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Didelės Religinės 
Riaušės Ispanijoj

Keliolika žmonių sužeista; riaušininkai 
sudegino religines vėliavas

MADRID, Ispanija, birž. 24. 
—Po dviejų metų ramumo čia 
vėl įvyko religinio pobūdžio 
riaušės. Katalikai rengėsi prie 
apvaikščiojimo Šventos širdies 
Jėzaus šventės, kurią jie su
manė panaudoti kaipo protestą 
prieš vyriauteybės išleistus pa
tvarkymus. Einant tais pa
tvarkymais bažnyčių tutras tu
ri būti nusavintas, o visokios 
religinės -organizacijos paver
čiamos svietiškomis.

Dar visai neseniai Ispanijos 
parlamentas (cortes) priėmė 
tuos patvarkymus, žinoma, jie 
baisiai nepatiko dvasiškijai, o 
popiežius net ekskomunikavo 
vyriausybės narius ir net patį 
prezidentą, kuris yra katalikas. 
Tada valdžioje kilo nesusipra
timų, ir Azanos ministerių ka
binetas rezignavo. Tačiau ke
lioms dienoms praėjus, prezi
dentas buvo priverstas ir vėl 
pavesti Azanai sudaryti vyriau
sybę.

Popiežiaus paskelbtas raštas, 
matomai, padrąsino dvasiškius 
ir jie pradėjo ruoštis prie savo
tiškos demonstracijos, kad tuo 
budu pareikšti protestą prieš

■ ■■ y. ................................

Naciai pasodino ] ka
lėjimą buvusį reichs

tago prezidentą
Paul Loebe, socialistų vadas, 

areštuotas
_____________ I

BERLYNAS, birž. 24. —Pairi 
Loebe, kuris beveik dvyliką 
metų ėjo reichstago prezidento 
pareigas, tapo suimtas ir paso
dintas į kalėjimą. Kaltinamas 
jis yra tuo, kad daręs “sąmo
kslą“ nuversti Hitlerio vyriau
sybę.

Kadangi Vokietijoje spaudos 
laisvė tapo galutinai pasmaug
ta, tai vokiečių socialistai pri
versti buvo savo laikraščius 
perkelti į užsienį. Vyriausias 
vokiečių socialistų organas da
bar pradėjo eiti Čekoslovakijo
je. To laikraščio redaktoriams 
Loebe parašęs, jog dėl dabar 
susidėjusių Vokietijoje apysto- 
vų jis negalįs laisvai išreikšti 
savo nuomonę apie politinę pa
dėtį.

Ir 
kad 
sius 
ciai 
kais
susirašinėja, tai—reiškia, ir jis 
yra išdavikas.

štai naciams to užteko, 
areštuoti Loebe. Pabėgu*- 
nuo teroro socialistus na- 
pavadino “šalies išdavi-

o kadangi Loebe su jais

Žemės drebėjimas Ne- 
vadoje
Nev.» birž. 25. — 

žemės sukrėtimas bu-
RENO, 

Smarkus 
vo užrekorduotas apie 50 my
lių nuo Reno. Smulkesnių žinių 
trūksta.

Chicagai ir aplellnkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja: 
, Gal giedra.

vėliavukai. Minia
Tapo pareikalau- 

vėliavos butų tuoj 
Kada katalikai at-

bažnyčių turto nusavinimą. Ta
tai sukiršino antiklerikališką 
elementą, kuris norėjo surengti 
kontr-demonstraciją. Tačiau to
kioms demonstracijoms Azana, 
Ispanijos ministerių pirminin
kas, pasipriešino.

Šventei besiartinant, katalikų 
gyvenamuose namuose pasiro
dė religiški 
labai įtūžo, 
ta, kad tos 
pašalintos.
sisakė tai padaryti, tąsyk minia 
puolė jų namus, nutraukė 
nuo balkonų vėliavas ir jas ėmė 
deginti. Kur balkonai nebuvo 
pasiekiami, tai akmenimis iš
daužė langus.

Vienas kavinės savininkas su
šuko: “Ttegul gyvuoja Kristus, 
karaliute“. Minia tuoj sunaiki
no jo įstaigą. Už tokį pat da
lyką kitas jaunas vyrukas ta
po pašautas. Sužeista kelioli
ka žmonių. Policija areštavo 
apie 50 asmenų. Santykiai tarp 
katalikų ir republikonų yra ne
paprastai įtempti. Laukiama 
naujų susirėmimų. Visos de
monstracijos Madrido gatvėse 
tapo uždraustos.

“Theodore Roosevelto 
dvasia dabar valdo 

Ameriką”

NEW YORK, birž. 25. —čia 
įvykusioje spiritualistų kon
vencijoje Frederick A. Wiggin 
pareiškė, jog mirusio prezi
dento Theodore Roosevelto dva
sia apsigyveno Baltajame Name 
ir daro įtakos dabartinei vy
riausybei. Girdi, Theodore Roo- 
seveltas jau yra miręs, bet jis 
šiandien daro įtakos dabarti
niam prezidentui.

Wiggin dar pasigyrė, jog jis 
matęs mirusio prezidento “dva
sią“, tik nežinąs kur. Bet ma
tyti, tai tikrai matęs.

Gal matė sapne, bet tai, ži
noma, spiritifalistams nesvar
bu....

Lenkijoje nušovė de 
vynis žmones

Susirėmimas Įvyko laike 
ginės procesijos

reli-

Sep-VARŠUVA, birž. 25.— 
tyni žmonės, įskaitant vieną 
policmoną, tapo nušauti Galici
joje laike religinės procesijos. 
Susišaudymas įvyko Lancut 
mieste.

SVAJOJA APIE MONARCHIJOS ATSTEIGIMĄ

su savo sunumi Ottoimperatore ZitąBuvusi Austrijos
Habsburgiečiu, kurį, kaip praneša, Italija ir Francija remia 
į bendrą Austrijos-Vengrijos monarchijos sositą. Kairėje prin
cas Sixtus Burbonas De Parma, kuris aplanke Jugoslavijos 
karalių Aleksandrą (dešinėj), ieškodamas jo talkos plano įvy- 
kifeimui.

Jack Sharkey gavo Plyšo bomba Šv. Pet 
gesinančius laiškus * * v‘ ‘rb bažnyčioje

Reikalauja sumokėti $5,000 Sužeista keturi žmonės

Hitleris paskyrė dik 
tatorių bažnyčioms

Alus valdžiai duosiąs 
$280,000,000 pajamų 

per metus
Šiurpi tragedija 
Michigan ežere

Protestonų vyskupas rezignavo

Pereitą trečiadienį toje pat 
apylinkėje liko nušairti devyni 
valstiečiai ir vienas policmonas. 
Susirėmimas tada vyriausiai į- 
vyko dėl to, kad valstiečiai mo
kesčių kolektorius sumušė. Kai 
kolektoriams į pagalbą atvyko 
policija, tai ir įvyko kruvinas 
susirėmimas.

Apie vėliausi kruviną sutei- 
kirtimą pranešama tik tiek, jog 
kažkokie asmenys pradėję šau
dyti į religinę procesiją. Kai 
kurie procesijos dalyviai, mato
mai, buvo apsiginklavę ir ėmė 
šaudyti į puolikus. Rezultate 
žuvo septyni žmonės.

BOSTON, Mass., birž. 24. — 
Lietuvis Jack Sharkey .pasaulio 
bokso čempionas, ir jo mana- 
džeris Buckley nuo juodrankių 
gavo tris maždaug vienokio tu
rinio laiškus. Laiškuose sako
ma, kad tuoj turi būti sumokėti 
$5,000. Jeigu to, esą, nebus 
padaryta, tai nukentės jis pats 
arba jo šeima.

Sharkey dabartiniu laiku 
randasi Orangeburg, N. Y., kur 
jis treniruojasi rungtynėms su 
Carnera. Rungtynės įvyks se
kamą ketvirtadienį New Yorke. 
Gavęs tu*os grūmojančius laiš
kus, jis tuoj nuvažiavo į Bosto
ną sutvarkyti reikalus, —pir
moje vietoje gauti policijos ap
saugą savo šeimai.

Manadžeriui rašytame laiške 
sakoma, kad tuoj butų sumokė
ti $5,000. Girdi, tai viskas, ko 
mes norime. Sumokėkite tuos 
pinigus; ir viskas bus tvarkoje,. 
—nenukentės nei Sharkey, nei 
jo šeima. Priešingame atve
jyje, esą, gali atsitikti tai, kad 
Sharkey negalės boksuotis 
Carnera.

VATIKANO. 'MIESTAS, birž. 
25.—Šv. Petro bažnyčioje eks- 
pliodavo bomba, kuri sužeidė 
keturis žmones. Visi sužeistie
ji yra italai. Tarp maldininkų, 
kurių buvo nemažai susirinkę, 
kilo didelė panika. Bažnyčioje 
buvo pusėtinas skaičius ir ame
rikonų.

Nežinomas asmuo paliko 
bombą valyzoje tam tikroje bu
delėje, kur priimama daiktai. 
Vatikano žandarai ii’ Romos po
licija ieško piktadario. Tapo su
imtas vienas nužiūrimas asmuo.

Popiežius suteikė palaimini
mą sužeistiemsiems, tarp kurių 
yra ir garsus italų inžinierius 
Alekssandro Sartori. Jis liko 
sužeistas į koją ir nugabentas 
į ligoninę.

BERLYNAS, birž. 25.— Pas
kutinė kliūtis tapo pašalinta iš 
nacių kelio, kada rezignavo pro
testonų reichvyskupas Dr. Frie- 
drich von Bodelschwingh. Iš 
patikimų šaltinių pranešama, 
kad prezidentui Hindenburgui 
įteikęs savo rezignaciją ir Dr. 
Alfred Hugenberg, ekonomijos 
ir agrikultūros ministeris Hit
lerio kabinete ir nacionalistų 
vadąs.

Dr. Bodelschvvingh protestonų 
reichvyskupu buvo išrinktas tik 
prieš mėnesį laiko. Tada įvy
ko aštrute susikirtimas su na
ciais, kurie norėjo pravesti sa
vo kandidatą į vyskupus ir tuo 
budu paimti protestonų bažny
čią savo kontrolėm Nacių kan
didatas, Dr. Ludwig Mueiler, 
rinkimuose pralaimėjo.

Dabar, kai prieš mėnesį laiko 
išrinktas vyskupas įteikė savo 
rezignaciją, tai naciai reikalau
ja, kad rezignavusio vietą už
imtų Dr. Ludwig Mueiler, ku
ris yra didelis Hitlerio garbin
tojas.

Dr. Bodelschwigh vyriausiai 
rezignavo dėl to, kad protesto
nų bažnyčioms Prūsijoje tapo 
paskirtas komisionierius. Tas 
komisionierius, Dr. Augusi Jae- 
ger, tuoj panaikino visoje Prū
sijoje protestonų bažnytines ta
rybas ir pavedė evangelikų baž
nyčios spaudos reikalus tvar
kyti naciams.

l’aip žadinami vokiečių kri
kščionys, kurie remia Hitlerį, 
varo plačią agitaciją už bažny
čios reformavimą. Jie sako, 
kad senasis testamentas turėtų 
būti išmestas, kadangi ten daug 
kalbama apie žydų tikėjimą. 
Girdi, vietoje mokinimo senojo 
testamento, turėtų būti sukar
ta nauja vokiečių religija, kuri 
butų vyriausiai paremta teuto
nų mitologijos gerojais.

Dr. Hugenberg padėtis Hit
lerio kabinete pasidarė neįma 
noma po to, kai naciai sutriuš
kino jo vadovaujamą naciona
listų partiją, štai kodėl, sako
ma, jis ir įteikęs savo rezigna
ciją.

WASHINGTON, birž. 24. — 
Jeigu alaus pardavinėjimas eis 
tokiu spartumu, kaip ligi Šiol, 
tai federalė valdžia tikisi turėti 
$280,000,000 pajamų. Pajamos 
iš alaus nuolat didėja, bet tuo 
pačiu! laiku mokesčiai už min
kštus gėrimus, nors ir nežymiai, 
mažėja.

Areštavo Austrijos 
nacių vadą

Bandė pasprukti į Italiją

su

Nušovė moterį
CHICAGO, birž. 25.— Mary 

Morrison, 458 North May st., 
prie namų kalbėjosi su savo 
sunumi. Tuo tarpu privažiavo 
automobilius, kuriame buvo vy
ras ir nedidelis berniukas. Vy
ras ištraukė revolverį ir palei
do Šūvį. Mary Morrison krito 
vietoje negyva.

Mirė “Lusitania” 
kapitonas

laivo

LIVERPOOL, Anglija, birž. 
25.—William Thomas Turner, 
kuris buvo “Luteitania” kapito
nas, kai tas laivas tapo vokie
čių paskandintas 1910 m., pasi
mirė čia, sulaukęs 77 metų am* 
žiaus.

Vokietijos ambasado
rius išplaukė namo

NEW YORK, birž. 25.— Vi
sai netikėtai laivu “Bremen” iš
plaukė Dr. Hans Luther, Vo
kietijos ambasadorius Amerikai. 
Laikraščių reporteriams jis pa
sakė tik tiek, jog vyksta j Ber
lyną ne atostogoms, o šiaip su 
reikalais. Grįšiąs atgal į Wa- 
shingtoną už mėnesio laiko. Gir
di, santykiai tarp Vokietijos ir 
Amerkos nuolat einą geryn.

Serga buvusis Franci- 
jos premjemas

Į

Nuskendo trys vyrai, lėktuvui 
nukritus į vandeni; moteris 
išsigelbėjo

VIENA, birž. 25. — Alfred 
Frauenfeld, Austrijos hitlerinin
kų vadas, tapo areštuotas neto
li Willach. Policija jį suėmė 
tuo laiku, kai jis bandė pereiti 
sieną ir pasprukti j Italiją.

Nacių vado suėmimas rodo, 
jog Austrijos vyriausybė yra 
ne juokais pasiryžusi sutriuš
kinti Hitlerio šalininkus. Vie
nas kabineto ministeris pareiš
kė, jog nebus sustojama prieš 
nieką, kad užduoti galutiną 
smūgį “tiems žvėrims“ (nar 
ciams), kurie nesiskaito su jo
kiomis žmoniškumo taisyklėmis.

