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Missouri Valstijoj 
Didelė Liūtis

Geležinkelių bėgiai išnešti; trys miestukai 
tapo izoliuoti

Vakar daugelyje valstijų 
siautė smarkus lietus, kuris 
padarė galų sausrai. Per kelias 
paskutines savaites dideli Ame
rikos plotai buvo sausros pa
liesti. Dėliai to kainos kvie
čiams buvo pradėjusios neįma
nomai kilti. Bet kai tik Chi- 
cagos grudų biržų pasiekė ži
nios, jog keliose valstijose li- 
ja, tuoj kainos kviečiams ėmė 
smukti. Tačiau vėliau jos ir 
vėl kiek pakilo.

Vakar lijo Illinois, Indiana, 
Kansas ir kitose valstijose bei

pietinėje Kanados dalyje. Bet 
daugiausiai lietaus teko Missou
ri valstijai, kur, kaip yra sako
ma, debesys pratruko. Liūtis 
buvo tiek smarki, kad išnešė 
kelių geležinkelių bėgius. Trys 
nedideli miestukai— HuTdland, 
Brashear ir Edina— tapo izo
liuoti. Lietaus kritis ten sie
kė aštuonis su viršum colių.

Iš kai kurių vietų pranešama, 
kad padaryta -nemažai nuosto
lių,—nukentėjo javai ir gyvu
liai.

LAIMĖJO

r

Primo 
laimėjo 
Sharkey. 
sunkaus
svėrė 260Vo svarų.

PRIMO CARNERA
Carnera, kuris vakar 
kumštynes su Jack 

Jis yra dabartinis 
svorio čempionas. Jis

Mirė “Fatty” Ar 
buckle 
-U..

NEW YORK, birž. 29.—Čia 
pasimirė Roscoe Concling (‘Fat
ty’) Arbucle, kuris prieš dvy
liką metų buvo vienas mėgia
miausių Amerikos krunamųjų 
paveikslų aktorius. Komedijos, 
kurtose jis vaidindavo, turėda
vo nepaprastą pasisekimą.

Jis pagarsėjo per kelis me
lus. Tačiau jo žvaigždė labai 
staiga nusileido. Vienoje “pa
rėję” tragingai pasimirė aktorė 
Virginia Rappe. Dėl tos ak
torės mirties, tapo apkaltintas 
“Fatty” Arbuckle. Byla buvo 
tikrai sensacinga ir užsitęsė 
pitečtinai ilgai. Arbucle liko iš
teisintas. Tačiau jo karjera po 
to buvo suardyta. Į judžius jis 
daugiau nebegalėjo įeiti.

Per kelis metus jis laikė res
toraną bei važinėjosi su vodevi
liu. Per paskutinius kelis mė
nesius jis vėl buvo pradėjęs 
dirbti prie judžių. Viena ko
medija, kurioje jis dalyvavo, ta
po neužbaigta.

Arbuckle mirė netikėtai nuo 
širdies ligos, susilaukęs 45 me
tų amžiaite.

PRALAIMĖJO Primo Carnera Laimėjo 
Kumštynes su Sharkiu

Išnakino musų tautietį šeštame kumštynių 
raunde; liko čempionu

Carnera svėrė 260’/z, Sharkey 
201; Sharkey buvo sporto ra
šytojų favoritas; 50,000 atsi
lankė kumštynėse

Padaryta kompromi
sas pinigų klausimu

LONDONAS, Anglija, birž. 
29. — Pranešama, kad aukso 
standardo valstybių atstovai 
turėjo savo slaptų pasitarimą ir 
išdirbo planą kooperavimui tarp 
savęs bei su Jungtinėmis Vals
tijoms ir Anglija. Svarbiausias 
to plano tikslas yra sulaikyti 
dolerio vertę nuo nuolatinio į- 
vairavimo. Prezidento Roose- 
velto kainų kėlimo programas 
nebusiąs paliestas.

Tas pasitarimas ‘JVykfs po to, 
kai Franci j a pastate ultimatu
mą, jog ji pareikalaus pasau
lio ekonominės konferencijos 
išsiskirstymo, jeigu bėgyje sa
vaitės laiko nieko nebus pada
ryta pinigų stabilizavimo klau
simu.

WASHINGTON, birž. 29. — 
Dean Acheson, iždo sekreto
riaus padėjėjas, padarė pareiš
kimą, jog dolerio stabilizavimo 
klausimu dar nieko nebuvo da
roma nuo to laiko, kai prezi
dentas Rooseveltas griežtai at
metė francu’zų pasiūlymų. O tas 
pasiūlymas buvo toks: laikinai 
stabilizuoti dolerį.

Lėktuvas, kuriuo 
skrido Wallace, 

eksplodavo
GOODLAND, Kas., birž. 29. 

—Pasažierinis lėktuvas, kuriuo 
skrido agrikultūros sekretorius 
Henry A. Wallace, ekspliodavo 
ir tapo sunaikintas.

Wallace skrido iš Kansas Ci
ty į Saliną. Lakūnas Gordon 
pastebėjo, jog ne viskas tvar
koje su lėktuvu. Jis tuoj nu
sileido netoli Gioodlando ir pa- 
sažieriu's nuvedė į šalį. Neuž
ilgo po to pasigirdo ekspliozija 
ir lėktuvas tapo sunaikintas.

DETROIT, Mich., birž. 29.— 
Advokatas Carl Heller išėjo gol • 
fuoti. Jam bebaigiant lošti, už
ėjo audra su perkūnija, žaibas 
jį užgavo ir jis krito negyvas 
golfo lauke.

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Oras nepastovus; galima ti
kėtis lietaus.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8*.- 
*

Nušovė dviejų metų 
vaikų 1

COWETA, Okla., birž. 29. — 
Jap Ingram šeimoje kilo nesu
tikimai, kurie pasibaigė kraujo 
praliejimu. Ingram pradėjo 
šaudyti, mirtinai sužeisdamas 
savo dviejų metų sūnų. Be to, 
dar tapo sužeisti trys kiti as
menys. Ingram tapo areštuo
tas.

Policijos viršininkas 
kaltinamas jaunuo

lio nušovimu
OSKALOOSA, Iowa, birž. 29. 

—Howard Allgood, šio miesto 
policijos viršininkas, tapo pa
trauktas atsakomybėn dėl 23 
metų jaunuolio nušovimo.

Gerald Blackwood nušovimas 
įvyko prie sekamų aplinkybių: 
jaunuolis prie vienos saliukės 
žuvavo; policijos viršininkas su 
keliais savo padėjėjais sumanė 
jį suimti kaipo nužiūrimų but- 
legerį. Kada jaunuolis neva 
kišęs ranką į kišenę, lyg norė- 
ramas išsitraukti revolverį, 
Allgood paleido šu’vj.

Vėliau paaiškėjo, kad Block- 
wood neturėjo nei revolverio, 
nei degtinės. Dabar nušauto 
jaunuolio motina reikalauja, 
kad policijos viršininkas butų 
tinkamai nubaustas.

Pranašauja, kad divor- 
sų skaičius dar la

biau padidės
MADISON, Wis., birž. 29.— 

čia kalbėjo William Fielding 
Osburn, Chicago universiteto 
sociologijos profesorius. Savo 
kalboje jis pareiškė, jog atei
tyje Amerikoje divorsų skai
čius dar labiau padidės.

Bankininko Harriman 
byla prasidės liepos 6 d.

NEW YORK, birž. 29. —Fe- 
deralis teisėjas William Bondy 
paskyrė bankininko Joseph W. 
Harriman bylai liepos 6 d.

Harriman ir Albert Aufetin 
yra kaltinamu dėl klastavimo 
Harriman National and Trust 
kompanijos knygų.

Automobilių korporaci
ja eina į alaus biznį

NEW YORK, birž. 29. — 
Peerless Motor Car kompanija, 
kuri prieš porą metų išdirbinėjo 
automobilius, dabar pareiškė, 
jog einanti j alaus biznį. Vadi
nasi, gamins alų.

Si®

Pietų Afrikos libera 
lai laimėjo dide

lę pergalę

JACK SHARKEY
Vakar pralaimėjo kumštynes 

i Primo Carnera, tuo pačiu 
laiku pralaimėdamas ir pasau
lio sunkaus svorio bokso čem
pionatą.

su

Priėmė bilių, kuris 
apsaugo bonų 

savininkus
JOHANNESBURG, Pietų Af

rika, birž. 29.—Pietų Afrika da
bar turi stipriausią demokra
tišką valdžią visame pasaulyje. 
Prieš kiek laiko įvyko parla
mento rinkimai. Iš 150 vietų 
Hertzog-Smuts koalicija laimė
jo 138.

Tokių rezultatų mažai kas ti
kėjosi. Dabai- ta liberalų koa
licija galės veikti be jokių kliū
čių,—niekas netrukdys vykdyti 
įvairias reformas. O tų reformų 
numatoma nemažai. Pirmiau
siai bus dedamos pastangos, kad 
pagerinus farmerių ir darbinin
kų būklę. Tuoj planuojama 
nustatyti darbininkams aukš
tesnes algas ir sutrumpinti 
darbo valandas. Fermeriams 
bus žymiai sumažinti mokes
čiai.

Stambiosios valdžios įplaukos 
bus iš aukso kasyklų. Iš tų šal
tinių manoma gauti apie $80,- 
000,000. O tai sudarys apie du 
trečdaliu visų surenkamų mo
kesčių.

