai, 
Page ir Gudauskas, turėjo gi 
būti — Page ir Gudaitis.

Hamilton Park
Mykolo Širmulio atminčiai

1739 S. Halsted St,
Chicago, III.

......................       v

AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 
raitis. patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So, Washtenaw Avė.

Sakau: Nugi supranti, kad 
skaitau Naujienas.

“Na tai gerai. Važiuok vie
škeliu (road) 5-1 u iki Elgįn, 
III. Iš ten 4 mylas keliu 22 
iki Coleman daržo. V /

Atvažiavau apie 10 vai. va
karo, 
ugnis,
jusios kažinką diskusuoja. O 
Kairys su Juška pasimovę ant 
ilgo smaigų suka ant ugnies 
kažin koki nuluptą buvusį gy
vūną. Kiek toliau pastatyta 
didelė statinė, ir ten minios 
apstojusios kaušais semia ir 
ragauja kokį tai rudę škisti- 
mą. Dr. Montvidas aiškina iš 
kokių elementų tas skistimas 
susideda ir kiek jo galima iš
gerti nepakenkiant savo svei
katai. O Jonas Grigaitis pa
tvirtina ir dar nuo savęs pri
duria apie jo maistingumą.

Persitikrinęs, kad susirinkę 
yra visi pažįstami ir jokio pa
vojaus nėra, iš krūmų išlin
dęs ir aš prisiartinau. Pasi
rodę, kad Vaidilos tikrai yra 
svetingi žmones.'

Apie pirmą valandą nakties

šiandie, liepos 21 dieną, su
kako keturi metai, kai mirė 
Mykolas Širmulis, buvęs lais
vų pažiūrų ir draugiško budo 
biznio žmogus Melrose Parke.

Velionis Mykolas paliko 
daug giminių ir draugų, nes 
sugyveno su visais draugiškai.

Velionio moteris Antanina 
liepos 21 dieną ręngia vaka
rienę atminčiai savo vyro mir
ties keturių metų -sukaktuvių. 
Visus gimines ir draugus pra
šo atsilankyti į vakarienę ad
resu 8129 So. Vinčenneš avė.

i Senas Petras.

Per orą
Nedėlioję girdėjome gražų 

radio prograhię lietuvių 
dainų ir muzikos iš stoties 
WCFL, 970 kiloc.; nuo 1 iki 2 
vai po pietų. vTuo sykiu mums 
teko būti San D u nes, Ind., bet 
visas programas buvo labai 
ąiŠkiai girdimas ir daug nau
jų dainelių buvo perduota. 
Pirmą sykį tel^o girdėti Jono 
Butėno įdainuotą komišką 
dainą “Fordukas”, ponios 
Strymskienės įdainuotą “Du-

Įdomus faktai apie 
Cigaretę Gaminimą

Ima daugiau, negu trys metdi, kad 
pagaminti Lucky Strike cigaretą, kurį jus. 
surukote į kelias minutes.

Keli metai yra reikalingi, kad susi
rinkti,. subrandinti ir suminkštinti pui
kiuosius tabakus, kuriais Lucky Strike 
yra paskilbę. Kiekviename Lucky Strike 
yra daug rūšių tabako ir kiekviena rū
šis yra atstovaujama geriausių lapų, ko
kius patyrę, pirkėjai gali parinkti. Lucky 
Strike išdirbėjai turi tabako pirkėjus vi
same pasaulyje, kurie rūpinasi nupirkti 
geriausį tabaką dėl Luckies.

Atgabentas iš visų šalių tabakas yra 
laikomas erdviuose, sanitariuose sande
liuose, kad subręstu. ’ Brandiųimo pro
cesas yra labai svarbus tabako prirengi- 
rne ir reikalauja patyrimo, atidumo ir 
rtipestingumo.