Daugiausiai sujudimo sukėlė 
atskridęs lėktuvas, kuris pabė
rė kelioliką tūkstančių prokla
macijų. Proklamacijos ragino 
Austrijos nacius naudoti viso
kius budus, kad nuversti da
bartinę vyriausybę. Manoma, 
kad tai bdvo vokiečių lėktuvas,

Premjeras Eriglebert Dollfutes 
tuoj išleido įsakymą, kad ka
riuomenė, policija ir žandarai 
butų prisirengę. Austrijos 
laisvė, pareiškė jis, bus gina
ma ligi paskutinio kraujo lašo. 
Tuo pačiu laiku Voketijos te
roro aukos, pabėgėliai, kurie ra
do prieglaudą Austrijoje, pra
dėjo organizuoti “vokiečių le
gioną“. To legiono vadai da
vė vyriausybei pasižadėjimą, 
kad jie yra pasirengę ginti Aus
trijos nepriklausomybę ir stoti 
į kovą su naciais, kurie pla
nuoja smurtu pagrobti valdžią 
į savo rankas.

KEWANEE, Wis., birž. 24.— 
Tapo išgelbėta ponia Rennie, ku
ri 30 valandų kovojo su mirti
mi -Michigan ežere ir mate, kaip 
jos vyras, mechanikas ir lėk
tuvo operatorius nugrimzdo į 
dugną.

Visi jie paėjo iš Treverse Ci
ty, Mich. Charles Rennie, Ren
nie Oil kompanijos vice-prezi- 
dentas, jo žmona, James Gillet
te, lėktuvo savininkas, ir Peter 
Keller, mechanikas, sumano 
skristi į Milwaukee, kad atlikti 
kai kuriuos biznio reikalus ir 
šiaip pasilinksminti. Vos spėjo 
jie išskristi, kaip užėjo dide
lis rūkas. Aplinkui nieko nesi
matė. Tada jie nutarė nusi
leisti ant vandens ir palaukti, 
kol rūkas praeis.

Besiledižiant ir įvyko nelai
mė: lėktuvas smarkiai nukrito 
į vandenį ir suteigadino. Pra
dėjo sunktis vanduo. Vyrai tuoj 
paliuosavo gazolino tanką, ban
dydami iš jo padaryti pervažą. 
Tankas visų negalėjo atlaikyti, 
todėl moteris tapo ant jo pa
sodinta, o vyrai laikėsi vande
nyje įsikibę į tanką.

Vanduo buvo šaltas. Praėjus 
keliolikai valandų, vyrai pradė
jo nebetekti jėgų. Pirmiausiai 
nuvargo Gillette ir nugrimzdo 
į duįną,. paskui mechanikas ir

•’ moters vyras. Ponia Rennie jau
buvo hebetenkanti sąmonės, kai 
pamatė laivą. Ji pradėjp šauk, 
ti. Laivo kapitonas pasiuntė 
pagalbą ir išgelbėjo moterį, ku
ri ant gazolino tanko išsilaikė 
30 valandų.

Paskutinės žinios praneša, 
kad nuo baisių pergyvenimų ir 
didelio suvargimo moteris la
bai nusilpo ir suteirgo plaučių 
uždegimu.

Argentinos policija su
sirėmė su Bolivijos 

indėnais

Nusižudė prohibicijos 
agento užmušėjas

Pittsburgh universite 
tas atleis 75 nuošim

čius profesorių
PITTSBURGH, Pa., birž. 

—PittsbiVrgho universitetas 
po skaudžiai depresijos užgau
tas. Dėliai to nuo liepos 1 d. 
bus atleista 75 nuošimčiai pro
fesorių ir instruktorių. Tuobu- 
du busią sutaupyta $350,000.

25. 
ta-

Atvyko Čekoslovakijos 
senato prezidentas

CHICAGO, birž. 25.— Vakar 
atvyko Dr. Franz Soukup, Če
koslovakijos senato prezidentas 
ir vienas žymiausių Europos 
socialistų vadų. Jis yra Socia
listų Internacionalo ir Tarptau
tinio Darbo Biuro narys.

Dr. Soukup pasaulio parodo
je oficialiai atstovaus čekoslo-

Paul|va^ijos respubliką, o vėliau per 
Francijos porą mėnesių važinėsis poAme-

PARYŽIUS, birž. 25
Painleve, buvusis 
premjeras ir žymus mokslinin-1 riką su prakalbomis, 
kas, jau gerokas laikas, kaip -----
serga. Paskutinėmis dienomis Delaware 
jo padėtis žymiai pablogėjo. prohibicijos atšaukimų

ratifikavo

Naujas “Naujienų” 
Telefonas 

CANAJj 8500

DOVER, Del., birž. 24. — 
JDelaware valstijos išrinkti de

legatai formaliai nubalsavo, kad 
prohibicijos įstatymas butų at- 

11 šauktas

CRESTON, la., birž. 24. - 
Claude Ridout, 38 metų am
žiaus vyras, nutarė geriau at
imti sau gyvastį, negu pasi 
duoti policijai. Jis buvo kalti
namas nušovimu* prohibicijos 
agento. Kada pamatė, kad ne
begalės ištrukti, tai paleido į 
save šūvį.

Ridout, matomai, buvo butle- 
geris. Prohibicijos agentai pas 
jį bandė padaryti kratą. Ta
čiau* jis pasipriešino ir nušovė 
Harry Elliot, prohibicijos agen
tą.

NEW YORK, birž. 24. —Ge
gužės mėnesį tapo pagaminta 
12,822,972,513 cigaretų. Tiek 
daug cigaretų per vieną mėne
sį dar niekuomet praeityje ne- 
buJvo pagaminta. ,

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 25. — Karo ministerija 
praneša, kad prie Bolivijos sie
nos įvyko susirėmimas tarp po
licijos ir indėnų. Bolivijos in
dėnai bandė pereiti sieną, bet 
juos sulaikė Argentinos policija. 
Kiek žinoma, keli indėnai tapo 
nukauti.

Karalius Albertas išvy
ko j Šveicariją

BRIUSELIS, Belgija, birž. 25. 
—Karaliūte Albertas apleido 
Briuselį ir, kiek žinoma, išvy
ko į Šveicariją. Iš ten jis pla
nuoja vykti į Austriją. Kelio
nėje užtruksiąs keletą savaičių.

Tiek Belgijoje, tiek kituose 
Europos kraštuose vėl pradėjo 
eiti gandai, kad ta karaliaus 
kelionė turinti daug bendro su 
paskiltiniais laikais pasreišku- 
siu judėjimu atsteigti monar
chiją Vengrijoje ir Austrijoje.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursą

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST Tel. Canal 8500
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Plaukiu Ligos
Plauko sudėtis.

Plauką sudaro — plauko 
šaknelė ir pats plaukas. Šak
nelė randasi odoj, apačioj ji 
suriorėja ir sudaro svogūnėlį, 
kuris būna folikule. Svogūnė
lis gale įdubęs, šiame įdubi
me yra plauko spenelis, į kurį 
įeilm kraujo indai. Tad plau
ko spenelis maitinu plauką. 
Jei plaukas iškrenta ar jį iš
rauna, plauko spenelis vėl at
augina naują plauką. Tokiu 
butta plauko gyvoji dalis yra 
plauko spenelis, pats plaukas 
yra suragėjęs odos padarau. 
Jei spenelis miršta, tad jokios 
priemonės negelbės — plauką 
atauginti nepasiseks.

Mikroskopiškai plauką su
daro- trys celių sluoksniai. Pir
ma meduliarė dalis yra iš ke
turkampių celių, antra' korti- 
kalinė — žievinė dalis, joje 
randasi pigmento grūdeliai, 
nuo kurių, pareina plauko 
spalva ir trečioji dalis yra iš
orinis plauko sluoksnis — 
kaliku la.

Į plauko folikulą įeina rie
balų liaukos, išdirbančios 
riebalus plaukams ir odai te
pti; Žmogaus kūnas ne visas 
yra padengtas plaukais. Pav., 
ant delnų, padų, pirštų galų 
plaukai neauga. Pas skirtingas 
lytis pasireiškia nevienodas 
plaukuotumas. Tai pareina 
nuo lyties liaukų sekrecijos. 
Liaukų pašalinimas ar jų ne
normalus veikimas pasireiškia 
nenormaliu plaukų augimu. 
Taip pas kastruotą vyrą ne
auga ūsai ir barzda. Plaukai 
būna ilgi ant galvos, barzdo
je, pažąstyse ir prie lyties or
ganų. Trumpi ir šiukštus blak
stienoje ir nosy, visai trumpu
čiai, plonučiai, taip vadinami 
pūkiniai, pas naujagimius den
gia visą kūną, o pas suaugu
sius būna ant veido ir kažku
riose kūno ir galūnių vietose.

Plaukų spalva, kaip žinome,! 
yra labai įvairi. Šviesus plau
kai būna daugiausia pas šiau
rės gyventojus, tamsus juodi 
paj pietiečius.

Plauki? skaičius ant galvos 
nevienodas. Pas šviesiaplau
kius būna iki 150,000, tamsia
plaukiai turi iki 90,000. Kiek
vienas atskiras plaukas gali 
gyventi nuo 2—6 metų, po to 
jis iškrenta ir jį pakeičia nau
jai išaugęs. Tokiu budu pas 
mus kasdien iškrenta apie 30- 
40 plaukų, tai visai normalus 
dalykas. Jų vietoje išaugs kiti. 
Jeigu kasdien iškrenta dau
giau plaukų, ypač kai ,iškren- 
tantieji būna trumpesni nei 13 
cm., tai čia bus nevisai nor
malus reiškinys.

Plikimas.

Taip plačiai išsiplatinusi pa
žiūra, buk dažnas plaukų kir
pimas turįs geros įtakos jų au
gimui neturi jokio pagrindo. 
Juk plaukas neperduoda su
jaudinimo iš galo, kur jis nu
kerpamas į spenelį, o tik nuo 
spenelio priklauso plauko au
gimas ir gyvenimas.

Susirgus plauko speneliui, 
plaukai ima kristi. Didžiausio 
susirupiniino žmonių tarpe su
kelia plikimas. Kas jį iššau
kia? Priežastys gali būti ke
lios. Dažniausia priežastis bū
na perdidelis išskiriamas rie
balų kiekis, taip vadinama se- 
boreja su jos komplikacijo
mis,. .Plauko riebalų liaukos 
išskiria perdaug riebalų. Oda 
nuo to suserga, ima pieišėti, 
t. y. atsiranda pleiskanosi ragė- 
jant viršutiniam galvos odos 
sluoksniui. Toks odos suragė- 
jimas pasiekia pačio spenelio. 
Spėnelis nustoja plauką mai
tinti it rezultate turime plau* 
ko* mirtį.

&esigriebiant jokių priemo

nių pleiskanoms sumažinti se- 
borėja pasibaigia visišku nu
plikimu. Plikimas visų pirma 
prasideda viršugalvy ir vėliau 
pereina prie smilkinių. Pliki
mo greitis būna nevienodas. 
Kartais gali truput} paplikti ir

sustotu Tačiau dažniausia nu
plinka visas viršugalvis, lieka 
tik plaukų vainikas. Pradžio
je iškrenta) plaukai atrodo vi- 
sai normalus, jų vietoje išau
ga nauji, daug silpnesni, t. y. 
plonesni ir galų gale jie tam
pa visai kaip pūkeliai. Šis 
pūkelis išnykstu ir jau lieka 
balta plikei

Tokio liudho galb dažniau
sia susilaukia vyrų galvos 
plaukai, pas moteris, nors ir 
būna tarpais didelis plaukų 
kritimą* nuo seborejos, bet 
pilno nuplikimo labai retai 
pasiekia.

Jei žmogus pradeda plikti 
nuo seborejos, čia yra jo pa
ties kaltybe. Svarbu ligai už
kirsti kelią pat pradžioje. Kaip 
minėta, pirmas pažymys pleis
kanų atsiradimas duoda žen
klą, kad ne viskas tvarkoje. 
Energingai ir kantriai pradė
jus gydymą, seboreja išgydo
ma ir žmogus nenupliks. Ta
čiau žmonės dažnai susigrie
bia, kai jau atsiranda graži 
plikė viršugalvy, t. y. kada 
jau plaukų atauginimas nebe
galimas, kada plauko spene
liai yra žuvę. Čia nebepadės 
jokie ir patentuoti vaistai. To
dėl svarbu iš pat pradžios, vos 
pleiskanoms atsiradus gydy
tis. Dar turiu pabrėžti sebore
ja nėra paveldima liga, bet ji 
yra nepaprastai išsiplatinusi. 
Nieko stebėtino, jei vienos šei
mos nariai ir tėvai ir sūnus 
dėl jos nuplinka, bet stebėtina, 
jei pastebėjęs smarkų plaukų 
kritimą sūnūs nesigydo, o tik 
numojęs ranka mano: “Nupli
ko tėvas, tad ir man gydymas 
nepadėsi.’’

Be tokio nuplikimo nuo se
borejos, galimas dar nupliki
mas dėl senatvės. Galvos oda 
senatvėje atrofuojasi, t. y. su- 
plonėja, joj nebesilaiko plau
kai. Toks nuplikimas negali 
būt išgydomas.

Gana dažnai pasitaiko dide
lis plaukų kritimas po sun
kios ligos — gripo, skarlati
nos, šiltinių, rožės, po sunkių 
operacijų, gimdymo ir t. t. 
Tai yra laikinas dalykas. Po 
ligos, sustiprėjus organizmui, 
plaukai vėl atauga. Šiuo atve
ju plauko spėnelis nėra pa
liestas, sveikas, tik nusilpus 
organizmui, jam truko maisto.

Nuo įvairių mechaninių su
žeidimų ar odos tuberkulio
zės plaukai neatauga — čia 
spėnelis būna visai sunaikin
tas.

Nuplikimas — sifilio pasekmė
Sergant sifiliu dažnai paste

bimas charakteringas plaukų 
kritimas. Galvos užpakaly at
siranda laukeliai su išretėju
siais plaukais.

Kartais tai būna pirmas pa
stebimas sifilio požymis. Mat, 
pirminės sifilio opelės ligonis 
dažnai gali nepastebėti, bet 
toks charakteringas plaukų 
kritimas tuojau jį verčia susi
rūpinti. Gydant sifilį toks 
plaukų kritimą* savaime pra
eina, čia nereikia taikyti jo
kio atskiro galvos odos- gydy
mo.

Vidujinės sekrecijos organų 
sukrikimas — nuplikimo 

priežastis.