Nesusipratimai techno
kratų tarpe

CHICAGO, birž. 29.— Mor- 
rison viešbutyje įvyko techno
kratų labai triukšminga kon
vencija. Howard Scott, vy
riausias technikratas, pasakė 
hitlerišką kalbą, grūmodamas 
visiems tiems, kurie kelia prieš 
jį opoziciją. Bet opozicija nei 
kiek nepabūgo ir pusėtinai iš
vanojo savo vadui kailį.

Technokratai planavo suren
gti didelį bankietą, bet dėl. įvy
kusių nesusipratimų bankietas 
tapo atšauktas.

Mažiau turčių bevažiuo 
i ja į Europą

NEW YORK, birž. 29. —Pa
aiškėjo, jog šią vasarą dau^g 
mažesnis New Yorko turčių 
skaičius beišvyko į Europą. Vi
so j Europą išvyko vasarą pra
leisti 824 šeimos. Prieš porą 
metų tas skaičius siekė 1,300.

Banko plėšikai bus nu 
plakti

NEVVCASTLE, Anglija, birž, 
29.—Broliai Duffy buvo suimti 
ryšyje su banko apiplėšimu. 
Abu tapo nuteisti dešimkčiai 
metų į kalėjimą. Magaryčioms 
jiemdviem dar tyis įkirsta po 
penkioliką rykščių.

29.

Neteko darbo prohi 
bicijos “tėvas”

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
29.—Prohibicijos “tėvas” An- 
drew J. Volstead neteko darbo. 
Jis tapo paliuosuotas neapribo- 
tam laikui nuo lipeos 1 d.

Volstead buvo legalis prohi
bicijos direktoriaus patarėjas. 
Savo laiku jis suformulavo 
taip vadinamą “Volsteado aktą”, 
kuriuo ir yra paremti prohibici
jos įstatymai. <

Kartu su juo neteko darbo kiti 
13,000 prohibicijos departamen
to darbininkų. Sausųjų vadas 
Dr. Clarence True Wilson pa
reiškė savo protestą dėl Vol
steado paliuosavimo.

Tekstilės pramonėje 
bus panaikinta 

vaikų darbas
WASHINGTON, birž. 29. — 

Tekstilės pramonės atstovai 
litiosu noru sutiko panaikinti 
vaikų darbą. Vadinasi, daugiau 
nebesamdys vaikų įvariems 
dirbtuvių darbams.

Dabar čia eina derybos tarp 
tekstilės pramonės ir darbinin
kų atstovų. Tarpininkauja ad
ministratorius Hugh S. John
son. Darbininkų atstovai rei
kalauja, kad butų įvesta 35 va
landų darbo savaitė ir nustaty
ta minimum alga, kuri siektų 
mažiausiai $14 per savaitę.

Kalinys suvalgė 270,000 
pupų per penkioliką 

metų
SAN QUENTIN, Cal., birž. 

29.—čia randasi paskilbęs ka
lėjimas. Ir štai vienas to ka
lėjimo kalinys sumanė vesti 
rekordą, kiek kurio maisto jis 
suvalgo. Pasirodė, kad per pen
kioliką metų jis suvalgė 2,157 
“hamburgerius”, 32,850 duonos 
riekių, 4,975 puodukų arbatos 
bei 9,950 puodukų kavos ir 
270,000 pupų (binsų).

3

Naujas “Naujienų” 
. Telefonas

CANAL 8500

f.

SPRINGFIELD, III., birž 
—Senatas priėmė bilių, kurio 
tikslas yra apsaugoti taip vadi
namų “aukso bonų” savininkų 
interesus.

Kiek ankščiau buvo priim
tas bilius, kuriuo einant tapo 
sukurtas naujas departamentas 
tvarkymui “forklozavimų”. Dar 
bar to departamento viršininkas 
tapo įpareiguotas žiūrėti, kad 
nebūtų skriaudžiami bonų savi
ninkai. Senato 
nėjimas parodė, 
va “protekcinių 
riausias tikslas
gauti iš forkloztfojamų apart- 
mentifirtų namų. Tie komitetai 
dažnai vien už reorganizavimą 
pasiima api<? $30,000.

Dabar bus žiūrima, kad ne 
tik forklozavimai butų tinka
mai atliekami, bet ir apsaugoja- 
mi bonų savininkų interesai.

komisijos tyri- 
jog visokių pe- 
komitetų” vy- 
yra pasipini •

NEW YORK, birž. 29.— Ita
las milžinas Primo Carnena va
kar laimėjo čempionato kumš
tynės su Sharkiu išnakindamas 
jį šeštame rounde. Jis yra da
bartinis pasaulinis sunkaus svo
rio čempionas

Pirmi trys raundai Sharkio
Nuo pirmo raundo Sharkey 
pasirodė “situacijos meisteris”, 
kaip pareiškė sporto rašytojai 
sėdėję prie ringio. Nuo pat 
pradžios Carnera lyg ir neži
nojo ką daryti su savo ilgomis 
rankomis, kurios prieš vikrias 
Sharkey rankas negalėjo atsi
kirsti. Pirmas raundas nuėjo 
Sharkiui.

Panašiai buvo ir antram© 
raunde, nes Sharkey vis tebe
buvo tas boksininkas, kuris 
niekuomet nepraleidžia progos 
užkirsti priešui smarkų smū
gį. Ir antras ir trečias raundas 
nuėjo Sharkiui. Carnera vis 
tebebuvo nevikrus.______

Ketvirtame raunde Sharkiui 
teko nukentėti puo atkartoti- 
nų Carneros smūgių į galvą. 
Raundas abejotinas, bet grei
čiausiai nuėjo Sharkiui.

Carnera, kurį jis įveikė 1931 
met. spalių mėnesį ir dabarti
nis Carnera, nėra du ir tie pat- 
tys kumštininkai. Pirmiau ne
patyręs ir menkas kumštinin
kas, Carnera tų nepilnai dviejų 
metų bėgyje žymiai pagerėjo, 
kaip orientacijoje, taip boksa- 
vime ir smūgių tikslume.

1931 metais Sharkey Carnera 
nugalėjo 15 raundų nusitęsu
sioje kovoje, laike kurios jį vos 
neišnakino, pasiuntęs milžiną į 
grindis 9-iomis sekundėmis.

Sharkey sporto rašytojų favo
ritas laimėjimui

Prieš kumštynes didžiuma 
sporto rašytojų laikėsi nuomo
nes, kad Sharkey laimės, nuro
dydami į jo didesnį už Carneros 
patyrimą, geresnį kumštynių 
rekordą. Svarbiatfsiai, tai fak
tas, kad Sharkey yra vienas ge
riausių gyvenančių boksininkų.

Voliva pranašauja 
septynis sausros 

metus
Kviečiu bušelis parsidavinėsiąs 

po $48

Mano,., kad. Mattern 
randasi kurioje nors 

saloje
CHABAROVSK, Sibiras, birž. 

29.—Rusų kareiviai ir jūreiviai 
vis dar tebeieško prapuolusio 
Amerikos lakino Jimmy Mat- 
tern. Tačiau kai kurie jų ma
no, kad lakūnas nusileido ku
rioje nors saloje. O kadangi jis 
turėjo šautuvą, pusėtinai amu
nicijos ir prietaisų žuvims gau
dyti ,tąi galėsiąs ilgą laiką pra
gyventi.

Sunaikino turtą, kad 
netektų žmonai

GREENVILLE, III., birž. 29. 
—AVilIiam Bilyeu savo farmoje 
nunuodijo ir nušovė 34 galvi
jus bei 400 vištų, sudegino na
mus, baldus ir kitus jrankiite.

Jis tapo policijos suimtas. 
Aiškinosi, kad tai padaręs to
dėl, kad nenorėjęs nieko palik
ti savo žmonai, kuri prieš dvi 
savaiti jį apleidusi.

Teisėjas patrauktas at
sakomybėn už girta

vimą

ZION CITY, III., birž. 29.— 
Nusibankrutijęs šio miesto pra- 

Penktame raunde Sharkey į- našas Wilbur Vpliva savo pa
varė kelius smūgius į Carnerą, rapijonams pareiškė, 
kurie nebuvo labai pavojingi, septynis metus pasaulyje bu- 
bet Carnera, priešingai, drožė sianti didžiausia sausra ir 
kelius smūgius į Sharkey gal
vą, kurie padarė jam daug ža
los.

šeštame raunde Sharkey nu
ėjo į grindis— ir pralaimėjo. 
Carnera liko pasaulio čempionu 
išnakinęs Sharkey šeštame' 
raunde.

jog per

tų 
ka-

PORTSMOUTH, O., birž. 29. 
—Municipalis teisėjas Horace 
L. Small turėjo pats stoti į 
teismą. Kaltinamas jis buvo gir
tumu. “Jury” kaltinimą palai
kė. Todėl dabar jam bus pa
skirta bausmė.

50,000 miniia užpildė didžiulį
New Yorko Madison Sąuare 
Garden areną, sumokėdami 
$225,000, iš kurios sumos Shar 
key gaus 35% ar daugiau.

Kuomet Jack Sharkey įėjo į 
ringą jis svėrė 201, o jo prie
šas Carnera, net 260 Vz, 59»/2 
svarų daugiau už Sharkey.
Treniravosi su Justinu Siručiu

Sharkey ruošėsi šioms kumš
tynėms labai stropiai per tris 
savaites, Orangeburg, N. Y., 
nes jis žinojo, kad pralaimėjęs, 
jis nevien pralaimės kumšty
nes, bet ir pasaulio sunkaus 
svorio čempionatą, kufris jam 
yra taip brangus. Jis trenira
vosi su keliais kumštininkasi, 
tarp jų lietuviu Justinu Siru
čiu, kuris yra gana žymus kumš
tininkas New Yorke.

Be to, jis gerai žinojo, kad

nie
kas neužaugs. Ačiū tam, girdi, 
kviečių bušelis parsidavinės po 
$48.