Kai tabakas subręsta, prasideda tikroji 
gamyba’. Čia vartojami moderniškiausi 
metodai. Bet kur kiti cigaretai sustoja, 
ten Luckies pradeda.'1 Nes Luckies, iš
dirbėjai surado speciali, mokslinį valy
mo procesą pašalinimui niekurių nešva
rumų kurie randasi kiekviename (abako 
lape, nežiūrint jo rūšies. Tų nešvaru
mų nėra ju$ų Lucky Strike cigaretuose, 
nes jie yra išimti garsiojo spraginimo 
proceso;’ kur yrą Vartojami ir ultra
violetiniai Spinduliai. Lucky Strike 
yra vienatiniai cigaretei pasaulyje, kųri<^ 
teikia gerklei 'tokią apsaugiį. k

Svarbumas spragintam proceso darosi 
dar didesnis prisimirtus, kad kiekvienas 
rūkytojas ’r ,ar tai sąmoningai, ar nesą
moningai, užsitraukia; : /Štai kodėl kiek
vienas Stropus rūkytojas žiuri, kad jo 
rūkomo cigareto durnai butų tyri if šva
rus. Štai kodėl vis daugiau ir daugiau 
vyrų įr moterų pereina prie Luckies, 

(Apgf)
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Kaip viena moteris f sa
vaitę prarado 10 svaru

Mra. Bętty Luedeke iŠ Dayton raBo: ’AB 
vartoju Kruaohęn, kad sumažinti svarumu— 
až netekau 10 svarų | vienų savaitę ir ne 
žinau kaip ji Ir rekdmenduotl“.

Kad nuimti riebumų lengrval, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI Imkite pusę Saukite. 
Ito Krusohen stiklė karite vandens ryte priefi 
pusryčius — tai yra saurus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bnnka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite jj pas bile aptiokininka Amerikoje, 
"a ikU^> lU8 >au»oti

žiūrėkite, kad gautumėt Krusohen Saite 
Jejgu ši pirma bonka neįtikins jue, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo 
— pinigai gražinami.

For Rent

Help Wanted—Malė

-------o... —- 
PASIRENDUOJA 4 kambarių flatas.

naujai ištaisytas. Pigi renda.
5604 So. Nordica Avė. •

PASIRENDUOJA 4 kambariai, 3628 
W. 55 P|., iš abiejų pusių tušti lotai, 
daug žemes dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

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

MADOS MADOS

Namai-žemi Pardavimui

£973

_______ i Y S LE”7A 
Pasidaryti Pinigų

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- 
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sek- 
minga per daugelį ĮSEK

^metų. Dienines ir pL <sL 
vakarinės klesos. JZaSl
"Išmokite HEIM 
BUDĄ ‘ ir užsidirb- y
kitę daug pinigų.” *

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

| patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669
___________ • X < • ___________

Help Wanted—Female

Real Estate For Sale

CLflSSIHED ADS
GRAŽUS PAEŽERIO COTTAGE, 

tik 46 mylios nuo Chicagos. Jaukus it 
patogus. «Paranki transportacija. Ketvirt- 
dalis akro geros žemės. Tinka daržinin
kystei. Kaiųa tiktai $680. Išmokėjimais. 
Box 1452, Naujienos, 1739 So. Hale* 
ted St.' '

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis, ga
ru šildomas. 30 pėdų lotas, .2 karų ga
ražas. $3,000 cash, morgičiaus $5,000, 
kuris baigsis 1934 m.

6419 So. Campbell Avė.

MOKYKIS BARBERYSTfiS ' 
AMATO

Dienomis ar vakarais. z Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
/ ' COLLEGB

672 West Madison Street

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

3140 W. 54 StM

REIKIA laukų darbininkų dėl farmų 
Michigan valst. Bus išvežti šiandie. 
Nereikia melžti. Pa^kolinam kelionei. 
Samuelsohn’s Labo r Agency, 603 W. 
Madison St. Room 10.

REIKALINGA mergina dėl lengvo 
namų darbo. Kambarys ir valgis. J. Rud- 
niczky, 1207 S. Avers Avė.

tU- į* ,

Educational
Mokykloj___

Garsinkitės Naujienose
-'v ; ' ■

'r*?' . r.

ir gražiai atro
dantis sporto- modelis. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 6, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę. ,

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių,' prašome iš
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti’ pavyzdžio numeri, pąžymCti 
mierų Ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę* ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakomu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 $o 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dwt
1789 S. Halsted St., ChlcaRO.
čia idedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
per krutinęMieros

- • .',l ' ’ ' 4 .

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mieštag ir valatija) ’
■ ■■< ........... .. . ..................... .

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

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

BARGENŲ-
Kur pigiau* nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVĄLYNfiS, RAKANDUS Ir 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

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

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus.

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite

TEL. ROOSEVELT 8500

? A., iš