Nuo sifilinio plaukų kriti
mo visai skiriasi plaukų kriti
mas pluoštais. Galvos plau
kuose atsiranda visai pliki ru
tuliukai, tai būna labai stai
giai. Jokių skausmų, niežėji
mų ar raudonumo šiuo atsiti
kimu nepastebima. Po kiek 
laiko maži laukeliai, vis kren
tant plaukams, susijungia į 
didesnius plikus plotus. Toks 
plikimas plečiasi įvairiomis 
kryptimis. Kartais gali išsipla
tinti po visą kūną. Plaukų ta
da nelieka ne tik ant galvos, 
antakiuose, bet ir pažastyse 
ant kūno, rankų, kojų. Gydy
tojai jau seniai ieškojo ir tyri
nėjo,. nuo ko būna toks stai
gus keistas plaukų kritimas,

Pašventino ežerų Amerikos įlankos vandens kelią

J. V. karo sekretorius George H. Dern kalba laike Didžių
jų Ežerų — Meksikos Įlankos vandens kelio pašventinimo, 
Chicagoje. Naujas vandens susisiekimo kelias tarp Chicagos ir 
Atlantiko buvo atidarytas ketvirtadieni.

Vieni tvirtino tai esą nuo ner
vinio sukrėtimo, kili pripaži
no tai esą užkrečiama, parazi
tinė liga, šiuo laiku galutinai 
prieita išvadų, kad tai nėra 
užkrečiama liga. Ligonių vi
sai nereikia atskirti nuo kilų 
žmonių. Nereikia bijoti jų var
tojamų daiktų ir rūbų. Sąry
šy mi vidinės sekrecijos tyri
mais kyla nuomonė ar tik 
nebus ir šios ligos svarbioji 
priežastis nenormalus vidinės 
sekrecijos organų veikimas, 
šią mintį pa tvirtino .priešin
gos rųšics reiškinys,, perdide
lis plaukų augimas, tose vieto
se, kur normaliai jų nėra ar 
bent yra mažai, jei vidinės se
krecijos organų veikimas bū
na nenormalus. Toks reiški
nys priešingas plaukų pliki
mui pluoštais yra hipertricho- 
zė. Pav., pas moteris pradeda 
augti ūsai, barzda, jei ovariu- 
mai (kiaušinukų) ar supra- 

' renalinės (antinkstihės) liau
kos netinkamai veikia. Tos pat 
rųšics:. yra perdidelis kūno ap- 
žėlimas plaukais. Šių ligų gy
dymas remiasi viso organizmo 
stiprinimu, sergančios vietos 
gydymu atitinkamais prepa
ratais ir vidinės sekrecijos 
liaukų normalaus veikimo at
statymu.

Užkrečiamos plaukų ligos.

Viros čia minėtos plaukų li
gos nėra užkrečiamos. Dabar 
paminėsiu užkrečiamąsias li
gas. Tai ligos, kurias sukelia 
parazitiniai grybeliai. Jos yra 
nepaprastai užkrečiamos ir 
gana sunkiai išgydomos. Tuo 
atžvilgiu jos yra socialinės rei
kšmėm ligos; Todėl į jų paži
nimą ir gydymą reikia kreipti 
daug dėmesio. Paminėsiu: 
piktšalius (favus), trichofitiją 
ir mikrosporiją.

Piktšašiai dažniausia būna 
ant plaukuotosios galvos dar* 
lies. Pradžioj grybelis auga 
tik odos paviršiuje, ten suda
ro raudonas, padengtas žvyne
liais dėmes. Šioj stadijoj liga 
gali būti nepastebėta. Visai iš
sivysčius ligai atsiranda ti
pingi skydeliai. Jie būna izo
liuoti taisyklingos formos, sie
ros geltonumo ir kiekvienas; 
skydelis apeina aplink plauką. 
Kartam atskiri skydeliai būna 
susilieję sudarydami befor
mes, pilkas žvynuotas žieve
les sulipusias putliais. Tie sky
deliai galvoje sudaro matomas 
dėmes, kurių dydis gali būtį 
delno dydžio.

Nuėmus skydelį po juo bu* 
na 'įd likimėlis arba pūliuojanti 
opelė, ar jau užgijęs randelis. 
Ypač senose

daug randelių. Dėmėse platB 
kai iškrenta arba likusieji sty
ro. iš po žievelių. Jie būna be
spalviai, nei ūžta, bet lengvai 
išsitraukia mu visa šaknele. 
Prie piktšašių iškritę plaukai 
nebeatauga. Lieka randuota 
odh ir kur-nekiir plaukai.

Būna atsitikimų, kad skyde
lių nepastebimą, tada sprendi 
žiama liga sulig pilkšvos plau
ko spalvos sergančiose vietose.

Kitas parazitinis grybelis su
kelia mikrosporiją. šia liga 
serga daugiausia nuo 4 iki 10 
metų vaikai. Ji labai užkre
čiama. Negydoma pereina iki 
15 metų amžiaus. Ją galima 
iš tolo atspėti iš apskritų dide
lių ar vidutinių*’ ryškiai rūbe- 
žiuotų dėmių, šiose dėmėse 
pastebėma sluoksneti žvyne
liai, iš kurių kyšo nedaug, sveb 
kų plaukų, vis| kiti trumpį, 
nutrupėję ir tąmriai pilkbš 
spalvos. į

Kur nėra skydelių, ten plau
kai sveiki. Bet kartais liga ga- 
Ii apimti visą plaukuotąją gala
vos dalį. Plaukį galima visai 
lengvai išrauti ųik skydelio be 
skausmo, jis nulūžta odoje 
truputį žemiau išėjimo į vir
šų. Tuo mikrosporiją lengvai 
skiriama nuo egzemos ir de
dervinių, nes prie jų plaukai 
visad būna normalaus ilgio ir 
nelužta, o išsitraukia visi.

Trichofitiją lengvai atski
riama nuo aukščiau minėto
sios mikrosporijos., Odoj* atsi
randa daug išbarstytų smulku
čių skydelių. Kiekvienas apit- 
ma vos keletą plaukų. Paskiau 
jie susilieja, bet tarpe jų visi- 
tiek lieka sveikų plaukų, ,mas- 
kuojančių Jigotuš. Tokiu bildu 
ši šašų forma mažiau metasi 
į akis ir galima jos nepastebė
ti. Ja serga maždaug, iki 20 
metų amžiaus. 1

šios visos trys galvos šašų 
ligos tyrinėfamoS ir atskiria
mos mikroskopiškai. Po mik
roskopu atskiriamą grybelis, 
su miceliumu ir Sporomis. Mi- 
celiu'mo siūlai ir sporos šių 
ligų skirtingi. Tad mikrosko
piškai galima gerai atskirti. 
Nesveikų plaukt? pamatuose i 
tuojau pastebimas gausus apr 
augimas grybelio miceliumu. 
Visai nieko panašaus nėra nei 
egzemoj, nei dedervinėse; To
dėl mikroskopiškas tyrimas

Visų pirma reikia vaiką tuo
jau atskirti nuo kitų vaikų. 
Piktšašiai pavojingi visiems, 
mikrošpOrija ir tčicltofiti j a 
daugiausia vaikams. Net jeigu 
keletas ligonių vaikų būna 
knėtin reikia, kadll jų galvos 
hutų' apdengtos;

Gydymas.
Gydant,' visų* pirma trum

pai nuskutama galva. Sergan
čios vietosi izoliuojamos ir ati
tinkamomis priemonėmis nai
kinama parazitas. Mazgojama 
galva muilu ir tepamai jodo 
skiediniu trijose dalyse spiri
to. Tai apsaugo sveikas vielas 
nuo* autoinfekcijosv MJazgoji- 
maf- ir tepimas kartojamas 
kasdien arl>a kas antra diena.

šiuo laiku geriausias plau
kų pašalinimo būdas Rentge
no aparato X-o spinduliais. Jie 
nepanaikina infekcijos, bet 
pašalina plauką su jo folikulu 
ir tuo oda lieka atidengta ir 
prieinama vaistams — gydy
mui. Po X spindulių veikimo 
2M» mėnesio praėjus plaukai 
atauga. Jei oda jau išgydyta 
—gydymas baigtas.. Rentgeno 
pagalba ir piktšašiai išgydo
mi jau per 6 mėnesius, tuo 
tarpu seniau reikėdavo kydyti 
2-3 metus.

Seniau plaukus raudavo su 
pincetu. Tai kartodavo kas 10 
—15 dienų. Nereikia, tur būt, 
pastebėti, kad tai buvo gana 
sunkus, skaudus gydymo bu- 
das.

Be šio plaukai dar gali būt 
pašalinami imant vaistus — 
acto rūgšties talijų, bet tai yra 
gana pavojingas būdas iššau
kiąs daug komplikacijų.

Gydant piktšašius visų pir
ma pašalinama žievės ir žvy
neliai pagalba drėgnų apraiša- 
lų ir plovimų.

Tokiu budu išvalius odą, pa
šalinami plaukai X spindu
liais ir gydoma oda vaistais.

Plaukų priežiūra. I
šiaip atfbdo? trumpai pami

nėjus plaiikip ligosrt Susirgus 
reikia gydytis, tačiau geriau 
apsisaugoti nuo plaukų ligų ir 
tuo pačiu nuo reikalo- juos gy
dyti. Apsaugoti plaukus nuo 
susirgimo ir slinkimo galima 
tinkamai juos prižiūrint. Tu
riu pažymėti, kad tai neįma
noma. neprisilaikant bendrų 
Jiigįenosn taisyklių. Tinkama 
viso kūno priežiūra su gimna
stika, darbu gryname ore, 
odos švarus ir tinkamas užlai
kymas ir tinkamas maitinima- 
sos būtinos/ sąlygos sveikų 
plaukų užlaikymui.

Plaukams slenkant nepadės 
vien vartojami vaistai, reikia 
Vi/ą organizmą gydyti, nes ja
me gludi svarbioji to kritimo 
priežastis. Jei organizmas ne
turi pakankamai medžiagų iš 
kokių atgaunamas plaukas ne
gali jų atauginti. Tada reikia

didinti vartojamų žalimnynų, 
vaisių, žalio pieno, žalių kiau
šinių kiekį, nes juose kaip tik 
randlasi siera, geležis, manga
nas — įeina į plaukų sudėtį.

Sveikus plaukus ir galvos 
odą svarbu racionaliai prižiū
rėti ir užlaikyti, nes visad tu
rime atsiminti — daug leng
viau tinkamai juos prižiūrėti, 
nei vėliau gydyti.

Visų pirma plaukų priežiū
rai reikalinga absoliutus šva
rumas. šukos, šepečiai turi 
būti švariai užlaikomi, kitaip 
jie bus pernešėjai įvairių plau
kų mikrobų. Jie plaunama su 
soda ir vandeniu, ar spiritu.

Plaukai plaunami su šiltu 
minkštu vandeniu. Muilas ge
riausia vartoti neitralinis. Iš
plovus stropiai pašalinama vi
sos* muilo liekanos ir plaukai 
džiovinami. Normaliai odai

muilu, ypač su šarmingu mui
lu, Oda nustos ir tų nedauge
lio riebadų, ir plaukai kris. 
Tokiems plaukams reikia var
toti riebalai įtrinant juos į 
odą.

Priešingai, jei liaukos gami
na perdaug riebalų, čia yra 
reikalai perdidelį riebalų kie
kį pašalinti. Galvą reikia daž
niau plauti ir vartoti spiritus, 
kuriais trinama su vatos gaba
lėliu oda.

Tiek, trumpai kalbant, rei
kalinga užlaikymui sveikų gal
vos plaukų.

—Dr. Trečiokas.

Keliaukite Lietuvon
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

mus gali kenkti. Esant odai
persausai ar perriebiai plaukų 
priežiūra turi atitikti odos sa
vybėms. Aišku, sausai galvos 
odai ir plaukams kenks daž
nas plovimas vandeniu ir

.......................... ........................ .............. .........

; NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vaL vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

ĮSIGYKITE pakol dar turime

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštoriųs ir Jėzuitai .......... 75c
118 pust

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............  20c
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ...................................  50c
170 pusi.

į Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ................. 75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas .............................................  50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi................  50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .............. $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

NAUJIIEMOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago,. III.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

EKSKURSUOS
LIETUVON

čia- labai pravartus. Musų vai* 
kų» labąi dadg sęrgK ‘ Ii* 
gomis, ! dažniausia užsikrėtus 
šių mokyklose. Pastebėjus pas 
vaiką panašų įtarimą nereikia 
laukti ligps *IŠsiplatinimo. 

išgy* 
kitus

dėmėse būną užkrėsti.

Gerfattsia ankstam Jigą 
dyti, pašalinant pavojų

LISTERINE
reHeves

SORE THROAT
■

List erine bevciK mome taliai 
užmuša turinčias, bendrumo 
fu* paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palėngtina jūsų * 
gerklę, kada bakterijos j? su- 
d&iidihaa It Listerine yra 
taipjau labai veiksminga 

"prileidime šalčio. Atsargui 
'studijavimas 102 žmonių lai- , 
ke 2% žiemos mėnesių pa- ii 
rodė, kad tie, kurie plauna 1 
gerklę su Listerine tiktai H j 
tesirgo šalčiais, turėjo H j 
trumpesnius ir % lengvesnius ’ 

|UŽ: tuos, kurio nesiplove... 
lUambert Pbaomacal Co»» StJ 
iLouiš, Mo. . f'

Reduces COtDS

66%

Lietuvių Laivakorčių Agentų. Sąjunga pasi- 
[ rinko šiais metais dėl keliaujančių

Lietuvon patogiausius laivus. j

LIEPOS 20-tą DIENĄ
Laivu “MAJEST1C”

LIEPOS 28-tą DIENĄ
Laivu “Ik I)e France” ... 1

į Angliją, iš ten kitu laivu į-Klaipėdą, arba- galima išlipti
Francijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 

Klaipėdą arba Kauną.

Chicagoje viėninėlis Liet, Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS**. Kituose- miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:

COSMOPOlllTAN TRAVEL
!. SERVICE

168 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
LITHUANLAN “VIENYBE** 

' RUBLISHINGCO., 
' 193 Graod Sfc. Brooklyn, N. Y. 
T. S. TREČIOKAS.

197 Adams St.. Nebark, N. J. 
ATLANTIC TRAVEL SERVICE

342 W. Bt0adway,
So. Boston. Mass.

“DIRVA** 6820 Superiot St.,
Cletvebnd; Ohio*,

AMBROZB. V. W. 178 Ferry Avė*
Nevark, N. J.