Tačiau jo parapijonams 
baisybių nerpikėsią kęsti,
dangi jie jau sekamais metais 
busią “pašaukti”. Tokiu budu 
badaus tik “griešninkai”, kurie 
netiki, kad žemė yra plokščia. 
Ateisiąs taip pat antikirstus, 
kuriuo gal busiąs Mussolini.

Uraganas Ispanijoje
TRINIDAD, Ispanija, birž. 29. 

—Pietinę dalį Trinidado palietė 
uraganas. Padaryta daug nuo
stolių ir keli žmonės žuvo.

Norman H. Davis vėl 
vyksta į Šveicariją

LAKEMAN’S BAY, Roqu‘e 
Island, birž. 29.—Norman H. 
Davis, klajojantis Amerikos 
ambasadorius, po trumpo pasi
matymo su prezidentu Roose- 
veltu vėl vyksta į Šveicariją, 
kur jo svarbiausias tikslas bite 
pakreipti Europos valstybes prie 
nusiginklavimo.

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. 
Nedeldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST Tel. Canal 8500
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Įkorespondencijos
Indiana Harbor/Ind.
Lietuvių Baltus Rožės Politi

kos ir Pašalpos Klubas

Kiekvieną dieną skaitau 
“Naujienas”, tačiau dar nei 
kartą nepastebėjau korespon
dencijos apie musų klubą. 
Korespondentai rašo apie ki
tas organizacijas, bet nieko 
neprisimena ąpie Lietuvių 
Baltas Rožės Politikos ir Pa
šalpos Klubą, kuris juo tolyn, 
tuo geriau gyvuoja.

Birželio 14 d. klubas turėjo 
pusmetinį susirinkimą, kuris 
buvo kviestas atvirutėmis. Na
rių atsilankė labai skaitliu* 
gas būrys. Buvo nemažai ir 
naujų žmonių, kurie atvyko 
prisirašyti prie kliubo.

Nutarta daryti vajų naujų 
narių gavimui. Laike to va
jaus įstojimas bus per pusę 
sumažintas. Tęsis tas vajus 
nuo dabar ligi šių metų pa
baigos. Tad visiems, o ypač 
jaunuoliams, dabar gera pro
ga prisirašyti prie klubo. Nors 
kliubas palyginamai nesenai 
susitverė, bet jis yra tvirtas 
finansiškai ir turi nemažai 
narių. Klubui priklausyti gali

tik šios šalies piliečiai, ka
dangi jis dalyvauja politiko
je.

Rugpiučib 20 d. nutarta su
rengti pikniką, kuris įvyks p. 
Giačo darže, Glenwood, III. 
Prašyčiau tiek šios, tiek kai
myninių lietuvių kolonijų įsi- 
tiemyti dątą ir tą dieną nieko 
nevengti. Visi Jpk .Žiuo* kad 
keli parengimai tą pačią die
ną paprastai .nėra sėkmingi. 
Geriau tad dirbkime sutarti
nai ir remkime vieni kitus. 
Tada tikrai turėsime pasdse- 
kimą.

Minėtas Giačo daržas ran
dasi geroje ir parankioje vie
toje ir lengvai yra pasiekia
mas Gary, East Chicago bei 
musų kolonijos lietuvius. Vi
siems bus smagu susitikti ir 
praleisti kelias valandas tyra
me ore. įžangos jokios nebus, 
deda visas pastangas, kad tin
kamai priimti svečius. Bus 
gardžių valgių ir skanių gė
rimų. Tapo jau pakviestas iš 
pusantro tuzino mizikantų 
orkestrą* kuris gros šokiams. 
Tiek jauni, liek suaugusieji 
galės linksmai* pasišokti gra
žioje ir erdvioje salėje.

— Kliubietis.

laikydavo nuo balsavimo, in 
retai kada išdrįsdavo balsuo
ti ( prieš.

Beje, šioje priešpietinėje se
sijoje buvo ■nukirstos kelios 
uodegos Konstitucijos sky
riuose pageli J.. Gasiuno re
komendaciją. — kad reikia 
to skyriaus uodegą nukirsti ir 
viskas busią gerai. Nekurie 
delegatai man pasakojo, kad 
vakarykščioje sesijoje buvo 
daug daugiau tų uodegų kon
stitucijoj nukapota. Jos buvo 
kapojamos, kad! ABU A. kons
tituciją sulyginus su Lietuvių 
Dapbininką< Siūti vienijimo 
konstituciją ir galėjus vkaip 
nors įgyvendinti tą seniai 
planuojamą MVienybę.”

Bylai su %ra i kuopa
Jšidalies gal; būti ir teisybė, 

bet1 tikra priežastis, tų uode
gų kapojimo) ypač antros die
nos sesijoj) greičiausiai bus 
Centro byla teisme su 2-ra 
kuopa. Tos uodegos buvo ap
karpomo?, kad butų lengviau 
bylinėtis. Kiek teko patirti, 
birželio 9 d. kuomet byla bu
vo nagrinėjama valdiškam; 
teisme, tai tos konstitucijos 
“uodegos” pakankamai maišė 
Centro komitetui. Komiteto 
advokatai prašė teisėjo, kad 
bylą atidėtų iki po seimo. Sei
me ir buvo atlikta ta reikalin-

APLA. einanti su komunistų 
įnirti ja.

šiuo kartu? Mizara pareiškė, 
kad APLA.. einanti? siu Kj»v 
munistų partija, o tie “vieny
bės’’ priešui kaip tik buvo iš 
Komunistėj* partijos išmestu 
Keršydami), jie* pradėjo* griaui
ti APLA. ir demoralizuoti 
Darbininkų Susivienijimą. Tai 
reiškia, Mižarai atvirai pripa? 
žino kad APLA. ir Darbinin
kų SusivjeiHjimas- yra fKomu? 
hiatų partijos glbbojc;

Buvusio Centro* pirmininkę 
ir 2-ros kp. nario F. Rodžcrio 
prašymam, ,kad jąm butų ap
mokėta už sugaištą laiką bu
vo atmestas be skaitymo. .Jam 
nemokama todėl', Rad jis buvo 
priešingas “vienybei”. Pašal
pų išmokėjimo reikalai, ku
rie buvo priduoti seimui, bu
vo rišami bešališkai.
Revoliucinis raudonumas vi

sai nublukęs.
Sekantis dvimetinis seimas 

nutarta laikyti Wilkes Barre, 
Pa. Apie Centro^'komiteto al
gų numažinimą buvo daug 
visokių pasiėlymų ir daug 
kalbėta, bet dalykas paliktai 
taip kaip buvęs.

Tai tuomi APLA. 25 seimas 
ir užsibaigė. Jis buvo be jo-

Al JKŠCIA l.SWS PRIEGLAUDOS LIETUVĘ] 
AMERIKOJ SEIM AS PUTSBURGH, P A.

Buvo visai neskaitlingas ir be ūpo. Svečiai ir ko
respondentai netik kad buvo įleidžiami i Seimą, 

bet ir jiems buvo suteiktas ir patariamasis 
balsas. Konstitucijos uodegos nukapotos.

P1TTSBURGH, PA. — Bir-fmetimais šiame seime buvo
želio 25 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje prasi
dėjo APLA. 25-tas Seimas ir 
birželio 26 d. pasibaigė. Kiek 
šiame seime buvo padaryta 
nutarimų aš negalėsiu viską 
tiksliai atpasakoti šiame ra
šinyje, kadangi aš negalėjau 
pirmoje seimo dienoje daly
vauti. Tai apie pirmosios sei
mo dienos nuveiktus darbus 
tik tiek galiu pasakyti kiek 
sužinojau iš delegatų, o ant
ros dienos darbus tai mačiau 
savo akimis, ir apie tai pla
čiau parašysiu.
28 sprendžiami balsai seime.

šį 25tą seimą atidarė Pitts- 
burgho apskrities pirmininkas 
Geo. Urbonas ir pavedė jo ve
dimą APLA pirmininkui A. 
Čelkui. Buvo paskirta manda
tų komisija, susidedanti iš 
D. Lekavičiaus, J. Stanislovai- 
čio ir J. Čirvinsko. Su manda? 
tais dalyvavo 21 atstovas nuo 
8 kuopų ir Centro komitetas, 
kuris susideda iš 7 narių. Vi
so susidarė 28 sprendžiami 
balsai.

Dienos tvarkos vedėjais iš
rinkta pirmininkas J. K. Alvi- 
nas iš Detroit, Mieli., vice-pir- 
mininkas D. Lekavičius, sek
retorius J. Gasiunas. Po die
nos tvarkos vedėjų rinkimo 
sekė Centro komiteto rapor
tai.
APLA. turtas siekia $23,292.44

Iš jų paaiškėjo, kad APLA. 
turi 55 kuopas įvairiose vals
tijose, turi 1,175 narių gera
me stovyje; suspenduotų esą 
apie 185. Turtas pinigais ir 
morgičiais siekia $23,292.44 ir 
viršminėta suma priklausanti 
apdraudos Fondui, kadangi 
lėšų Fondas ir pašelpos Fon
das subankrotavo. Iš apdrau- 
doa Fondo esą jau paimta 
apie $300 dėl ^pašalpų mękėji- 
mo, o dėl lėšų Fondo suban- 
krotavimo, tai Centro komite
tas nusimušė sau algas. O 
nors algos ir- yra , numuštos,, 
bet) Centro sekretoriui * prisiei
ną algos mėnesinės laukti, po. 
kekt^m^nęsių.
Apkarpytas pašalpų mokė

jimas ~
Vaduojautis ekonomijos su?

apkarpytas pašalpų mokėji
mas, įvedant aštresnį ligonių 
prižiūrėjimą ir sutrumpinant 
pašalpos mokėjimo ,laiką.