JOHN SEKYS. 433 Pirk St., 
Hartford,. Conn.

F

PAUL MOLIS; 1730*—24th St., 
Detroit, Mičh.

P. BAkTKEVIČlds., 
678' MSrtjl 
Moirtello;. MIssa

J.- JI; URBŠM W Osta 
Eavvrtnce, Mass.

J. ZEMENTAUSKAS. 
130 Congress Avenue, 
Waterbury, Conn.

Ai vARAStUS, Udo Clrtofr Stw į 
a/vELEOT^SOJ' South 

Bridgeport. Conn.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
m» S<h Kalstai ŠL, Chicago, III.

^Prirengiame it sutvarkome visus reikalingus kelionei do» 
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto ikl & vak.



IBS fe

Pirmadienis, birž. 26, 1933—------ ;_______________ :_________ .r /i

Lietuvos Naujienos
Baltosios kortelės 

Vilniuje
Dideli butų tuštumo krizė 

okupuotoje sostinėje.

VARŠUVA 19 V Elta. - 
“Gazeta Warszawska” į savo 
paskutinį numerį įdėjo plačių 
korespondencijų iš Vilniaus 
pavadintų “Baltosios kortelės” 
kur vaizdžiai piešia savotiškų, 
dabar Vilniuje įsigalėjusių bu
tų krizę. Pasak korespondento, 
Vilnius niekad ypatingai ašt-* 
riai nepergyveno butų krizės, 
paprastąja prasme. Priemies
čiuose visados buvo tuščių bu
tų, ir Žvėryne, Šnipiškėse, An
takalnyje visados buvo galima 
pamatyti languose “baltų kor
telių” net ir metais prieš ge
gužės perversmą. Bet dabar 
“baltosios kortelės” ne tik 
užkariavo visas “demokratiš
kąsias” Vilniaus dalis, bet da
bar atlieką triumfalinį žygį ir 
tomis gatvėmis, kuriose iki 
šiolei gyveno vadinamieji pri
vilegijuoti sluoksniai, šiandien 
perėjęs didžiosiomis Vilniaus 
gatvėmis ir pasidairęs po na
mus, nerasi nė vieno tokio na
mo, kurių lange ar vartuose 
nebūtų matyti kortelės su pa
rašu: “Išnuomojamas butas”.

Iš pradžių ištuštėjo liuksusi
niai butai, bet palaipsniškai 
atėjo eilė ir mažesniems ir net 
inažiausiems dviejų kambarių 
butams. Dabartiniu metu Vil
niuje, kur yra 200,000 gyven
tojų, tuštauja daugiau kaip 
1,000 butų ir apie 700 krautu
vių patalpų. Savininkai, norė
dami gauti nuomininkų, maži
na nuomas, kartais numušda- 
mi jas 70 nuoš., 30-50 nuoš. yra 
normalus nuomos sumažini
mas vidurmiestyje. Supranta
mas dalykas, nuomos buvo su
mažintos visų pirma ^dide

liems butams, bet ir mažesni 
butai nuomų sumažinimo neiš
vengė. Šiandien vidurmiestyje 
galima gauti keturių kamba
rių butą su visais patogumais 
už 100 zlotų (maždaug 100 
litų) ir net pigiau. Trijų kam
barių butą galima gauti už 85 
—90 zl. Be patogumų butą 
galima gauti už 50—60 zl. 
Priemiesčiuose kainos* yra 50 
nuoš. mažesnės. Vilniaus prie
miesčiai dabar gyvena du
kart aštresnę butų krizę. Ry
šium su tuo nejudinamas tur
tas priemiesčiuose neteko 
daug kur 100 nuoš. savo ren
tabilumo. Yra daugybė tokių 
namų, kurių savininkai nes 
gauna nė cento pajamų iš nuo
mos, nes butai tuštauja arba 
juose gyvena nuomininkai, 
kurie nieko nemoka. Tokių 
namų savininkų padėtis* yra 
beviltiška. Jie brenda vis gi
liau ir giliau į skolas, ir galų 
gale, vis tiek neišvengia lici- 
taci jos.

šiomis dienomis Vilniuje 
buvo šitoks nepaprastas at
sitikimas. Vienas didelio 8 
butų namo savininkas, namą 
pardavus iš varžytinių, krei
pės į' namą pirkusią kredito 
draugiją su prašymu, kad ji 
paliktų iki tolei jo gyventame 
bute ir pavestų jam sargo pa
reigas. Kredito draugija suti
ko, ir šiandien buvęs namo 
savininkas yra savo buvusio 
namo sargas. Tokių pavyzd
žių butų galima pacituoti ir 
daugiau.

Namų nuomoms sumažė
jus, žymiai sumažėjo ir namų 
kainos. Ne tik per licitasijas., 
bet ir šiaip Vilniuje šiandien 
galima gauti namą 40—45% 
pigiau, kaip prieš 2—3 metus. 
Aiškus dalykas, licitacinės 
kainos yra dar žemesnės.

Korespondentas Vilniuje, ry
šium su butų krize, . pastebi 
dar vieną “aliarmuojantį” 
reiškinį, būtent; kad daug 
nejudamo turto .įsigyja vieti
niai lietuviai, kurie “neabejo
tinai gauna stambių pašalpų 
tam tikslui iš Kauno?’ 

’* V 4- rife" v-Ato#’ '? ■ *""■

tarnautojus
Šiaulių apygardos teismo iš

važiuojamoji sesija Kretingoj 
sprendė Kretingos “Gamybos” 
kooperatyvo tarnautojų Mar
cinkevičiaus ir Murnos bylų. 
Jiedu išeikvoję apie 30,000 li
tų, ir su vekseliais nuskriaudę 
per 20 ūkininkų.
Murna nubaustas 3 niet. sun

kiųjų darbų kalėjimo, Marcin
kevičius 1 metus papr. kalėji
mo.

Meteliu vasarvietė — 
dzūkų Nida

METELIAI. — P. Baidotas 
Veisiejus vadina Dzūkų Zara
sais. Tačiau dzūkai turi ir sa
vo Nidą. Tai Tėteliai. Trys 
didieji dzūkų ežerai — Dusia, 
Metelys ir Obelija — tiek turi 
vandens, kad dzūkai dažnai 
giriasi savo mariomis. Mete
liai į Nidą labai panašus. Jie 
yra ant siauros smėlio juos
tos tarp Dusios ir Metelio eže
rų. Meteliuose visur mėlyna: 
aukštai dangus, žemai ežerai, 
tik žemės juosta geltonuoja, 
kaip auksinių kviečių laukas. 
Metelio ir Dusios krantuose 
yra puikių miškų. Prie Dusios 
stūkso eilė piliakalnių, vadi
namų švedakalniais. Pralan- 
ciškių kaimo piliakalnis pats 
įdomiausias. Metelius jau da
bar labai pamilę Lietuvos ge
ografai, geologai ir meninin
kai. Dail. Žmuidzinavičius čia 
vasarodamas nupiešė daugelį 
paveikshj Metelių temomis.

Miestelyje yra graži, balta, 
1822 m. statyta bažnyčia, ku
rios bokštai i šežerų atrodo, 
kaip du švyturiai. Kitam Du
sios krante yra Dzūkų Šilu
va. Tai Borunų Kryžiai. Ten 
per Sekmines ir šv. Petrą su
plaukia pasimelsti ir suvalkie
čiai ir vilniečiai.

Meteliuose vasaroti labai 
miela. Yra neblogų ir butų. O 
dzūkų dainos ir žvejų meilu
mas vasarotojus linksmina ir 
miške, ir ežeruose. Dusia yra 
didžiausias Nepriklausomos 
Lietuvos ežeras: ilgio 9 kilo
metrai, pločio vietomis 4, 5 ir 
gylio 47 metrai.

—Dusios žuvėdra.

Keleivių važiavimas au
tobusais sumažėjo

KAUNAS. — Paskutiniu me
tu susisiekimas autobusiais 
yra žymiai sumažėjęs. Paly
ginus šio laiko autobusais, ke
leivių pervežimas yra suma
žėjęs net dviem trečdaliais. 
Nuo ko tas sumažėjimas pa
reina tiksliai negalima pasa
kyti. Viena, tai stoka pinigų. 
Daugumas susilaiko nuo va
žiavimo autobusiais ir važiuo
ja traukiniais, labai dažnai ar
kliais (jeigu netoli). Didžiuma 
autobusų iš Kauno užmiesčių 
autobusų stoties išvažiuoja 
apytušti.

Ryšium su keleivių pervežiž-

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu
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mu autobusiais, sumažėjo ir 
prekių pervežimas tiek kelei
viniais, prekiniais autobusais, 
nes įvedus leidimus, už pre
kių pervežimų autobusais, 
smulkesnieji pirkliai negali 
išsimokėti ir grįžta prie “senų 
gerų laikų” — veža prekes ar
kliais. . . »

Įvedus autobusams leidimų 
sistemų, jų skaičius žymiai Su
mažėjo. Dabar Kauno autobu
sų stotyje visi lengvai sutelpa, 
be to, kaip minėta, sumažėjo 
ir keleivių judėjimas autobu
sų stoty j. Ryšium su tuo teko 
girdėti, kad sumanymas staty-

“LIETUVIŲ DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI,»

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois. .

šiuomi įstoju J Cbicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių . Sekcijos “LIETUVIŲ DIENOS 
i KARALAITĖS” konkursą ir prisiunčia savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš 

'sutinku atvykti į Cbicagą ir dilyvauti J'Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.
—T-’r ~ - .. *•' \ ‘ | ' 4 * ‘ * * •
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NAUJIENŲ
Vasarinė Ekskursija
Liepos 28, 1933

Dideliu ir Greitu Laivu “ILE DE FRANCE” 
J '(43153 Tonų įtalpos 64,000 arklių spėkos)

Tai bus labai smagi, linksma ir greitą kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Su šia Ekskursija važiuojant galėsite pamatyti garsųjį Paryžiaus miestą be ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su šiuo laivu galima važiuoti ir per Angliją, o iš ten kitu laivu j Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ:

TREČIA KLESA: f TURISTINĖ KLESA:
I Vieną Pusę .......... v.... .  $99.00 Į Vieną Pusę ............. ................ $130.50
Į Abi Puses*............ ............ ......:. 161.50 J, Abi Puses ............ .............   220.00

i ' . Valdžios Taksos atskirai $5.00
. r • į ' ’ • '. i i ' I •

’ ' ’ ' r •' ’’ ' >

,1 Tuojau's pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite į Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą.

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street
; ‘ ‘ ’ '"i . «\ • , • * » i ‘ ' • 1 < , . . t ■
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naujienos, CHcagd, m, 
ti Kauno užmiesčių autobusų 
naujų stotį (Kęstučio—Mairo
nio gatvių kampe busiąs at
mestas. Manomų senąją auto
busų stotį sutvarkyti nupirkti 
esančius gale stoties medinius 
namus, juos nugriauti ir pada
ryti autobusams atskirų išva
žiavimų pėr Poškos gatvę ir, 
žinoma, pastatyti naujų kelei
viams, laukiantiems autobusų 
patalpų.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu liais.

metų amliautTAl gimiau mttais

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I 

Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

Paskutinis Knygų Bargenų Turgus
(Tęsis iki Liepos-July 16, 1933)

NUOLAIDA KNYGAS PERKANTIEMS:
Nuo $1 iki $10—knygos parduodamos už pusę kainos bei 50%. 
Perkanti daugiau negu už $10 — mokės tiktai po 33 centus 
ant kiekvieno dolerio perkamų knygų.

GERBIAMIEJI:
! Turbut Jums yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

plačiausias knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimą — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagos apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 

- Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
"I įsigyti sau reikalingų knygų. Lietuviai gyvenanti to

liau nuo Chicagos bei Kanadoje — rinkitės knygas iš se- 
I nesnių “Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
I “Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų — lietuviškų kny

gų — pas mus visas knygas gausite už pusę kainos ir 
J dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

Šitas knygų bargenas tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos* srities, patarimų — pa
mokinimų, žemlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvi
ručių, monų knygų, muzikalių dainų geriausių kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt. '

Proga apšvietą mylintiems įsigyti sau tinkamų- kny
gų visai pigiai. Laukiam Jūsų atsilankymo į musų kny
gyną — čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. Su pagarba,

“Aušros” Knygynas

8 3653 So. Halsted St., Chicago, III.
JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėjas)
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Didele automobilio ka
tastrofa ties Šilute
KLAIPĖDA. — Gegužės 27 

d. prof. Hagentorno sūnūs su 
vokiečių gimnazijos kurjerio 
sunum Robertu ir stud. Hai- 
senbeinu iš Kauno važiavo j 
Klaipėdą. Po pietų buvo paly
ta ir kelias pasidarė gana sli
dus.

18 klm, nuo Šilutės ties Mo- 
ciškių km. automobilis paslydo 
ir atsimušė į stulpą. Kadangi 
buvo smarkiai važiuojama, tai 
mašina kelisyk persivertė ku-

m/n.....

Jau mašinai atsimušus į stul
pų daug stiklų sulindo Rober
tui į galvų ir įlaužė galvos kau
lų. Robertas krito be sųmonės.

Hagentornui mašinos vairas 
lauže krutinę. Haizenbenui su
laužyta ranka.

Paskui važiavus kita mašina 
skubiai pakvietė iš VilkiŠkių 
gydytojų, kuris sužeistiesiems 
suteikė pirmųjų medicinos pa
galbų. Vėliau sužeistieji buvo 
nugabenti šilutėn. Robertas 
sųmonės neatgavęs po operaci
jos vakar mirė. Hagentomas 
parvežtas Kaunan ir paguldy
tas (tėvo ligoninėn. Hagentor- 
nas sužeistas irgi labai sun-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo 'ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

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

Vanos, lietans ir draskos vanos. 
swimming pool.

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

■3s«sssass=s=sKs:
0003 DAY.
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kiai. Automobilis visiškai si* 
daužytas, nugabentas šilutėn.

Mašinų valdė Hagentomas. 
Vęlionis Robertas sėdėjo šalia 
Hagentomo, o stud. Halsenbei- 
nas gale automobilio.

Pagyvėjo arklių 
prekyba

ŠAKIAI. ~ Paskutiniu laiku 
šakiuose smarkiai pagyvėjo 
arklių prekyba. Kiekvienų tur
gadienį superkama po kelias 
dešimtis arklių. Už gerus eks
portinius arklius mokama po 
300—500 litų.