V . I

Rezoliucijų rezoliucijos
Tai tokios maždaug žinios 

iš pirmosios seimo dienos. 
Antrą dieną man atsilankius 
į seimą apie 11 vai. prieš pięt 
radau Rezoliucijų Komisijos 
narį Roką Mizarą skaitant re
zoliuciją visokiaisi klausi
mais. Dažnai jos buvo priima
mos be diskusijų. O tų visokių 
rezoliucijų buvo diktas pluoš
tas, kaip tai: “Laisvės” ir 
“Vilnies” reikalais, Bendro 
fronto, Apsigynimo Fondo, 
.Vienybės reikalais ir kitais 
keliais klausimais. Tik D. Le
kavičius pasigedo, kad nėra 
nei vienos rezoliucijos Jau
nuolių reikalais ir seimas ir 
instruktavo komisiją, kad pa
gamintų vieną jaunuolių klau 
simu. Komisija sutiko ir apsi? 
ėmė ją pagaminti.

Aš eidamas į seimą turėjau 
savyje biskį abejonių, kad 
kartam gal mane neįsileisti, 
ir, abelnai, gal pašalinių žmo
nių neįsileidžia. Tą nuomonę 
rėmiau pirmesniais savo pa? 
tyrimais iš APLA. seimų, ku
rie vyko prie uždarytų durų. 
Bet šiuo kartu, pasirodė, — 
aš klydau. Atėjus į seimo sve
tainę teko sužinoti, kad netik 
svečiai yra įleidžiami į seimą, 
bet yra suteikta ir patariamo
jo balso privilegija, nors aš to 
speciale privilegija nesinau
dojau. Buvau pilniausiai, pa
tenkintas, kad aš turiu laimės 
dalyvauti seime kaipo kores
pondentas nuo tokių laikraš
čių, kurių šio seimo šeiminin
kai taip drūčiai neapkenčia.

Opozicija buvo menka.
šio seimo nutarimai ėjo ga

na sklandžiai, ypač rezoliuci
jų priėmimas. Tas sklandu
mas glūdėjo tame, kad opo
zicija buvo visai menka. Su
sidėjo iš poros tautininkų ir 
poros Prpseįkos šalininkų, o 
visi5 kiti tai 100 procentų Bim* 
bos šalininkai. Keturių ar pen 
kių, opozicija visai nieko n& 
reiškė, o be to, opozicijom de
legatai neturėdami progps 
nieko laimėti lųažaį ir tesilei- 
do į' diskusijas. Dėžnai susi

ga konstitucijos operacija — 
pagal patarimą advokatų.

Sesija buvo pertraukta pie
tums, laike kurių delegatai 
buvo pakviesti nusitraukti pa
veikslus.

Pietus buvo teikiami dele
gatams LMD. name.

Popietinėj sesijoj newken- 
singtonietis J. Povilaitis, skai
tė skundus, apeliacijas ir pra
šymus. Buvo tikimasi, kad 
tarp skundų ir apeliacijų 
žymiausią vietą užima 2-ros 
kuopos reikalai ir 9-tos kuo
pos iš Newkensingtono, Pa., 
suspenduotų narių apeliacija. 
Suspenduoti buvo trys 9 kp., 
nariai1 būtent: J. Švipas, J. 
Miliauskas ir A. Raželi imas už 
pasipriešinimą “vienybei”.

Jokios apeliacijos nei pra
šymai nuo jų nebuvo skaityti'. 
Pasitenkinta komisijos arba 
J'. Gasiuno paaiškinimais ir' 
rekomendacijomis^ Buvo nu
tarta taip kaip J. Gasiunas su 
Mizara patarė ir rekomenda
vo. Dalykas su 2-ra kuopa1 
buvo labai greitai ir skland
žiai užbaigtas pagal Gasiuno 
paaiškinimą, kad 2-ra kp., 
esanti suspenduota ir byla 
esanti teisme. Jei 2-ra kuopa 
išpildysianti kokias ten sutar
tis, Centro Komitetas galėsiąs 
su 2-ra kuopa susitaikinti; 
Rekomendavo, kad tas daly
kas butų paliktas Centro ko
mitetui. Tai taip ir buvo pa
daryta. Bet kokios tos ten su
tartys ar sąlygos tarp Centro 
komiteto ir 2-ros kp., ir koks 
buvo tas prašymas ar apelia
cija, tai aeimo delegatai nieko 
nesužinojo.

9 k p. suspenduotų narių 
reikalas.

O kaslink 9 kp. narių sus
pendavimo, tai Gasiunas pa
aiškino varde Centro komite
to štai ką. Centro k-tas reko- 
mentuoja seimui nuimti sus
pendavimą nuo 9 kp. narių 
tik su ta sąlyga, kad jie užsi
mokės savo mėnesines duok
les ir pasižadės, kad ateityje 
“erezijų” kaip kad priešinio 
jnasi “vienybei” nepapildys. 
Pasiūlymas buvo priimtas.

Žinoma, magaryčioms buvo 
pasakyta keletas graudingų, 
spyčių visiems “vienybės”; 
priešams. Mizarosi spyčius ^y- 
pač buvo reikšmingas. Jis atir 
dengė tąją “pąslaptį”, kuri vi
siems seniai jau buvo žino
ma, Tik musų ščyrieji vis daę 
girdavosi, jei kas jiems pasa
kydavo, kad tos pašelpinės 
draugijos, katras komunistai 
kontroliuoja yra Komunistų 
partijom globoj. Anot jų, Ko
munistų partija nesikišanti į 
pašalpinių draugijų reikalus.

kio ūpo ir visai neskaitlingas. 
Iš 53 kp. tik 8 kuopos daly
vavo. šiame seįįne buvo mato
ma, kad pas musų, bolševikus 
revoliucinis mudonumas jau 
yra visai nublukę^.,

—5. Rakanas.

Am erikiečiai lietu
viai nesustokime pu- 

siaukelyje
p(u inteligentai —į profesio

naliu per pastaruosius metus 
atlankė dueimąl ir Lietuvoje 
viešėję ilgoką laiką. Abu tie 
inteligentai-profcsionalai skir- 
dngųi politinių pažiūrų. Vie
nas jų- net garbintojau dabar
tinės neteisėtos valdžios, kitas 
taip sau, daugiau tautinin- 
kas-iaulikalas.

Sugrįžę atgal1 Amerikon pa
rašė savo įspūdžius įgytus 
Lietuvoje.

Stebėtina tas, kad abu? bū
dami sąžiningi savo įsitikini
muose, patėmijo vieną ir tą 
pati trukumą* f Lietuvos pilie
čio, kuria trukumas suliiiko 
Lietuvos pilietį; nuo pažangos- 
nuo progreso.

Tie din musų gerbiami, inte
ligentai — profesionalai drą
siai ir atvirai tvirtina ir savo 
tvirtinimus paremia tikrais į- 
rodymais.

Štai ką jie sako: Didžiau
sias trukumas Lietuvos pilie
čio, tai tas, kad jis dar tebė
ra paskendęs ir dar iki šiol 
nepasiliuosavęs iš dvasios 
vergijos! Tas slogutis jį sulai
ko nuo visko: nuo gerbūvio.

tolyje. Amerikos lietuvis pri
valo ir jo šventa pareiga tal
kininkauti iki galutinai Lietu
vos pilietis nebus išvaduotas 
iš dvasios vergijos} Tik Ame
rikos lietuvis, vykdydamas 
gyvenimai!: kas dora, gražu 
ir gera) tąjį aukštą-tobulybę 
kultūroje pasieks ir Lietuvos 
čilietį išvaduos iš dvasios ver

gi jos.
Toj srityje darbas jau dir

bamas pačioj Lietuvoje. Uždė
ta ir inkorporuota Etinės Kul
tūros Draugija — pavaduoto
ja “Aušros’. Ir jau apie 20 
skyrių įsisteigė visoje Lietu
voje. Jau ir savo organą įsi
gijo — savaitinį laikraštį 
“Laisvamanis.”

Mums Amerikos lietuviams 
pasilieka tik ateiti jiems tal- 
<on — paremti juos pinigiš- 
<ai ir tai štai kokiais budais:

1. Užsiprenumeruok “Lais
vamanį” sau, tai matysi ir ži
nosi kas yra daroma Lietuvo
je, kad galutinai Lietuvos pi
lietį; išvaduoti iš dvasios ver
gijos.

2. Užprenumeruok “Laisva
manį” savo giminėms Lietu
voje, kad Lietuvos pilietis pa
matytų savo trukumus, ir tuos 
trukumus pataisytų kuo grei
čiausiai. —Užtai jis kada nors 
tau bua, amerikieti — dėkin

gas, kad pramušei bangą į jo 
stubelę, kad šviesos spindu
liai nušvies jo grytelę, — ir jį 
išvaduos iš dvasios vergijos.

3. Jei jau tavo parapijoje 
.yra susitveręs Etinės Kultūros 
Draugijos skyrius — pasiųsk 
pinigų ir paskatink-padrąsink 
prie gražaus našaus darbo. 
Tas juos suramins ir gaivins, 
nes matys, kad amerikiečiai 
savųjų nepamiršta ir jų gra
žius darbas remia.

4. Jei dar tavo gimtoj vie
telėj nėra įsikūnijo skyriaus, 
Etinės Kultūros Dr-jos, tai 
paragink-paskatink, kad su
tvertų;* ir darbą išvadavimo 
iš dvasios vergijos pradėtų 
dirbti. Laikraštis “Laisvama
nis” jiems nurodys kelią dar
buotei.