■kHW
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čiau Vatikanas yra Mussolinio belaisvis ir negali pa
imti į savo rankas vadovybę kovoje prieš fašizmų. To
dėl klerikalizmo jėgos įvairiose šalyse yra pakrikusios 
ir joms nėra vilties atsilaikyti.

Apžvalga
rKIEK NARIŲ TURI-SbA.?

NAUJAS AMERIKOS AMBASADORIUS 
VOKIETIJAI

Jungtinės Valstijos paskyrė ambasadorium Vokie
tijai istorijos profesorių Chicagos universitete, Dr. 
William E. Dodd. Jo paskyrimas charakterizuoja nau
ją kryptį Amerikos politikoje. Iki šiol diplomatinių at
stovų vietos būdavo paprastai dalinamos turtingiems 
biznieriams — automobilių fabrikantams, plieno kom
panijų prezidentams ir k., — kurie 
stambias pinigų sumas į valdančios 
fondą.

Labai dažnai tie asmens nieko

būdavo paaukoję 
partijos rinkimų

nenusimanydavo 
apie užsienių politiką. Į diplomatines savo pareigas jie 
žiūrėdavo, kaip j progą smagiai pagyventi svetimos 
valstybės sostinėje ir duoti galimumo savo žmonai ii’ 

> dukterims pašokti ir parodyti savo brangius parėdus 
diplomatinėse “parėse”. Bet profesoriaus .Dodd asme
nyje prezidentas’Rooseveltas pasirinko ne pinigų mai
šą, bet aukšto mokslo vyrą, kuris yra pasižymėjęs/kai
po rimtas rašytojas (jo specialybė yra vokiečių istori
jos tyrinėjimai) ir pažangių įsitikinimų politikos vei
kėjas.

Atsisveikinimo bankiete, kurį jam aną dieną su
rengė jo kolegos Chicagoje, naujasis ambasadorius Vo
kietijai išreiškė savo mintis kai kuriais opiais šių; die
nų klausimais. Jisai kalbėjo apie dabartinį ekonominį 
pasaulio krizį, apie milžinišką bedarbių skaičių pramo
nės kraštuose ir apie klaidas, kurias padarė žmonija, 
leisdama suirti jos ekonominiems ir politiniems san
tykiams. Tarp ko kita jisai pareiškė:

“Ne demokratiją reikia kaltinti dėl tų nepasi
sekimų, bet netikęs demokratijos metodo vartoji
mas užtraukė ant mus tas bėdas ir uždėjo mums 
jungą piniguočių, kurie nėra po visuomenės kon
trole?’
Šiam griežtam demokratijos ir asmens laisvės šali

ninkui teks atstovauti Ameriką Berlyne, kur hitlerinin
kų vandalizmas naikina darbo žmonių teises ir perse
kioja geriausius Vokietijos mokslo ir meno darbuoto
jus. Tai bus labai atsakominga pozicija. Bet galima pa- 

K sitikėti, kad prof. Dodd nepataikaus “nacių” smurtui.

Musų fašistai ir komunistai 
savo spaudoje neseniai rašė, 
kad SLA. jau netekęs daugiau 
kaip pusės narių: turėjęs 
23,000, o dabar beturįs tik.apie 
11,000. šitie “Dirvos”, “Tiesos”, 
“Vilnies” ir kitų panašios rų-^ 
šies organų pasakojimai apie 
“liūdną” Susivienijimo stovį ne
buvo jokiais faktais paremti, ir 
SLA. laikraštis juos atremia. 

f

“Pirmiausiai”, sako “Tė
vynė”, “Susivienijimas nie
kuomet 23, 000 narių neturė
jo. Susivienijimo didžiausio 
nariais iškilimo laiku, balan
džio 1 d. 1930 metais, Susi
vienijimas turėjo 20,512 na
rių. Tų pačių motų SLA. Sei
me sukeltas bolševikų ‘pu
čas’ ir vėliaus po Seimui in
tensyvus bolševikų vajus su
griauti Susivienijimą ištrau
kė apie 3,000 narių iš orga
nizacijos. Vėliaus pasireiškė 
ekonominis sunklaikis, kas 
netik sutraukė naujų narių 
gavimą j Susivienijimą, bet 
privertė ir daugelį senų na
rių apleisti organizaciją dėl 
neišgalėjimo duoklių užsimo
kėti ir nepastovaus gyveni
mo. Vienok nežiūrint tų visų 
sunkenybių šiandie Susivie
nijimas turi apie 15,000 na
rių. Su pabaiga 1932 metų 
valstijoms raportuojant pil
nų narių Susivienijimas tu
rėjo 13,800, o šiais metais 
narių skaičius padidėjo gero
kai virš 1,000. Vadinasi, ‘tau
tininkų laikraštis’ SLA. na
rių sumažėjimą padidino arti 
6,000.” 
Pastebėtina yra tai, kad ši

tose savo pastangose diskredi- 
duoti Susivienijimą visuomenes 
akyse f asistuojantieji tautinin
kai eina ranka už rankos su 
bimbininkais.

čiui patekus j finansinius keb
lumus, .kitas tautininkų laik
raštis, Clevelande, siunčia jo 
leidėjams šitokių linkėjimų:

“Nesinori būti pranašu, ta
čiau galima sakyti kad ‘Vie
nybės’ dienos yra suskaity
tos. ‘Demokratizmu’ ji už- 

»springs ir nesulauks nei pro
gos švęsti 50 metų sukaktu
ves.”
Kultūringoje visuomenėje ši

toks cyniškas vieno laikraščio 
‘ pasveikinimas” kithm laikraš
čiui butų negalimas. Bet tauti
ninkų organas padorumo ne
paiso, kuomet jisai mato kitą 
laikraštį drjstant turėti kitokią 
nuomonę, negu jo.

1 v I

Tu, girdi, užsprings! demo
kratizmu! Jeigu “Vienybė” ir 
toliaus garbintų 'Hitlerį, Mus- 
solinį ar.<kitą kokį lakudrą, su
trempusį žmonių teises, tai ji 
“neužspringtų”! a

Galų gale, tačiau iš to neva

tautybės idėja pridengto begė
diškumo kyšo visai paprastas 
biznio sumetimas . “Vienybei” 
springstant, jos buvęs “vien
mintis” pro ašaras praneša štai 
ką:

“Desotkai tautininkų \vei
kėjų iš įvairių Amerikos

• kampų... nusiminę pasako 
nkad ‘Dirva’ dabar liko.vieniu-' f 
telis laikjaštiSi-apie kurį mes 
turime tuokti .savo spėkas 
Tai ve »ko ’ “tautiška’ 

trokšta - 
tiumerių.

'Kai * dėl faktinos to pareiški
mo pusės, tai ji neatrodo labai 
■įtikinanti, nes jeigu “veikėjai, 
iš įvairių kampų” tikrai jau 
taip brangintų tą kaimo ė pus
bernių “idėją”, kurią Valaitis 
su Klinga skelbė “Vienybėje”, 
tai jie <nebutų i leidę jai skursti. 
Bet. žiupsnelis tiesos tenai gal-

»r
.” siela

savo oponento ku

komplimentą
Gėl norėtumei iš-

VĖL RELIGINĖS RIAUŠĖS ISPANIJOJE

'Agota užmetė ant

nekantrumu laukė ir rengėsi 
joje .dalyvauti.

,1 pavasarį jau buvo galima 
matyti merginas traukiant į 
mišką, kur ruko užkurtas lau
žas ir 'Skambėjo armonikų 
garsai. Agota 'Su nekantrumu 
žiurėjo pro langą į einantį 
jaunimą. >Ji» nerimavo ir lau
ke, *?kėl vaikai sumigs, f Paga
lios, ‘prisiartino laukiamoji 
valanda,
galvos i&karėlę ir skubiai išvy
ko į niišką.

Ten ji jau rado .būrį anergU 
nų. Visos jos buvo apsirengu-4 
sios c šventadieniais, drabužiais. 
Jų sejonai siekė tik kelius, —» 
tuo budu jos stengėsi parodyti 
savo gražiai išsiuvinėtus apa
tinius. Kiekviena merginų 
plaukuose turėjo gražias *>šur 
kas, kurios buvo padabintos 
rūtomis ir našlutėmis. Pana-

iš tiesų, pasakyta. Galima '^i‘buvo apsirengusi ir Ago,

NORĖTŲ SUTEIKTI “PASKU 
TINI PATARNAVIMĄ”

Popiežiaus sukurstyti, Ispanijos klerikalai bandė 
panaudoti tradicinę “šventos Širdies Jėzaus” šventę 
protestui * pareikšti prieš “bedieviškus” įstatymus, ku
riais Ispanijos seimas panaikino katalikų bažnyčios 
(t. y. kunigų) privilegijas, atskirdamas bažnyčią nuo 
valstybės ir mokyklą nuo bažnyčios. Į šitą klerikaliz
mo demonstraciją tačiau žmonių minios Madride atsa
kė riaušėmis. Jos draskė ir degino spalvuotus popieri
nius papuošimus katalikų namų, daužė akmenimis lan
gus ir užpuldinėjo asmenis, kurie monarchistiškais ar
ba religiškais Šukiais mėgino išreikšti savo jausmus. 
Valdžia, galų gale, turėjo pasiųsti policiją toms riau
šėms malšinti ir uždraudė visas viešas demonstracijas 
sostinės gatvėse.

Tai yra apgailėtini įvykiai. Bet j juos tenka žiūrėti, 
kaip j reiškinius tos kovos, kuri šiandie Ispanijoje eina 
tarpe pasaulinės valstybės ir bažnyčios. Ispanija dau
giau kaip per tūkstantį metų buvo valdoma katalikų 
dvasiškijos. Valstybė buvo tenai tik bažnyčios įrankis. 
Dabar ispanų tauta nori paliuosuoti savo valstybę nuo 
dvasininkų kontrolės, įvykindami tą principą, kad “re
ligija, yra privatinis sąžinės dalykas”. Suprantama, kad 
kunigai tam kiek galėdami priešinasi. Nors jie neva 
skelbia, kad “Dievo karalystė yra ne šios žemės”, bet 
jie nieku budu nesutinka išsižadėti savo žemiškos ka
ralystės, kurioje jie buvo įsitaisę tokį patogų gyveni
mą.

Bet, nežiūrint kaip Ispanijos klerikalizmas .spar
dysią, jo galybės laikai jau praėjo ir nebegrįš. Klerika
lizmas baigia savo dienas visame Vakarų civilizacijos 
pasaulyje. Kai kur jį laikinai išgelbėjo nuo “noglos” 
mirties tik fašistiškos diktatūros, supančiodamos vi
suomenės judėjimą ir panaikindamos minties laisvę. Bet 
kai diktatūros ims griūti, tai po jų griuvėsiais bus pa
laidoti ir klerikalai/ kurie dar šiandie yra susijungę 
su diktatoriais. Gudresnieji klerikalizmo vadai šitą 

.pavojų .jaučia, todėl jie stoja į opoziciją'fašizmui. Ta-

įstengė sulaikyti ašaras. Kai 
pasibaigė šokis, jos upas’buvo 
prislėgtas.

—Tamsta puikiai šoki, pane
le, — pasakė 
Juozas.
gerti stiklą alaus?

Agota atsiduso ir sumurmė
jo sutikimą.

Jis nusivedė ją prie tos vie
tos, kur stovėjo 4 bačka alaus. 
Ten jau buvo susirinkę įkaitę 
šokėjai ir gurkšnojo šaltą 
alutį.

—^Man atrodo, kad tamsta 
kažkodėl ‘liūdna, — pastebėjo • • Jis.

—Aš galvoju apie tai, kad 
visi yra ‘linksmi, — pasąmo
ningai atsakė ji.

—Ar kas ‘kliudo tamstai 
linksmintis?

—Tas faktas, kad aš esu,— 
kas esu...

—Ką tamsta nori tuo pasa
kyti?

— ‘Noriu pasakyti, kad aš 
esu girtuoklio duktė, — atsa
kė 'Agota ir giliai atsiduso.

—Tai paprastas dalykas, dėl 
kurio tamstai nereikėtų liūdė
ti. ‘Juk tokią nelaimę ‘tenka 
kentėti ne vien dik ’ tamstai, t
—Tai tiesa. • Bet tgal bus -ne 

<pro .šalį iuQn;prisistatyti, 
esu /Agota .Svirgailyiė, —
>ji, ir jos gražiame veide , pasi- 
rodėkarti.šypsena.

—Taip! Aš .girdėjau .apie 
tamstą.

—Tur, būt, i tamsta įnori t pasa
kyti, į jog girdėjai japie mano 
tėvą,

ta. Jiuklar turėjo gražiai iš
siuvinėtą jpriejuostę, įkurią .-jai 
pšliko timėtina atminčiai. 
Merginos!rkartu tsu ‘kaimo jau- 
injuoliais* dainavo/šoko ir gėrė, 

.Agota .kelis įkartus .apėjo 
aplink t susirinkusį jaunimą, 
tikėdama surasti .pažįstamų; 
•Nesurddusi »jų, ji /atsistojo 
kiek nuošaliau dr /žiurėjo, 
kaipikiti i linksminasi. .Ja i , tai p 
bestovint, -kažkas .palietė »jos 
alkūnę ir /tuo i. pačiu laiku 

i prabilo: ,
-^Atsiprašau, .panele, .ar ne: 

suteiktuničt i man j garbes rpa- 
:-šoktixsu Itamsta ‘^Suktinį”?

I Toks nepaprastas .mandagu^ 
mas ijai ibuvo tikras siurprb 
uas. tlš savo ‘tėvo.;jii buvo *pra- 
tusi /girdėti vien fltik - burnoji- 
musiir keiksmus, o čia kalbą 

► apie ^garbės -suteikimą.. Agotą 
atsigręžė.1 Prieš save j ji < pamatę 
gražų »jaunuolį. hJi < maloniai 
nusišypsojo ir sutiko šokti.

f Nežiūrint į r tai, > kad j i1 turė
jo sunkiai dirbti ir buvo visą 
laiką savo tėvo ujama, Agota 
buvo graži. Tatai kiekvienas 
turėjo pripažinti. Jos veidas 
buvo .patraukiantis ir angeliš
kas, 'išreiškiantis <nekaltumą ir 
tyrumą. Žmonės j apgailestavo 
tą faktą, kad ji buvo 'Svirgai
los i dūkte. -Jos darbštumas bu
vo įgerai žinomas, tad ne vie
nas sakydavo, i jog kurią nors 
dieną ji* bus . puiki žmona.