Tad, štai, Amerikos lictuvi- 
lietuvė, tavo šventa pareiga: 
nesustok pusiaukelyje, o pri
vesk pradėtąjį darbą prie ap
vainikavimo. Tave gerbs ir 
mylės Lietuvos piliečiai, kada 
tu atlankysi savo tėvynę pa
viešėti.

Adresas:
“LAISVAMANIS”,

Duonelaičio g-vė 3-ia Kaunas, 
Lithuania. Kaina tik $1.80 
metams.

—D-ras A. L. Graičunas.

v

nuo progreso ir lt.
šiandien niekas neginčija, 

kad Amerikos lietuviai prisi
dėjo nemažai prie įkūrimo 
nepriklausomos Lietuvos. Tad 
Amerikos lietuviai neprivalo 
sustoti? dirbę darbą — pusiau

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

ĮSIGYKITE pakol dar turime

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

WIWG,
Specialiai ii 

Rasi jot

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ~Tr MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijtmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, 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 merų 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.kąmp« Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai
< ‘ 118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ....
i ( 32 pusi.
i Nuosavybes Išsivystymas ................................

7 170 pusi. . .......
) Kas yra Taip) O Kas. ne tąip-7 (Yertįmąslr5,‘2
■ 264. pusk

•Moralybės Išsivystymas ....... ............... ...........
! 120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89< pust ...
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėję 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais),.............. $24)0;
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy-

. . kilę: klausdami katalogo* 1

20c

50c i

75c;

50c^

1739 SO. HALSTED ST
Chicago, Iii.

(Tęsis iki Liepos-July 16, 1933)
NUOLAIDA KNYGAS PERKANTIEMS: ■

Nuo $1 iki $10—knygos pardliochmos ųž->pusę kainos bei 50%.
Perkanti daugiau negu už $10 — mokės tiktai po 33 centus^ 

•j ant, kiekvieno dolerio, perkamų-knygų. »■
GERBIAMIEJI:

.- Turbut Jums yra žinoma^ kad “Aušros” knygyne yra t 
, plačiausias knygų .pasirinkimas, Apie keturiolika šimtui 
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 

, p ar duodamoj Amerikos lietuvių istorijoje.
Chicagos Įietuviai, lietuviai artimų Ghicagos apiėlin- 

kių ir lietuviai atkeliaujanti į .Ghicagą, laike Ghicagos 
Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų, 
liau nuo Ghicagos bei Kanadoje

,nesnių
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų 
gų — pas mus visas knygas gausite už, pusę kainos ir 
,dar pigiau, kaįp kad čia viršui pasakyta.

šitas knygų bapgėnas,tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gąuti, visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų,, vadovėlių, žody- 

‘nų, ir žodynėlių,.. aritmetikos, istorijos, gęografijos, gam-. 
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų — pa? 

■^mokinimų, žemlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvi
ručių, monų knygų, muzikalių dainų geriausių kompozb 
torių — solų,' duetų, kvartetų, chorams ir tt.'

Progą apšvietą, nąylintįems įsigyti sau tinkamų kny- 
* gų visąi pįgįai; Labiem įlusų atsilankymo į musų kny-

— Čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų

Lietuviai gyvenanti to- 
— rinkitės knygas iš se- 

“Aušros” Knygyno katalogų, arba iš Knygyno 
lietuviškų kny-

gyną 
turgų Su pagarba,

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted Sti, :Chicago, III..

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėjas)

■

■ t

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus. ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dęl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

LIEPOS ,20-tą DIENA
Laivu “MA'JESTIC”

LIEPOS 28-tą DIENA
Laivu1 “Ile De France”

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

Klaipėdą arba Kauną.
Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun

gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:

? COSMOPOLITAN TRAVJEL 
SERVICE
.168. Grand St., Brooklyn, N. Y.

iLITHUANIAN “VIENYBĖ”
PUBLISHING CO.,
lt» Grand St., Brooklyn; N.-Y.

,T. S. TREČIOKAS,
197 Adams Su, Newark, N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway, 
So, Boston, Mass.

' "DIRVA” 6820 Superiot St., 
Clfveland, Ohio.

ĄMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Newark, N. J.

JQHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

‘‘NAUJIENŲ”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Prirengiame ir sutvarkome visus.reikalingus kelionei do- 
'kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak, 
.............—.... .... —... .. ........................„ .......................... ........ ....

<

PAUL MOLIS, 1730—24th St.. 
% ■ Dettoic, ■ Mich.
P. BAR.TKB.WUS> 

678 Nortb Main St. 
Montello, Mass.

J. J. URBŠAS, 187 Oak Street, 
Lawr«nre. Mass.

J. ZEMENTAUSKAS, 
130 Congress Avenue, 
Waterbu<y, Conn.

C. J. WQSHN£R, 122 Hornaday 
Road, So. Prttsburgh, Pa.

A. VARASIUS, 1200 Carson Su 
Pittsburgh, Pa.

A. VĘLECKIS, 5.02 South Avė.. 
Bridgeport, Conn.

Laivakorčių Skyrius.
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ŽMONIŲ AUKOJIMAI

ma- karžygis ir ji nužu-

pat

*r

pat

BALTIEJI RYŽIAI “Comet” 1 svaro pakelis 2 už 17c

2 už 25c

. 2 už 25 c

Kvortos 4
Džiarai I

10 šmotų 39cNAPHTHA MUILAS “Midwest

romėnų

NKIGHBUHHOOD BTUHU

■

asi- 
die-

va- 
pa- 
kad

kad 
die-

prie 
net 

Tiek 
“su-

tokie žiaurus pa
žymiai yra išnykę 
Bet matome, kad

aukojimų pėdsakų 
ir romėnuose. Kai 

provincijose

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
Galite pradėti imti maistu iš musų krautuvių.

PASTABA — Dauguma "Midų)ėst Stores” turi it mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. ui žemiausias kainas!_____

“Paul Schulze” 
BUTTER COOKIES “Golden Star .. 
PEANUT^TrUTTE“R“~‘‘Beečh-NūtiT-”;

“KWIK-BIS-KIT” Biskvitų miltai

ŽELATINO DEZORTAS Visų Skonių “Midwest” pak. 5c 
’wnčheoniiam~loaf^

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

’/2 svaro _
Gelio pak. I UC

CORNED BEEF ASest-

TAUKAI WILSON’S 1 svaroiAUIl/il “LAUREL LEAF” kartonas

“Midwest”
ŽIRNIAI Anksti birželio, sijoti No. 2 kenai
VĖŽIAI Puikus “Guli Rock” Naujai pakuoti Vk did kn. 23c
SHRIMP Puikus “Midwest” No. 1 kenai

LAŠINIAI

MALTSYRUP švi„us Setjs 42C
ĮVAŠKUOTA POPIERA Lapukai “Midwest” 3 rolės 5c 
“BRILLO” Dėl puodų ir skauradų ...... 2 maži pak. 17c
“SEMINOLE” Bathroom Tissue .......  .............  3 rolės 19c

C ADA R°ot ^ecr “Midwest” didelės
Ginger Ale bonkosiJužC vC

______________________ (Plūs Depozitas už bonkas) ______________________  

26 unc. pak. 7 ’/z c

Sv. 23c
No- 1 1Qir*Kenai ■ V&l

SALERIAI švieži Triuškųs Michigano..... . Ryšuliukas 10c
MORKVOS Californijos .........   Ryšuliukas 5c
VAKĖ^NCiinrRANžIAr^ dideli 2 tuz. 37c

t.
ė

.... Svaro pak. 21c 
DideTfdžiai'ailKc

RAUG. AGURKAI PU^^wgst

rnrr-Trr-m.'

s®

Penktadienis, birž. 30, 1933

Prieš keletą savaičių skaitė
me laikraščiuose, kad netoli 
Šiaurinės Amerikos, Kubos sa
loj, keliems ūkininkams dingo 
jaunos dukterys 4—8 metų 
amžiaus. Buvo pranešta polici
jai. Pradėta stropiai ieškoti 
dingusių mergaičių. Ir štai vie
name kaime, daržinėj, rasti 
kirviais sukapoti jų lavonai. 
Lavonai gulėjo prieš akmeninį 
aukurą, virš kurio stovėjo dei
vės čandu stovyla. Prie auku
ro stovėjo 28 negrai apsitaškę 
mergaičių kraujais. Jie tuojau 
prisipažino nužudę mergaites 
deivės Čandu garbei, nes ta 
kraugeringoji deivė buk jau 
senai žmogaus kraujo reikala
vusi. Jie tą deivės čandu rei
kalavimą ir nutarę patenkinti.

Žmonių aukojimų dievų gar
bei šiandien užtinkama dar 
daugely vietų. Afrikoj, Austra
lijoj, kai kuriose vandenynų 
salose galima užtikti kartais 
ištisas krūvas kaukolių, par 
aukotų dievų garbei, žmonių 
aukojimo paprotys ypatingai 
buvo išplitęs senovėj. Būdavo 
aukojama moterys, mergaitės, 
maži vaikai, suimtieji belais
viai. Net ir kultūringesnės tau
tos neatsisakydavo vienam ar 
kitam dievui paaukoti žmogų, 
kad tik jis butų geresnis, 
lonesnis ir patenkintas.

Žemės iškasenos parodo, 
žmonės būdavo aukojami
vų garbei dar priešistoriniais 
laikais. Sakysime, vienoj vie
toj buvo iškasti keturi indai 
ir kepurių mergaičių griaučiai. 
Jų sulaužyti kaulai rodė, kad 
jos buvo žiauriai nukankintos. 
Iš rastųjų indų ir kitų daiktų 
mokslininkai spėjo, kad tai 
yra ne kas kita, kaip dievų 
garbei atnašautos aukos. Kitur 
vėl buvo iškasta 12 tokių 
griaučių.