-Bešokant, Agotai pradėjo 
laiku i ji /neragino tėvą eiti,|skverbtis i į galvą mintis, ar 

jaunuoliui yra žinoma jos 
kilmė. Jai pasidarė liūdna ir 
ji <spajsuto .didesnį skausmą,

kėti, kad tautininkų veikėjai, 
kurių dar yra- išlikę .keletas Me- 
sėtkų “įvairiuose Ameiikoš 
kampuose”, -yra musiminę. Kur 
jie nebus nusiminę, kuomet 
jiems tenka “tuoktis” ‘apie t to
kį organą, kaip Dirva”!

;; Vytautas Zereni-Beliąjus. •

Girtuoklio Duktė

šv. Juozapo “Darbininkui” 
jos korespondentas Brooklyne . 
praneša šitokių tariamų infor
macijų apie ‘Vienybę”:

“Brooklyno Vienybėje’ įvy
ko permainos. Kaip jau ‘Dar
bininke’ buvo rašyta, ji no
rėta visai uždaryti, bet po 
trijų dienų Šėrininkų posė
džiavimo, nutarta leisti kol 
kas nors kartą į savaitę, žy
miai sumažintas darbininkų 
štabas: redaktorium palik
tas p. Tysliava, jo padėjėju 
p. Kružintaitis, 'administra
torium Bukšnaitis. Bet tarp 
direktorių, girdėt, yra dide
lis ‘trinimasis’ ir galimas 
daiktas, kad gali V-bė’ visai 
užsidaryti. Pagyvensime — 
pamatysime.”

“Tėvynė”, beje, praneša, kad 
birželio 15 d. netikėtai buvo 
atvykęs į New Yorką SLA. 
prezidentas p. St. Gegužis, ku
rį telefonu iššaukė “Vienybės” 
direktoriai tartis dėl senos 
$25,000 skolos Susivienijimui. 
Tame pasitarime su p. Gegužiu 
buvęs išdirbtas “tam tikras pla
nas užtikrinimui Susivienijimui 
paskolos saugumo ir visų'' už
vilktų nuošimčių atmokėjimo”. 
“Vien.” direkcija turinti dar 
šitą planą iki paskirto laiko ga
lutinai patvirtinti.

TAUTIŠKI LINKĖJIMAI

Musų vadinamų “tautininkų” 
filosofija yra maž-daųg tokia: 
tauta musų idealas, bet; jeigu 
kuris tautietis į tmusų idudą 
nepučia, tai tegiį jisai pasika-

Agota Svirgailyte ir Juozas 
Adomaitis įsimylėjo iš pirmo 
pasimatymo. Jii dviejų meilė 
buvo tiek jau stebėtinai graži, 
kaip giedrios vasaros dienos 
saulėleidis prie mėlynb ežero, 
apsupto žaliuojančiomis ga
nyklomis.

Kaip tigrė, netekusi savo 
vaikų, ,pasidarė žiauri iš pa
vydo Agota, kuomet rkilo tpar 
vojus prarasti savo mylimąjį.1 
Ir kaip pasibaisėtinas tigrės 
kerštas buvo jų dviejų.mirtis.

Juozas gyveno Išlaužu kai
me, kuris susidėjo iš turtingų 
ir stambių ūkininkų. Adomai
čių šeima ne tik buvo turtin
ga, bet priegtarp pasižymėjo ir 
savo pamaldupiu, — skaitėsi 
dievobaimingiausią šeima vi
soje Suvalkijoje.

Agota buvo dagininko duk
tė riš Lapųpio. ;Jų mažas ukię 
vos galėjo šeimą (.apsaugoti 
nuo .bado. Svirgaila, Agotos’ 
tėvas, buvo girtuoklis t ir nuo
lat i mušdavo savo žmoną, i P.a- 
.sak žmonių, dėl mušimo ir 
žiauraus ąpsięjimo jo žmona 
be ;■ laiko . apleido / šį . pasaulį. 1 

iKai motina mirė, ? tai visa 
sunkumo j našta užgulė ;ant A- 
gotos į pečių, i kadangi j i buvo 
vyriausia. Ji turėjo tvarkyti 
namus, prižiūrėti savo tris 
jaunesnius brolius ir liuobti 
gyvulius. Agotai buvo visai 
paprasta atlikti ir vyro dar
bus : arti, sėti ir piauti rugius. 
O tai todėl, kad jos. tėvas kar
tais negrįždavo iš, miestelio
per kelias dienas.

Grįždavo jis paprastai girtas 
ir pradėdavo mušti savo vai
kus, o ypač Agotą, kuri buvo 
vyriausia. Jis pagriebdavo 
grėblį, pagalį ar kas tik pasi
taikydavo po ranka. Dažnai 
jis taip baisiai sumušdavo A- 
gotą, kad jai tekdavo ir į lovą 
atsigulti.

Tokiais atvejais ją, paprastai 
kaimynai prižiūrėdavo. Jie 
aplankydavo ją ir atnešdavo 
visokias šakneles ir žoles. Lai
ke tų atsilankymų tėvas pa
prastai klūpodavo prie šven
čiausios' Panelės atvaizdo. Kai
miečiai, matydami jo tokį, nu
sižeminimą, nepraleisdavo 
progos jį išbarti, o kai kurie 
tiesiog su panieka spjaudavo • • • 1 JI-

Kai Svirgaila pamatydavo 
savo sumuštą dukterį lovoje, 
tai. jis suprasdavo savo 'blo
gus darbus ir melsdajvosi/priė 
šventųjų, prašydamas/ pąsigai- 
lėjimo bei sulaikymo nuo to
kio poelgio ateityje. įSefcaiųą 
sekmadienį jis vėl eidavo į 
kaimyninį ?miestuką, <kur buVo 
bažnyčia. Kiekvienas žinojo 
pasėkas, .tačiąggMekas .aiegalė-

■ -

jo sulaikyti jį nuo ėjimo jį; 
bažnyčią. Svirgaila tvirtinda
vo, jog jis būtinai turi eiti ir 
padaryti atgailą už savo .blo
gus darbus bei .prašyti atleis 
dimo nuodėmių. Tačiau iš tų 
atgailų nieko gero neišeidavo;, 
jis negalėdavo susilaikyti nuo 
pagundos užsukti į karčiamą, 
kur jis praleisdavo paskuti
nius savo centus ir litus — jei 
turėdavo jų — begerdamas i ir 
belošdamas kortomis.

Svirgailos namuose viešpa
taudavo ramybė, kai jis išei
davo į miestelį. Bet prieš aud
rą juk visuomet esti tyla. Na, 
o Svirgailos grįžimas šukei? 
davo tikrą viesulą.

Vieną sekmadienį, kai Svir? 
gaila rengėsi eiti į miestelį, 
Agota nedarė jokių pastangų, 
kad .sulaikyti j,jį. Tuo pačiu

—.aš
Lare

kadangi /bijojosi, Jiad pas jį 
kariais nekiltų (nužiuro j imas. 
Artimame miške buvo rengia
ma i gegužinė J kurios Agota su negu nuo tėvo mušimo. Ji vos

lji«atsekė.
—r Aš girdėjau ąpie .lamstą, 

apie .tamstos kentėjimus ir 
darbštumą. Tačiau * turiu į-pri- 
sįpažinti, jog aš .niekuomet 
nesvajojau, kad tamsta būtu
mei tokia graži • ir turėtumei 
tokią patraukiančią asmeny
bę.

—Ar .tos savybės .man pri
valo būti užgintos?

—Visai ne. Neužsigauk tam
sta, nes aš visai neturėjau 
galvoje tamstą įžeisti. Juk gra
žumas ir dorumas paprastai 
nėra gretinamas su girtavimu 
ir girtuoklio dukterimi. Bet 
neužsimoka kalbėti apie tą 
nemalonų dalyką. Gal ,pašok- 
siva kitą šokį?

Juodu šoko ne vieną, r bet 
daug dar šokių. Atrodė, kad 
juodu vienas antram yra su
tvertu.

Gegužinei besibaigiant, tarp 
Agotos ir Juozo užsimezgė ar
timas draugiškumas.

(Bus daugiau)

■rRil

Dėdė Šamas > nėtiki savo akimis. Nevietoje nuliai 
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Tarp Chicagos
Lietuvių

DALYVAUJA “KARALAITES” KONKURSE Gazolis, 40, 1535 N. Campbell 
avenue, staiga įkrito į upę ir 
paskendo. Jb kūnas buvo iš
griebtas.

8 metų didvyris išgel
bėjo kūdikį nuo mirties

pradės rinkti Liet. 
Dienos Karalaite

Konkursas baigiasi birželio 30 
d.; fotografijos turi būti pri
siųstos nevėliau tos dienos.

8 metų berniukas Roger We- 
dekind, Zion, III., šeštadienį iš
gelbėjo 4 mėnesių 'kūdikį nuo 
mirties, kuomet ištraukė jį iš 
užsidegusio lopšio. Spėjama, 
kad saulės spinduliai uždegė 
lopšį.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Lietuviai Daktarai

Šios savaitės pabaigoje Pa
saulinės- Parodos Lietuvių 
Dienos Karalaitės konkurso 
teisėjai pradės rinkti tipin- 
giausią ir gražiausią lietuvai
tę lietuvių iškilmėms, kurios 
įvyks Parodoje liepos 16 d.

Karalaitės konkursai! įsto
jo šimtas Chicagos ir visų ki
tų kolonijų lietuvaitėn, aspi- 
ruojančios laimėti karalaitės 
vainiką ar bent būti jos 12-kos 
mergaičių švitoje.

Nors buvo skelbiama, kad 
konkursas pasibaigs birželio 
15 d., jis buvo prailgintas iki 
birželio 30 d., kad duoti susi
vėlavusioms mergaitėms pro
gą laiku prisiųsti savo foto
grafijas. Dar yra penkios 
dienos fotografijas prisiųsti ir 
tos mergaitės, kurios to iki- 
šiol nepadarė turėtų pasinau
doti paskutine proga. Foto
grafijos turi būti prisiųstos ne
vėliau birželio 30 d. Platesnių 
informacijų, žiūrėk kuponą.

Karalaitė ir jos 12-kos mer
gaičių svita dalyvaus Lietu-, 
vių dienos iškilmėse ir kituose 
parengimuose, kuriuos P. P. 
Komitetas rengia liepos mė
nesį.

Į karalaitės konkurso tei
sėjus įeina Lietuvos Konsulo 
Chicagoje Antano Kalvaičio 
žmona, p. A. Kalvaitienė, p. 
Nora Gugis, p-lė Leoną Gai- 
žaitė, p. M. Kirienė, R. Hans- 
kat, Dr. M. Srtikolia ir Dr. S. 
Biežis, K. Jurgelionis, M. J. Ši
leikis ir M. Biekša.

šią savaitę “Naujienose” ir 
kituose lietuvių laikraščiuose 
tilps kai kurių kontestančių 
fotografijos. šiandien telpa 
vienos chicagietės kontestun- 
tės paveikslas, o ryt tilps De- 
troit, Mieli, lietuvaitės.

Philip L. Sullivan iš> 
rinktas vyr. teisė
ju krim* teisme

Circuit teismo teisėjai iš 
rinko teisėjų Philip L. Sulli 
van vyriausiu kriminalio teis 
mo teisėju į vietų J. J. 
talskio, kurio terminas 
baigia sugsėjo mėnesį, 
tuviai atmena Philip L.
van kaipo teisėjų, kuris na
grinėjo A. Girskio bylų. Girs
kis buvo nuteistas 5 metams 
kalėjimo už vienos skerdyklų 
firmos f Urmono B. \Valkerio 
nužudymų.

Prys- 
pask 
Lie-

Sulli-

Valeria Chepukaitė, Chicago, Illinois (foto No. 1)

prastai gražius lapus. Iš su
minėtų šakų, išstatytų paro
doje , yra “Caladiumai” (65 
rūšių), kurių lapai yra dideli, 
ryškiai spalvuoti ir permato
mi; begonijos, lilijos, ete.

Paroda bus atdara kiekvie
ną dieną nuo 8 vai. ryto iki 
10 vai. vakaro. Įžanga veltui 
visiems. Oranžerijos randasi 
prie 3800 West Lake Street.

V. Vaitkevičius perkėlė 
barzdaskutyklą

BRIGHTON PARK — Vin
cas Vaitkevičiui perkėlė savo 
barzdaskutyklą iš 2831 West 
40th Place į 4354 So. Mozart 
Street. V. Vaitkevičius yra 
geras “Naujienų’’ rėmėjas per 
daug metų. Gerų pasekmių 
naujoje vietoje. > Žv.

Liepos 1-4 Chicagoje 
įvyks aeroplanų 

lenktynės
Dalyvaus 

pirmas
daug žymių lakūnų; 
prizas yra $5,000.

Virė pusryčius savo 
vyrui, o jis jau buvo 

negyvas

1-4 Chicagos Munici-

Širdies liga staigiai mirė 
geportietis Stanislovas 
vidas.

brid-

Penkta-

sužcidus du vyrus.
Bendrove skelbė, kad auto

mobiliai priklauso jai, o kuo
met nelaimė įvyko ir nukentėję 
ją patraukė atsakomybėn, tai 
pasirodė, kad automobilis pri
klauso šoferiui.

šeštadienį atidarė 
dailės parodą 
Grant Parke

Po atviru dangum Grant 
/Parke, netoli ežero, grupe dai
lininkų atidarė parodą. Tai ant
ra metinė paroda, daug turtin
gesnė už pernykščių. Dailinin
kai parduoda savo kurinius.

žvejas Frank Gazolis 
paskendo žiūrėtojų mi

nios akyvaizdoje
• I • - ' > > , < Į » ! > f < Y

šeštadienį apie pietus, kuo
met būriai žmonių ėjo Michi
gan Avenue tiltu, žvejas Frank

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
luose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Optometricaily specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
-Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

z Phone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Graboriai
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1,000 dalyvavo antifa
šistinėje demonstra

cijoje Ghicagoje
4,000 vyrų ir moterų daly

vavo protesto demonstracijo
je prieš fašizmą ir Hitlerį, ku
ri įvyko šeštadienį apie pie
tus miesto centre. Policijos 
buvo apie 700. Demonstran
tai pasmerkė Hitlerį ir bend- 
drai diktatūrą. Išklausę kal
bų Grant Parke, demonstran
tai išsiskirstė.