Senovės babiloniečiai ir 
rni ypatingai buvo pamėgę
vų garbei aukoti gyvulius?*Au- 

? ka esanti žmonių duokle* die
vams, atsidėkojant už gyvastį 
ir žemišką gerovę. Manoma, 
kad didesnių švenčių metu ar
ba užėjus kokioms nelaimėms 
galėjo būti paaukojami ir žmo
nės. Viename užraše net rasta, 
kad žmonės būdavę paaukoja
mi ir sentėvių garbei: “Liku
sius žmones gyvus iškapojau į 
šmotus ties didžiule buliaus 
stovyla, kur buvo užmuštas 
mano sentėvių Sanchirib, au
kai jo atminčiai”, sako vienas 
karalius.

Bet ypač žiaurus žmonių 
aukojimai buvo prasiplatinę 
kultūringoj senovės Finikijoj. 
Finikiečių dievai buvo baisiai 
žiaurus ir trokštą kraujo. Jei
gu jų norai neišpildomi, jie 
keršija. Aukojama buvo vis? 
kas: laukų gėrybės, sviestas, 
pienas, taukai, visokia kepsnis, 
avys, buliai, veršiai, ėriukai ir 
pagaliau, žmonės. Per aukoji
mo šventes kartais būdavo iš
keliamos tikros orgijos: žmo
nės šūkaudavo, rėkdavo, im
davo daužyti galvas, piauti sa
ve peiliais, badyti špilkomis ir 
t t. Daugiausia paaukojami 
būdavo maži vaikai, tai, kas 
yra brangiausia motinoms. Da
lis suimtųjų belaisvių taip pat 
būdavo paaukojama.

Tokį pat žmonių aukojimų 
paprotį turėjo ir senovės kar
taginiečiai, kilę iš finikiečių. 
Kartaginiečiai taip pat buvo 
gana kultūringa tauta ir pa
siekę gana didelės galybės. Bet 
tas žiaurus paprotys buvo įlei
dęs per daug gilias šaknis, kad 
jį galėtų išrauti. (Prieš dides
nius tautos žygius milžiniška 
dievo Molocho stovykla būdavo 
išvežama aikštėn, kad visi žmo
nės ją galėtų matyti ir prie 
jos prieiti. Jos viduriuose deg
davo ugnis. Stovykla baisiai 
įkaisdavo. Tuo tarpu susirin
kusioji minia imdavo kelti bai
siausią orgiją: šūkaudavo, rėk
davo, klykdavo, * daužydavos, 
jjadydavos peiliais ir t. t. Ir 
štai prie baisios, įkaitintos die-

vo Molocho stovylos imdavo 
artintis moterys, motinos, ant 
rankų nešinos mažučius vai
kus. Atsidarydavo didelės Mo
locho vidurių durys ir... moti
nos mesdavo ugnin vaikus. Mo
tinų verksmai ir klyksmai su
siliedavo su minios ūžesiu. Ir 
taip to baisiojo dievo viduriuo
se žūdavo daugybė vaikų, ver
gų, vergių ir kt. Dievas būda
vo patenkintas ir žmonės im
davo laukti iš jo didelių ma
lonių. Romėnai, nugalėję kar
taginiečius ir išgriovę jų sosti
nę Kartaginą, ėmė naikinti ir 
tą perdaug žiaurų paprotį. Bet 
su tuo buvo sunku kovoti, nes 
žmonės buvo įtikinti, kad die
vai taip nori, todėl taip turi ir 
būti.

Graikijoj žmonių aukojimų 
tebūta žymiai mažiau. Tik ret
karčiais, ypač užėjus dides
nėms nelaimėms, deivės Arte
midės ar kito kokio dievo gar
bei tebuvo paaukojamas be
laisvis. Kartais būdavo paauko
jami ir patys graikai. Aukas 
išrinkdavo burtais. Graikai tu
rėjo padavimą, kad kažkur 
kaž kokioj saloj gyvenęs bai
sus smakas, kuriam suryti kas
met reikėję siųsti po žmogų. 
Juos taip pat graikai rinkę bur
tais. Taigi, ir baisiam smakui 
graikai turėję aukoti žmones. 
Bet kartą nuvykęs prie sma
ko vienas 
dęs.

Žmonių 
užtinkame
kuriose romėnų 
buvusios pastatytos dievų sto- 
vylos ir aukurai, prie kurių 
kartais paaukodavę ir žmonių. 
Arkadijoj jaunos mergaitės pir
ma būdavusios negyvai užpla
kamos, o paskui paaukojamos 
dievams. Kai kurie žymesnieji 
karo vadai dievo Neptūno gar
bei numesdavo į jurą arklių 
ir žmonių. O vienas karo 
das dievo Jupiterio garbei 
aukavęs net savo dukterį,

Senovės germanai taip 
turėjo tą paprotį. Romėnų is
torikas Tacitus aprašo, kaip 
semnonai savo gojuje paauko
ja dievams žmogišką auką. 
Per didesnes šventes taip pat 
būdavo su didelėmis apeigo
mis aukojami žmonės. Kilusios 
didesnės nelaimės, — karas, 
badas, potvyniai, — taip pat 
reikalaudavo aukų dievų pyk
čiui ir rūstumui sumažinti.

Romėnų rašytojas Svetoni- 
jus aprašo, kaip gailų kunigai 
druidai paaukodavo žmones 
dievų garbei. Apeigos buvusios 
ypatingai žiaurios. Pasmerktie
siems būdavę išplėšiamos šir
dys ir dar tebegaruojančios 
aukojamos dievams. Vėliau ro
mėnai, nukariavę gailus, to
kias žiaurias apeigas dievų 
garbei daryti uždraudė. Kuni
gai druidai tuo baisiausiai par 
sipiktinę, sukilę prieš bedievius 
romėnus, šventos jų tikybos 
persekiotojus, ir išbėgioję į 
kalnus, miškus ir kitokias ma
žai teprieinamas vietas, kad čia 
laisvai galėtų “garbinti” die
vus.

Kai kurių senovės
rašytojų tvirtinimu, panašių 
žiaurių apeigų dievų garbei 
buvę atliekama ir kitose ger
manų giminėse, net Skandina-

vijoje, Britanijoj ir kt.
Bet tuo atžvilgiu ypatingai 

minėtinos yra kai kurios Ame
rikos indėnų giminės. Prieš 
užkariaujant Ameriką europie
čiams, tenai gyveno daugelis 
indėnų giminių. Kai kurios jų 
buvo pasiekusios palyginti ga
na aukštos kultūros. Bet jų ti
kyba reikalavo jvairių žiauru
mų. Norėdami įsiteikti piktiems 
ir kraugeringiems dievams, in
dėnai turėdavo jiems paaukoti 
kraujo. O dievams ypatingai 
patikdavo žmogaus kraujas. To
dėl indėnai dievų garbei kas
met išžudydavo šimtus žmonių. 
Apeigos būdavo atliekamos la-

bai iškilmingai. Paskirtą aukai 
žmogų kunigai atvesdavo prie 
aukuro, paguldydavo j j ir vie
nas jų smeigdavo šventu .pei
liu j krutinę. Išėmęs širdį nu
nešdavo dievo stabui, o kūnas 
būdavo suvalgomas per šventą 
puotą. Kaukolės būdavo pade
damos prieš dievų statulas. To
kiu budu per ilgesnį laiką prie 
stabų susirinkdavo ištisos krū
vos kaukolių, suaukotų dievų 
gerumui įsigyti. Keliautojai, 
atlankę actekų žertię (dabart. 
Meksikoj), pasakoja, kad 
vieno dievo stabo matę 
virš 130 tukst. kaukolių, 
tai žmonių širdžių buvo

valgęs” tas dievas!
Afrikos negrai, australiečiai, 

įvairių vandenyno salų gyven
tojai taip pat dažnai nepasi
gaili paaukoti žmogų, ypač ka
re susigautą belaisvį. Taitėnai 
tiki, kad dievas suteiksiąs vis
ko, ko tik jo bus prašoma, jei 
jam paaukosią žmogų. Aukos 
akis dažnai suvalgydavo gimi
nės vadas.

Šiandien 
pročiai jau 
ir nyksta,
ir dabar dar atsiranda drąsuo
lių, užsinorėjusių “pavaišinti

deivę čandu. Ir tai atsitiko Ku- Keliaukite Li e t U V O H
* l 14- * ‘Naujienų’ Laivakorčiųmoj gyvenamoj baltųjų. Patarnavimu

PAULS BEER GARDEN 
šeštadieny, July-Liepos 1 dieną 

UŽLAIKOME ŠALTO. SKANAUS ALAUS IR UŽKANDŽIŲ. 
KVIEČIAME VISUS PAŽINTIES DRAUGUS ATSILANKYTI I 

MUSŲ ATIDARYMĄ. KVIEČIA

PAUL PETKUS
8746 South Cottage Grove Avenue

TAUPYKITE ANT MAISTO!
Pirkiokite “MIDWEST STORES” 

Kur Geriausias Maistas parduodamas žemiausiomis 
Kainomis!

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio 30 ir Liepos

Cvipdaą =T»„.9Si/2r
OvIuOluu kokybės R°Lfi sv-fc v

“RED CROSS” špagetai ar Makaronai
“SALADA” Juoda Arbata (Brown Label) 14 sv pak. 14c

‘________________ Maži pakeliai 7 centai__________________________
DV/S’E’C Puikios Californijos “Midwest” Dideli 1 7
I 1 Riekutės ar Pusės No. IVz kenai I i v

‘‘LIETUVIŲ DIENOSKARALAITES’i KONKURSO KUPONAS
PASAULINĖS’ PARODOS' TAUTINIŲ
GRUPIŲ. LIETUVIŲ? SEKCIJAI,s

*^1739 South Halsted, Street, Chicago, Illinois.\

šiuomi (stojo ( Čhicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių"* Sekcijos^ "LIETUVIŲ DIENOS 
KARALAITES” konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Ai 
sutinku atvykti į Chięagą ir dalyvauti ^Lietuvių, Dienos" iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.

^Vardas ir pavardė. * .« — - • UiI—> ••••••••••••••••f••••••• S

2 pak. 11c

MIDWESTQDSTORES
300 INDėtPKNDBNT

(S'iRmA • *
• (• .

| Adresas

Ai amžia

j,fiiwimp^^įeta ••••••••••••••••••••!••• 

rAl lankiau segančias1 mokyklas'1

rAkių spalva Svoris.'.

Plaukų spalva □ Blondinė "T □ Brunetė Y □ Šviesiaplaukė

Paralat

aukštis

(asmens, kurti prisiunčia fotografiją).

mtn.. metais

NAUJIENŲ
Vasarinė Ekskursija

., , , . . , : ,■ . ’ • i .1 > “" 1 • * * r i *
1t. ’ ’ ■ ___ __ -ii l >1 I _ ■ ’ . _ .

Liepos 28. 1.933

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

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gelžkęlįu. 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 periAngliją, o iš ten kitu laivų į Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ:

TREČIA KLESA: TURISTINĖ KLESA:
Į Vieną Pusę  ................................  $99.00 Į Vieną Pusę   ........................  $130.50
Į Abi Puses ..................................  161.50 Į Abi Puses ...................................  220.00

Valdžios Taksos atskirai $5.00 .
Tuoj aus 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
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CANDY AFTER?
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KNOW VOU 
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NAUJIENOS
>The .'Lithuanian Daily News 

Published Daily £xcept Sunday by 
Tba Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
88.00 per.yaar IniCanada
87.00 pęr year outsida of CSicago
88.00 par mr ta Chicago

Uialnakymo kaimu
Chicagoja — paltus

Metama ---------- :rn
Pusei metu ------------------
Trims minėdama  
.Dviem mlneriam ______
Vienam minesiui ,______

Chicagoj per linelio toju>|
Viena kopija ,■■„■..■____
Savaitei___ _ __________
Minesiui —_____ ___

Suvienytose „Valstijose, na Chicaioj, 
paltu:

$8.00 
4.00 
2.00
1.50 

.75

Entered as Second CUss Mattar 
\March 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago, I1L under (the^act of 
sMarch 8rd 1879.

liIRimniUJiii > JWU

drovi, 1789 S. Raistai St., Chicago, 
III. Telefonas Carui 8500.

X *XUJŲ| iilVilVoAcftUMi ........X» I V
Dviem mlnesiams 1.25
Vienam minėsiu!_________  ,75

Jietuvon ir kitur uisieniuosa 
i (Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų............... ......... ..... 4.00

Orderiu kartu su uisakymu.

TEKSTILĖS PRAMONĖ SUTINKA PANAIKINTI 
YAIKŲ DARBĄ

Viešas tekstilės (audimo ir verpimo) pramonės 
“kodekso” svarstymas Washingtone jau davė stambų 
laimėjimą darbininkams. Fabrikantų atstovai, matyda
mi, kad jiems bus sunku • apginti darbo sąlygas savo 
pramonėje, skubiai atlaikė pasikalbėjimą ir nutarė pa
siūlyti geruoju panaikinti vaikų darbą toje pramonėje.

Šitą pramonininkų grupės nutarimą pranešė konfe
rencijai T. M. Marchant, medvilnės fabrikantų sąjun
gos (Cotton Manufacturers’ Association) prezidentas^ 
Jisai pasakė, kad medvilnės, audimo ir verpimo fabri
kantai sutinka daugiaus nebesamdyti darbininkų jau
nesnių, kaip 16 metų amžiaus.

Tai yra pirma didelė socialinio teisingumo pergalė 
ilgoje kovoje prieš vaikų darbą fabrikuose. Ta kova 
prasidėjo daugiau, kaip 25 metai atgal. Dvejetą kartų 
jau buvo kongresas išleidęs įstatymą, draudžiantį vai
kų darbą pramonėje, bet kiekvieną kartą tą įstatymą 
paskelbdavo “nekonstituciniu” vyriausias Jungtinių 
Valstijų teismas. Paskui 1924 metais buvo priimta kon
grese konstitucijos pataisa, draudžianti vaikų darbą. 
Tačiau per devynis metus ją ratifikavo dar tik 13 val
stijų — dar trūksta 23 valstijų pritarimo, idant patai
sa įeitų į galią.

Tuo tarpu šiandie jau patys kapitalistai sutinka 
“geruoju” padaryti tai, ko iki .šiol nebuvo galima pa
siekti įstatymų keliu. Tai, žinoma, yra rezultatas pa
sikeitusios viešosios opinijos. Kapitalistai žino, kad 
ilgiaus ginti tą netikusį paprotį išnaudoti nepilname- 

. čius darbininkus fabrikuose, paliekant be uždarbio su
augusius darbininkus, jie ilgai negalės.

Tekstilėje pramonėje šita blogybė yra praktikuo
jama plačiausiai. Jos bosams pasidavus, reikia tikėtis, 
kad bus priversti atsisakyti nuo vaikų išnaudojimo ir 
kiti kapitalistai.

DARBININKŲ IDIENVV vWĄ8HINQTONE

Medvilnės audimo t pramonės t tyrinėjimuose užva
kar turėjo F progos (išdėstyti .savo . reikalaYiinus darbi- 
ninkų atątovąl Jie visį, kaip vienas, j pasmerkė darbda
vių siūlomą ;40 valandų r darbo savaimę, , per > ilgą, 
ir 10 arba ill dolerių ąigų) minimumą, ikaipo < perženąą. j

Darbininkų atstovai, reikalaują, i kad, darbo savaite 
tekstilėje f pramonėje < butų ne . ilgesnė, ; kaįp 80 arba 35 
valandų. (keista, kad tarp . jų .nėra susitarimo I),; ir . kad 
minimum algos butų tarp 14 ir 16 dolerių savaitėje. 
Diskusuojant šituos klausimus, Amerikos , Darbo ? Fede
racijos prezidentas Wm. Green pareiškė, kad šiandie 
vidutiniška savaitinė audėjų ir verpėjų alga yra i tik 
$10.40 ir kad kai kurie darbininkai gauna viso tik $4.54 
už 62% vai. darbo.

Amalgamated Clothing Workers of America pre
zidentas Sidney Hilman reikalavo, kad darbo savaitė 
tekstilėje pramonėje taip pat, kaip ir kitose pramonės 
šakose,. butų 30 valandų ir minimum atlyginimas nela
vintiems darbininkams (leiberiajns) — 50 centų už.va
landą.

Galų gale, iš paties pramonės administratoriaus 
Johnsono pusės buvo iškeltas klausimas apie tai, kad 
butų apribotas mašinų vartojimo laikas dirbtuvėse. Tai 
yra .nauja (problemą, ;apie kurią nėra nuomonių vieno
dumo net ir tarpe darbininkų atstovų.

Tos viešos diskusijos apie darbo sąlygas pramonė
je, kaip matome, yra be galo svarbus ir įdomus , daly
kas. Jps. ne tik duoda. progos • tiesioginiai suinteresuo- 

/toms žmonių grupėms —- • kapitąlistams ir darbinin
kams r- į i^dėstyti įr .apginti savo interesus, bet i taip 
pat atidaro kelią plačiosios visuomenės opinijai darytį 
įtakos į pramonės santykių tvarkymą. fTai yra pirmas 
žinksnis į tai, kad ekonominis jkrašto gyvenimas butų 
pastatytas po,aktinga v visuomenės kontrole.

* *
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“P43AUMO -ĘEVOUUGJJA” .ANT PAJRDĄVĮMO ■ 
. JH-'O-l. 11____II

SJeyietų ■ užsiąnįų, teisių „kofliisacas Mąksjm Litvi- 
i nov, padarė viešą pasiūlymą atstovams valdžių, kurios 

pasaulio konferepcijoje: Rusija 
yieBą.Mtoą.doleriui vairių rpr^lrių toje šaly

je arta :teee - Satyre, -juta .•-WWcs daryti au
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ja biznį ant bargo. Po to .pareiškimo Litvinovas dabar 
kasdie veda derybas tai su vienos, tai su kitos šalies at
stovais, bandydamas patirti, kuri šalis apsiims bolševi
kams suteikti stambesnę paskolą. Kas ,duos daugiau 
kredito, su tuo Maskva ves prekybą.

Tai ve į ką išsigimė bolševikų “mirtina kova prieš 
kapitalizmą”. Pasaulio revoliucija — ant pardavimo!

Ir tai ne tik Londone. Tuo pačiu laiku, kai komi
saras (Litvinovas ieško kredito tarpe ekonominės kon
ferencijos delegatų, kitas bolševikų komisarų būrys de
rasi su japonais Tokio . mieste dėl Rytų Kinų geležin
kelio. Jeigu japonai sutiks Rusijos valdžiai užmokėti 
už geležinkelį nors dešimtą dalį,to, kiek Rusija yra į jį 
įdėjusi, tai Maskvos pasiuntiniai su džiaugsmu priims 
pinigus ir išsinešdins iš Mandžurijos, pavesdami visas 
Rusijos “proletariato” (ir buvusio savo partnerio, (Ki
nijos I) teises Mandžųkuo valdžiai.