. 1 * I.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking 
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.__

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turia automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

VARIUOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos ar tarškimų.. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas erydymaels namie leid
žia UuriB atlikti savo reikalus kain papras
tai’—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad. 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emoraid Oll veikia taip greitai,, kad’ 
užgydyti jūsų kojų) žaizdas, sumažinti suti- 
nitnus ir pabalinti visus skausmus, kad; jus 
į trumpą laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai- 
kykitės lengvų nurddymų Ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekhilnkas nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsit*.

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25*00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 VV. ISth St. Tel. Canal 6174

Chicago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

Valandos nuo 9 — 9

2420 W. Marųuette Rd.
arti W«tern Avenue 

Pbone HEMLOCK 7828

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 Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS. IR BALSAMUOTOJAS 

Patatpavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18 St

Tėl. Monro. 3377

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Vitgtafa 0031

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Mnq<utu Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovebill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą.

Rez. 6600 South Artetian Avenue 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halited Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpūtasis: 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Perrikiliai j erdvesni ir patogesni vietą

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

Ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nno 10 iki 12 

Pbone Boulevard 8483

0r. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofi.ur *6*5 S. ASHLAND AVB.

Ofiso'vali: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedelioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930
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Įvairus Gydytojai
Pbone Armitagc 2822

1145 Milivaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M, 
Se rėdos vakare uždaryta 

Nedilioj -pagal ištarti

DR.HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgą: i| 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas zyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausias me
todus X-Ray ir kitokiu elektros prie
taisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel* Canal 3110 
Rezidtnrijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGA!)
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 3 fadbei 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų it 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 .Nedil. nno 10 iki 12 v. dieni. 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

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

OfiMl T.L Victory «93 
Rez. Tek Drezd 919A

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Cbirargas 

O f i s a s 

3102 So. Halsted St 
kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis ir Iventadieniais 10—2.

BRIDGEPORT 
dienį. birželio 23, apie šeštą 
valandų ryto staigiai mirė Sta
nislovas Tarvidas, 23 metų, 
3638 South Union avenue. Spė
jama, kad mirties priežastis 
buvo šridies liga.

Velionio žmona atsikėlė pa
gaminti pusryčius savo vyrui, 
kuris anksti rytą išeidavo į 
darbą. Nesulaukdama vyro 
atsikeliant ji nuėjo į miega
mąjį kambarį jį pažadinti. Bet 
rado vyrą negyvą lovoje.

S. Tarvidas buvo Šioje ša
lyje gimęs lietuvis.

Senas Petras.

Liepos 
pialiame aerodrome įvyks aero
planų lenktynes, kurias rengia 
American Air Races Pasaulines 
Parodos proga.

Lenktynėse dalyvaus didelis 
skaičius plačiai žinomų lakūnų*, 
tarp jų viena mergaitė Helen 
MacCloskey, įš Pittsburgh, Pa. 
Len kiti n i uos John Livingston, 
Aurora, III., Jack Wright, Uti- 
ca, N. Y., J. Jacobsen, Kansas 
City, Matty Laird, Chicago^ 
etc.

Be to, į lenktynes atsilankys 
B. Griffin, kuris pernai perskri
do Atlantiko okeanų su J. Ma- 
ttern, Lon Yancey ir R. O. 
Williams, kuris planuoja nu
skristi iš Chicagos į Europą ir 
atgal. Pirmas prizas yra $5,000. 
Taipgi keli trofėjai. *

JONAS MALECKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliut bir
želio 25 dieną, 6:00 valandą ry-* 
to 1933 m., sulaukęs apie’ 52 m, 
amžiaus, gimęs Raseinių, apskr., 
Kelmes miestelio.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Agotą, sūnų Juozapą, duk
terį Oną ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
8933 So. Houston Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
birželio 28’ dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namų į Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin* 
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jdno Maleckio gi
minės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse in suteikti 
kutinį patarnavimą ir 
mą. į

Nubudę liekame,

Moteris, Simus, Duktė 
ir Giminės^

Laidotuvėse patarnauja 
borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

dalyvauti 
jam pas- 
atsisveiki-

gra-

an

Atidaro gėlių ir ša
kų parodą Garfield 
Parko oranžerijoje

Paroda nusitęs nuo liepos 1 d. 
iki Labor Day, įžanga vi
siems veltui.

Lie-GARFIELD PARK 
pos 1 d. Garfield Park oran
žerijose atsidarys vidurvasa* 
rinė gilių ir Šakų paroda, ku
ri nusitęs iki Labor Day. Į 
parodų sutraukta kdioliką 
tūkstantių gėlių ir retų me-

Žada areštuoti Chec 
ker Taxi Co. vir

šininkus
Bendrovė patraukė teisman, tei

sėjų? Green ir “HWld' and 
Examiner”.

Teisėjas Thomas A. Green, 
traffic teisme, šeštadienį įsakė 
areštuoti keturius Ghecker Cab 
bendrovės viršininkus Chicagoj, 
o bendrovė tuo pačiu laiku pa
traukė į federalį teismą patį 
teisėją ir laikraštį “Herald and 
Examiner” už šmeižtus. Už pa
darytas skriaudas reikalauja 
$1,000,000.

Teisėjas įsakė areštuoti vir
šininkus dėl kreivos prisiegos ir 
melagingų liudymų, kurie iš
kilo vienam bendrovės šoferiui

JONAS CHESTA 
(Čestakauskas)

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir-
• želio 24 dieną, 7:30 valandą ry- 
; to 193 3 m., sulaukęs pusės am- 
! žiaus, gimęs Žarasų apskr., An- 
I talieptės miestelio.

Turėjo biznį, vadinamą Chesta 
Gesolin Service ant Archer Avė.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudimę 

moterį Seterą po tėvais Mušins- 
r Raitė, du sūnūs Joną ir Norbertą, 

dukterį Adelią, marčią Heleną 
Chestą, Lietuvoje 3 pusbrolius 

" Petrą, Joną ir Antaną* taipgi pus
seserę Nataliją Zinkevičienę, gimi

nes ir draugus.
Kūnas pašarvotas, randasi 4864 

Archer Avė. Tel. Virginia 1088.
Laidotuvės įvyks antradienyj 

birželio 27 dieną, 1:30 vai. po 
. pietų iš namų bus nulydėtas į
* Tautiškas kapines.

Visi. a. a. Jono Chestos gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

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 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2261 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Victory 2284 
y ----- ■ " ~ ■

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentu>orth Avė., Chicago, Ilk
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v.
Ketv. ir Nedelioj tiktai pagal sutarimo.

Rez. Bėverly 0081

Advokatai

dalyvauti 
jam pasku- 
atsisveikini-*

Tel. Lafayette 3572.
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkčje.
Dideli ir graži 

Koplyčia, dykai.
* 4092 ARCHER AV.,

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Eldg. 
2400 W. Madiion St.

VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Tel. Seeley 7330 

Namų telefonas Btanswick 0597

ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Roomt 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos:, nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Bouievard 1310
Valandos:, nuo 6 iki 8:30 vaL kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedelioj nuo 9 iki 12 ryto

8. Nuliūdę liekame*
. Moteris, Sunai, Duktė,

ir Giminės. . j
■i Laidotuvėse patarnauja grabo

rius Julius Liulevičius, Telefonas 
Lafayette 3572.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St 
, Boulevard 5203 in 8413 
1327 So. 49 Ct

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįio U Ktuopoe ir vH praktikuoja 
eenoįoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M 
7-9 P* M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofieas 77 W. Wa»hington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn. ir Ketr.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafagetto 7337,

Namų Tri. Hyde Park 3395

Ofiso tel. Lafayette 7031Dr. V. Ė. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer AvenueLachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse* kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu* busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI, Chicago 
SKYRIUS!

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Petnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Weitern Avinai 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

■ '!

Lietuves Akušerės
5

Tel. Calumet 1656

CHICAGO, ILL.Viii Telefonai YARDS 1741—1742

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. yalū

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKEHS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35tb H Halsted St>Y 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro© SL, prie Clark 
Telefonu State 7660: valandoa 0—6 

W. Side: 2201 W. 22 St. (C«rmak Rd)

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Athland Aut. 
Te!.* Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
, Tel. Republic 9723

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel* Victory 2343 

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniaii pagal sutarti.

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 

8 Midvife 
'6109 South AttHtng 
j Avemte 

Pbone.
Hemlock 9252 

Patarnauji- prie g ba
dymo namuose ac Iii* 
goniriėse,. duodu ma- 
mge* elžctric treat*- 
S:ent ir;' magnatu 

lankėta . ir t. t., 
*M6t®rims ir mergi
nom patarimai do* 
vaaai.

SENIAUSIA ffl DttŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia^ turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau 4 patarnauti.

u i

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius^. kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę*

Puikiausios, modemiškai įrengtos trys■' koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl Šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Telefonas Grovehill 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 P* M, 

Ttečiadlėnyj ir Nedelioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago* 1B* 

Virš Gregg Vaistinyčios

< ADVOKATAS
3241 So. Halsted St.
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LIETUVIAI JONAS CHESTAKAUSKAS IR 
MORTA ADOMAITIS KRUVINOS 

TRAGEDIJOS AUKOS
Pašovęs moteriškę trijais šūviais J. Chesta- 

Chestakauskas atėmė savo gyvastį

Tragedija įvyko Brighton Parke, tarp Archer 
ir Komensky gatvių; Adomaitienė mirs, sako

BRIGHTON PARK — Jo-
nas Chesta — Chestakauskas* 
50 metų* 4864 Archer avenue, 
šeštadienį rytų nusižudė pa
leisdamas kulkų į kaktų* po 
to kai jis keliais šūviais sun
kiai sužeidė moteriškę Mortų 
Adams—Adomaitis, 40, 4943
South Komensky avenue.

Tai buvo viena baisiausių 
tragedijų Chicagos lietuvių 
gyvenime, apie kurių, kruvi
nų įvykį matę, nelabai noriai 
kalba. Visi tragedijos asme
nys yra lietuviai, bet kur glu
di, jos priežastis, nežinia, te
galima spėlioti.
Vijosi Adomaitienę su revol

veriu rankose
Kaip teko patirti iš įvairių 

šaltinių, šeštadienį ankiti rytų 
iš savo namų, Komensky gat
vėje, išbėgo Morta Adomaitis 
šaukdama pagalbos. Jų vijo
si vyras su revolveriu ranko
se. Vyras buvo J. Chesta- 
kauskas.

Jų pasivijęs mažoje ieloje, 
tarp Archer ir Komensky avė., 
apie 400 pėdų nuo Adomaitie
nės namų, J. Chestakauskas 
paleido šūvį. Moteriškei su
keitus žemėje jis šovė į jų dar 
du kartu ir po to, paleidęs du 
šuvius į orų, — atstatė revol
verį į savo kaktų ir nusišovė 
vietoje, pirm negu kas iš liu
dininkų galėjo jį sulaikyti.
M. Adomaitienė greičiausiai 

mirs
Kuomet į tragedijos scenų 

atvyko Brighton Parko ppįįęj: 
ja Jonas Chestakauskas buvo

Nutarė rengti ban- 
kietą socialistų kon
ferencijos dalyviams

Chi. LSS. centralinė kuopa 
tam tikslui paskyrė penkių 
asmenų komisijų

BRIDGEPORT. — Chicagos 
Lietuvių Socialistų Sųjužngos 
Centralinė Kuopa nutarė sureng
ti bankietų delegatams, kurie 
atvyksta i Socialistų sųjungos 
konferencijų, liepos 15 d., su
sirinkime, kuris įvyko Univer- 
sal Klube, penktadienį vakare.

Tam tikslui susirinkimas pa
skyrė penkių asmenų komisijų, 
drg. Kungienę, Kemėšienę, J. J. 
Cheponį, Dr. A. Montvidų ir P. 
Miller. Ba n kietas btfs surengtas 
liepos 15 d.

Be to, susirinkimas priėmė 
Sųjungos Pildomosios Tarybos 
pakvietimų dalyvauti konferen
cijoje ir nutarė kuo daugiausia 
prisidėti prie pasekmingo kon
ferencijos surengimo. Bankiete 
dalyvavo apie 50 žmonių. Po su
sirinkimo praleido laikų prie už
kandžių ir klausydami trumpo 
programo, k Priame dalyvavo 
dainininkas S. Rimkus. Ūpas 
buvo labai geras.

P-ia S. čerienė su
grįžo Chicagon

P-nia S. čerienė, kuri yra 
daug veikusi inuzikos srityje 
tarpe Chicagos apielinkės lietu
vių ir kuri yra parašiusi savo 
keletą kompozicijų, birželio 17 
d. grįžo Chicagon. Taigi chica- 
giečiai p. čerienės asmenyj vėl 
susilaukė naujos veikėjos muzi
kos srityj.

P-ia čerienė išbuvo Lietuvoj 
apie ketverius metus. Ji darba
vosi finansų ministerijoj.

* • K . * — • '

negyvas, o moteriškė M. Ado
maitienė be sųmonės. Jų tuo
jau nugabeno į Cook apskri
čio ligoninę, kur atgavusi sų- 
monę, pajėgė iššnabždėti, kad 
ji turėjusi ginčų su J. Chesta- 
kausku ir kad ji trenkusi du
ris į jo veidų. Jis labai įpy
kęs pradėjo jų vytis su revol
veriu rankose.

Jos padėtis esanti labai rim
ta, sako ligoninė, ir vargu ji 
pasveiks. Jos vyras, Adomai
tis, yra troko šoferis. Jonas 
Chestakauskas užlaikė gazoli
no stotį prie 4864 Archer avė.
Tragediją mačiusių pasako

jimai
Augustas Klasto, 4735 So. 

Komensky avenue ir Gottfried 
Schade, 4912 S. Tripp avė., 
pasakojo policijai, kad jie pa
matė staigiai iš namų išbėgan
čių Adomaitienę, o paskui jų 
vyrų. Ji bėgo į pietus Ko
mensky avenue. Įbėgusi į 
ielų, ji suklupo, o Chestakau
skas, pasivijęs, šovė į jos pe
čius.

Sprendžiant iš pareiškimų, 
kuriuos Chestos žmona ir jo 
duktė Adelė, 20 metų, padarė 
policijai, Jonas Chestakauskas 
draugavęs su pašautų j a mote
riške.
Laidotuvės įvyks antradienį

Kūnas pašarvotas 4864 Ar
cher avenue, iŠ kur bus išly
dėtas antradienį po piet į 
Tautiškas kapines. Jis paliko 
žmonų ir tris vaikus, Adelę, 
Norbertų, 16, ir Jonų, 26 m. 
Laidoja graborius Liulevičius.

Apsistojo pas savo sesutę 
Stelių (Mrs. Voight), 8158 So. 
Paulina St.

Teko sužinoti, kad ji parve
žė naujų muzikos kurinių, ku
riuos pirmų kartų teks išgirsti 
Chicagos lietuviams Lietuvių 
Dienoj Pasaulinėj Parodoj.

—Rep, V•

Vakar ukrainiečiai 
atidarė pavilioną 
Pasaulinėj Parodoje
Nuo lietuvių ceremonijose da
lyvavo lietuvių parodos komi
teto pirmininkas A. Mastaus- 
kas.

PASAULINĖ PARODA. — 
Vakar Jungtinių Valstijų ir 
Chicagos ukrainiečiai kolonijų 
atstovai ir Pasaulinės Parodos 
viršininkai dalyvavo iškilminga
me ukrainiečių paviliono atida
ryme, Parados žemėse.

Surengė parodų
Ceremonijos prasidėjo 3-čią 

valandų po pietų su 3,000 pa
radu, kuris susiformavęs prie 
23-čios gatvės vartų, numarša- 
vo į pavilionų, pietiniame Pa
rodos gale. Tolimesnės iškil
mės įvyko pačiame pavilione, 
kurį atidarė Dr. M. Siemens, 
ukrainiečių paviliono korporaci
jos pirmininkas, perplaudamas 
tradicinį kaspinų prie durų.

Kalbėjo Dr. M. Siemens, pulk. 
Shaporal, ukrainiečių organiza
cijos “Sicz” pirmininkas, New 
Yorkietė Mrs. Lutocky, tauti
nių grupių Pasaulinėje Paro
doje pirmininkas majoras Fe- 
lix J. Streyckmans. Nuo lietu*- 
vių atidarymo iškilmėse buvo 
pakviestas kalbėti F. Mastaus- 
kas, lietuvių Pasaulinės Paro
dos komiteto pirmininkas.
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Pavilione A. Archipenkos ku
riniai

Į programų įėjo V. Avre- 
menko šokiai, Harrison High 
School dūdų orkestras, vedamas 
pulk. J. Barabash ir garsiojo 
ukrainiečių choro, vedamo M. 
Benetzkio, dainavimas. Perei
tais metais tas choras dainavo 
“Naujienų” piknike. Jis yra lai
mėjęs Chicagos čempionatų 
1932 metams.

Paviilone yra įrengta gana 
turtinga liaudies kurinių pa
roda, išstatyti*žymaus skulpto
riaus A. Archipenkos kuriniai 
ir įrengtas restaurantas, ku
riame kas vakarų rengiami pro
gramai. Jis yra prie pat 39-tos 
gatvės vartų.

C. W. S. o. U. apsivalė 
nuo darb. vienybės 
ardytojų-komunistų

Pamatė koks “bendras fron
tas” rūpėjo Maskvos agen
tams; nutarė nesidėti prie 
“bedarbių federacijos”.

Chicagos Darbininkų Ko
letas (C. W. C. O. U.), kurio 
tikslas yra rūpintis darbinin
kų ir bedarbių reikalais ir ku
ris jau vien tik Chicagoj turi 
66 lokalus (skyrius), yra nu
sistatęs- laikyti nepartinės lini
jos.

Kaipo į politinį, bet ne par
tinę darbininkų organizacijų 
yra priimami visokių pažval- 
gų nariai, nepaisant jų tikė
jimo, rasės ir politinių persi
tikrinimų.
Komunistai mėgino įsibrauti

Komunistai, matydami šios 
darbininkų organizacijos spar
tų augimų, (o ji turi savo sky
rius ne tik Chicagoj, bet ir po 
visas Jungtines Valstijas), iš
karto puolė visaip jų niekinti. 
Bet supratę, jog su piktumu 
nieko nepadarys, sutraukė vi
sas savo spėkas, kati jų suar
džius. Einant komunistiniais 
principais “padalyti ir valdy
ti”. Jiems darbininkų vięny- 
bė yra didelis smūgis.

Bendras liežuvių frontas
Nuo to laiko, kada lietu

viai pradėjo veikti su šia or
ganizacijų, apie tris mėnesius 
atgal, Centro Komitete posė
džiuose, iš “draugų” komuni
stų beveik nieko daugiau ne
buvo girdėti, kaip tik kalbos 
apie bendrų frontų.

O komunistų Partija ir Be
darbių Taryba, vis jiems pri
tarė, “su masėmis, per vadų 
galvas”. Per visų viršminėtų 
laikų šiuo reikalu kiekviena
me C. W. C. O. U. C. K. po- 
sėdyj buvo prasiginčijaina po 
3—4 valandas ir svarstymams 
organizacijos reikalų nelik
davo laiko. Dalis delegatų 
pasipiktinę tokiu trukdymu 
laiko bereikalingomis kalbo
mis, nustojo lankėsi į C. K. 
posėdžius ir komunistai ma
nė, kad jau organizacijų silp
nėja ir jie atsiekė savo, kaipo 
griovikų, darbų.

Bedarbių konferencija
Bet nelaimei didelė didžiu

ma C. K. taip pat ir lokalų tik 
laukė galutino sprendimo be
darbių konferencijos, kuri 
įvyko gegužės 13—15 dd. Chi
cagoj. Toj konferencijoj ir 
paaiškėjo, koks “bendras 
frontas” komunistams rūpėjo 
ir rupi. Nors konferencija 
buvo šaukiama ne partinių 
bedarbių lygų, bet komunistai, 
kaip tas žydelis (apie kurį bi
blija aprašo, kad išiiiestas per 
audrų iš laivo pateko į bang- 
žuvės vidurius, per dviejų co
lių gerklę), įsiskverbė siu savo 
mandatais į nepartinę bedar
bių konferencijų.

Prasidedant konferencijai, 
delegatų su komunistiniais 
mandatais pasirodė ne daug ir 
matant jų didelį norų, bendrai 
veikti, liko priimti į konferen
cijų lygiomis tiesomis su ne
partiniais delegatais* < 

X

Bet sekančių dienų susirin
ko visi Chicagos komunistai 
su įvairių miestų ir miestelių 
mandatais ir kuomet atėjo tre-i 
čia, konferencijos diena, laike 
priėmimo Federacijos kon
stitucijos, komunistai sudarė 
didžiumų balsų. Susidarius 
tokiam padėjimui aiškiai pa
sirodė koks “bendras frontas” 
jiems rūpėjo. Priimta konsti
tucija buvo ne organizacijų, 
bet lokalų (skyrių) “bendram 
frontui”...
Nutarė į federaciją nesidėti

Chicagos Darbininkų Komi
tetas, C. W. C. O. U. pirmame 
susirinkime po konferencijos 
62 Jokalai prieš 4 nutarė prie 
Federacijos nesidėti, o vėliaus 
dar prisidėjo 2 lokalai. Griež
tai opozijoj pasiliko tik 2 lo
kalai, iŠkurių vienas pats per
siorganizavo ir įstojo atgal į 
C. W. C. O. U., o antras tapo 
išmestas iš organizacijos! ir 
dabar yra pertvarkomas C. W. 
C. O. P. Pildomojo Komiteto.

Dabar daugelis jaunų socia
listų ir kiti kurių pritarė ben
dram su komunistais veiki
mui, pamatė, kokis “bendras 
frontas”- jiems rūpėjo ir rupi 
— suardymas ne komunistinių 
organizacijų. J. A.

Iškilmingai palaido
tas roselandietis 
Martinas Titėnas

Laidotuvės įvyko šeštadienį ry
tų; ilsėsis šv. Kazimiero ka
pinėse

ROSELAND. — šeštadienį 
rytų šv. Kazimiero kapinėse pa
laidotas Martinas Titėnis, 53 
metų, 10723 South Michigan 
avenue, kuris mirė birželio 21 
d., palikdamas žmonų ir po
sūnį Vincentų K/yvelį.

Laidotuvėse dalyvavo didelis 
būrys giminių ir pažįstamų, 
nes velionis buvo plačiai žino
mas ir įtakingas žmogus vieti
nėje kolonijoje. Priklausė prie 
įvairių organizacijų, tarp jų Vy
tauto Draugijos,: S.L.A. ir Ge
dimino d-jos.
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Apsivedė W. Slen- 
čiauskas ir Gertru-

' da Juzėnaitė
ROSELAND.—šeštadienį p.p. 

šlenčiauskų namutose, 10413 S. 
Michigan avenue, įvyko iškil
minga jų sunaus Wally šlen- 
čiausko ir Marųuette Parkietės 
Gertrūdos .lūženaitės vestuvių 
puota, kurioje dalyvavo didelis 
skaičius jau’nųjų draugų ir gi
minių.

Praleidę medaus mėnesį, jau
nieji persikels gyventi; Marq- 
uette Parkų. Geriausi linkėji
mai !—R.

Liepos . 2 d. jugosla
vai rengia savo 
dieną P. Parodoj

Dalyvaus garsus mokslininkai 
Michael I. Pupin ir Nicholas 
Tešla; tikisi sutraukti 50,000

Liepos 2 d. Chicagos jugo
slavai rengia savo dienų Sol- 
dier’s Field, Pasaulinėje Paro
doje, kurioje tutrės du žymius 
mokslininkus Michiael I. Pupin 
ir Nicholas Tešla, Abu yra ju
goslavų kilmės.

Rengėjai, kurių priešakyje 
stovi John R. Palandech, tikisi 
50,000 publikos ir sako, kad 
“Nei vienos tautos programas 
neprilygs programui, kurį duos 
jugoslavai. Jo išpildymui su
traukta 6,000 dalyvių daininin
kų šokėjų, sportininkų”,

Vienas svarbiųjų dienos įvy
kių bus apvainikavimas Jugo 
slavų Dienos Karalaitės, kuri 
bus išrinkta iš tarpo 10 mer
gaičių Svitos.
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Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu
. . ’ ' . ' «-n • •

Illinois bedarbiai už
augins 1,925,170 bu

šelius daržovių
Šeimynos gaunančios pašalpa 

nuo Illinois Emergency Felief 
Commission užaugins 1,925,170 
bušelių daržovių šių vasarų, 
kaip paskelbė J. C. Readey be
darbių daržų direkjoriu’s.

Spėjama, kad jie .užaugins 
113,876 bu. žirniij, 186,780 bu. 
burokų, 247,250 kopūstų, 198,- 
400 morkų, 184,800 kukuruzų, 
123,200 svogūnų, 516,120 bul
vių ir 328,944 pomidorų.

Dalis tų daržovių bus sunau
dota tuojau, bet didesnė dalis 
bus konservuota. Tų bedarbių 
darže užlaikymui daug laiko 
pašventė University of Illinois 
namų ekonomijos skyrius, kuris 
rengė specialius kursite bedar
biams, mokindamas juos kaip 
daržoves auginti ir konservuo
ti.

Keliaukite Lietuvon
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

MADOS MADOS

riausiai tinka iš vienos spalvos materi
jos. Sukirptos mieros 11, 13, 15 ir 17 
metų amžiaus panelėm.

Norint gauti vien* ar daugiau 
virlnurodytų pavyzdžių, praiome il- 
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago, I1L

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. Kai
nos nuo $1.50 ligi $3.00, 
1843 So. Halsted St.

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

MORTGAfiE BANKERS
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Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Praiome į musų daržą.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

SPECIALES
KAINOS .....

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
DRIENTAL RŪGS $1QQ£ 
(karpetai) ......................... ■ Vbvw
PARLOR SETAI

VALGOMŲ KAMBA- SOO 7E 
RIŲ SETAI po .......... faOilU

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

CLASSIFIEDADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ* STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jnsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

CLASSIFIEDADS
h—Į.................... ... ...................

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau jiuo adresu virš 40 metų
—O—

—O—
AUTOMOBILISTŲ ATYDAI

Baterės ir visi elektros pataisymai prie 
automobiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Naujus ir vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

4559 So. Halsted St. Yards 0323 
arba Franks, 650 W. 35th St.

Yards 6701

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St., I Inbos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia "Landlords” ištaigoj

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų; nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iŠ ryto iki 2 p. pietų.
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421. .115 So. Dearborn 
St., Chicago, III.

PASIRENDUOJA storas su fikče- 
riais; tinka dėl aludės; pagyvenimui 
kambariai.

• 3 KAMBARIAI ant RENDOS, švie
sus. švarus. 3119 So. Morgan Street, 
Tel. Boulevard 1605.

Partners Wanted

REIKALINGAS pusininkas į aludės 
biznį—vieta labai didelė, vienam per
daug darbo. Tinkamas žmogus gali 
pasidaryti gražų pragyvenimą. Reikės 
prisidėti pinigiskai. Atsišaukite į Nau
jienas 1739 So. Halsted St. Box 1577.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS antrarankis duonke
pys, nuolatinis darbas.

2424 W. 69th St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS patyrusios moterys 
prie sortavimo skudurų. Nuolatinis 
darbas, gera alga. West Side Metai Co. 
2917 So. La Šalie St. Tel. Victory 
0600.

Automobiles
PATYRĘS automobilių me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamų kainą.

Telefonas Lafayette 1329

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi "šovkeisai”, 
gasinius radijatorius tinkamus bite 
krautuvės apšildymui, deską. trijų šmo
tų ruimų "setą”, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite "Naujie
nose” Box 1569, 1739 So. Halsted St.

BARUI Fixturiai, bučemės fixtu- 
riai, Ice Cream baksat, Soda Fountain it 
tt. Bilingheim Company, 1607-11 So. 
State Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA GROSERN6 IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta ženotai porai, 
pigi renda su kambariais. Vienas ne
galiu apsidirbti.

4554 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs. Renda pi
gi. prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bilė vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. r.............................................* ■ ‘
"Naujienas” Box 1570, 
Halsted St.

Del informacijų kreipkitės į
“ “ ------- , 1739 South

GROSERNfi, ICE CREAM ir ken- 
džių krautuvė, parsiduoda pigiai.
5404 Princeton Avė. Tel. Boulevard 
1282.

PARDUOSIU grosernę rūkytos mė
sas ir delicatessen biznį, išdirbtas biz
nis. Priverstas parduoti, nes nusipir
kau namą kitoj vietoj. 4133 South 
Wallace St. Tel. Yards 6886.

ČEVERYKŲ taisymo šapa parsi
duoda už prieinamą kainą. Pardavimo 
priežastis du bizniai. Kreipkitės ant
rašu 4400 So Campbell Avė,__ _____