Kinijos revoliucijos naudai seniaus kominternas 
rinkdavo aukas visose šalyse. Mūsiškės komunistų da- 
vatkos tą ^kilnią idėją” taip pat remdavo savo centais. 
O dabar Maskva jau sutinka už pinigą viską atiduoti 
Japonijos imperialistams. i

Taip sprogsta vienas po kito bolševikų išpusti bur
bulai. 1

ĮVAIRENYBĖS
{vairiŲ kraštų vedusių 

išsiskyrimai
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“New York Times” kores
pondentas iš Madrido, Ispani
jos, rašo apie Ispanijos valdžioj 
keblumus. Tąs , kraštas pei^ 
šimtmečius buvo valdomas 
dvarininkų ir aukštesniosios 
katalikų dvasiškijos. Ispanijos 
valdovai laike žmones prie
spaudoje ir tamsybėje, iki >at- 
čjo revoliucija, kuri senąją 
valdžią nušlavė. Dabar nau
jajai valdžiai tenka ne tik 
perorganizuoti visą valstybės 
mašineriją, bet taip pat atsteig- 
ti kraštą ekonomiškai ir ap
šviesti liaudį, idant ji žinotų, 
kas jai naudinga, kas ne, ir 
mokėtų sąmoningai dalyvauti 
krašto tvarkyme.

Kaip žinoma, neseniai atliko 
viešą “išpažintį” ir atsikreipė 
į Staliną su malonės prašymu 
buvusieji Rusijos bolševikų šu» 
lai — Zinovjevas ir ^Kamene-1 
vas, kurie yra; išmesti iš parti
jos už “nukrypimą nuo tiesios 
leninistinčs Jinįjos”. Komunistų 
spauda t išspausdino , Zjnovjcyo 
laišką, rašytą Sovietų Sąjun4 
gos komunistų partijos centro 
komiteto “kontrolės komisijai”. 
Jisai prasideda - taip:

“Mano spalio mėn. 1917, 
klaidą V. I. Leninas pavadi
no ‘nepripuolama’, o momen
te jos papildymo, jis teisin
gai puolė mane pačiu begai- 
lestingiausiu budu. Kuomet 

• Leninas numirė ir kiekvie

Vargiai ar žinoma kita kuri 
nors pasaulio šalis kaip Indo- 
stanas, kur žmona ar vyras, 
kad ir dėl menkiausio dalykė
lio gali vienas kitą palikti ir 
apsivesti.

Bet už tai Graikijoje persky
rimų beveik visai nėra. Seno
vės žydai turėjo neapribotą 
teisę skirtis su žmonomis, nors 
ir dabar dar tą teisę tebeturi.

Tibete, jei nėra sutikimo iš 
abiejų pusių, perskyrimai ne
leidžiami; O jei persiskyria, 
tai antrą kartą apsivesti drau
džiama. iKochin, Kinijoje, as
menis norintieji persiskirti su
laužo porą šipulių liudininkų 
ąkyvaizdoje ir viskas atlikta.

< čęrkezijoje pripažinta dvejo
pos persiskyrimo rųšys, viena: 
persiskyrusios puses gali apsi
vesti tuojaus, antra: laukti po 
išsiskyrimo metus.

.Pas Amerikos įndįjonų tau
teles jupgtųvįų liudininkų ,į- 
duoti , pagaliukai buvo sulau- 
.&#ni ,kąipo , persiskyrimo žen
klas.
jJei turkomano žmona prąšo 

leidimo išeiti ir jis pasako eik, 
posakydamąs ,sugrįžk atgal, tai 
reiškia, kad jie yra persiskypę.

Serbijoje, jei vyras nėra pa- 
sitenkįpęs, kad įr , jųęąkįausįu 
daiktu, iŠ žmonos,puses,, tai jis 
nuplėšia kepurę ,.ar .šydą mio 
jos, burnos, įr, tas. yr,a,jau žen
klas, > kad jie, išsiskyrė.

< Pas. maurus, jei žmona ne
gimdo vąjk,ų,. l^i gali, išsiskįr- 
ti, , bet. po ..to,, giminėms .sutin
kant, gali įr vėl, jie apsivesti.

Šiaurės šalyje, jei vyras no
ri išsiskirti, tai supykęs išeina 
iš namų ir nebegrįžta per ke
lias dienas. -Tas reiškia, kąd 
žmona privalo, išsinešdinti.

šituos milžiniškus uždavinius 
turi suprasti ir atlikti pirmiau
sia Ispanijos socialistai, kuęie 
turi daugiausia įtakos Ispani
jos respublikos valdžioje, ilki 
šiol Ispanijos socialistai pasiro
dė geriau, negu buvo galima 
tikėtis tose keblipse aplinkybė
se, j kuriose jiems tenka veikti.

Stambi Jėga Ispanijos res
publikoje yra tąip pat radika- 
.lišką , re^publikoąų vadas, mi- 
pistens , pirmininkas Azana. 
■Apie Jį “N. ,Y. |Times” kores
pondentas sako:

YĘutųi klaida- vądinti prem
jerą Mąnuel Azana tikru 

‘(diktatorium !tarba , tikru de
mokratu. Jisai vartoja dik
tatorišką galią kiekvieną 
kartą, kuomet reikia pastū
mėti dalykus pageidaujamu 
krypsniu. tJo nusistatymas 
yra, kad aristokratija turi 
būti sutriuškinta. . Bažnyčios 
turi būti sutriuškintos. Toji 
vidurinių klasių dalis, kuri 
tarpo globoje iš viršaus, tu
rės būt sutriuškinta, jeigu 
ji painiosis ant kelio.” 
Minėtasai korespondentas,, bč 

to, nurodo, kad revoliucija Is
panijoje padarys labai didelės 
įtakos į Pietų Amerikos res
publikas, kurias iki šiol valdė 
aristokratai. Pietų Amerika 
,bąndė pamėgdžioti šiaurinės 
Amerikos valdžios formą, bet 
bandymas nebuvo sėkmingas. 
•Per • ilgą laiką r Piętų Amerikos 
respublikose i buvo .ipadoje įvaif 
rių . ryšių diktatūros, .bet jos 
žmpnęms jau įkyrėjo. jDabač 
jos pasiruęšiusios. priimti f Ispa
nuos idėją, kad kraštą privalo 
valdyti darbo žmonių išrinktį 
atstovai. Jeigu ši .idėja Pietų 
Amerikoje prigis, tai, anęt “N. 
Y. [Times” koresoppndento, fe- 
,nai pasibaįgs nuolatinių kartį 
jr diktatūrų gadynė ir d^ug#- 
liui į;įsisūnijusių įtaigų • 
bažnyčia, ir k.) atąis blogi ląi-! 
kai.

nam iš musų prisiėjo iš nau
jo išbandyti savo spėkas, aš 
naujose ir sunkiose sąlygose 
ir vėl padariau eilę naujų, 
sunkių klaidų, kurios yra 
susirišę su mano klaida, pa
pildyta spalių mėnesį 1917 
metais. Mano pamatiniai 
klaidingą poziciją .1925-1927 
metais didžiuma tuomlaikinio 
^Partijos Centro Komiteto 
narių, priešakyje su d. Sta
linu, davė griežtą atmušimą 
(šitą “negramotną” mišinį 
mes cituojame iš “Laisvės”. 
— “N.” .Red.). .Vietoje to, 
kad suprast ir pripažint sa
vo sunkias klaidas, vietoj to, 
kad nusilenkti prieš sprendi
mus ir nuomones leninistįnio 
Centro Komiteto, pasaulinio 
komunizmo štabą ir smege
nis, >aš išstojau su tikrini
mais, kad teisybė yra pusė
je mano ir nedideles mažu- 
mos, besidalinančios mano 
klaidingomis pažvalgpmis, o 
ne pusėje Partijos, jos Cent
ro Komiteto ir jo vado d. 
Stalino, teisingo vykintojo 
Lenino' > mokymų. Aš, po* 
draug su kitais, sųdarčinė 
anti-partijipę frakciją prieš

• Centro • Komitetą, greit susi- 
artinome su Trockiu prieš 
leninistinę partijos liniją. 
Viskas, kas ?sekė tpĮĮąui iį* 

j privedė. ,mane būt i į išmąta, 
|lneišyepg|ąmki išplaukė iš 

< &ito • vigo.”
Taigi < Griša >Zinovjev, bVYęš 

komunistų internacionalo. pre* 
zidentas, viešai prisipažįsta da
ręs visą laiką klaidas, nieko 
nei^inąnęs, ,.ęjęs , prieš '“komu
nizmo smegepįs” ir patapęs — 
Išmata, šitokiu jįo verkšlenimu 
užlipta pusseptįntos laikrašti- 
nęs špalįęs. t$tępgklamasis įtik
ti visagalinčiam . Ęu^ijos satra
pui ir įgyti jo malonę, ^inoV- 
jęvas tame savo j šliaužiojąn? 
Šiame, prašyme paminėjo .ąpie 
<27 kartus “vado i Stalino” <var- 
4ą! j į j. > r t• .

tuxos. garbintoj ai: yeygai ir 
Čeba$ai$ali I

JUO K AI
Birželio nuotaika.

Jei aš tikrdi Sutikčiau su 
tąmsta pasivažinėti automobi
liu, tai tamsta padoriai elg
sies ?

Jis: Aišku!
Ji: Ir nemėginsi manęs bu

čiuoti?
Jis: Duodu garbės žodį!
Ji: Hm... hm... bet pasakyk 

man, tamsta, kam tada nori su 
manim pasivažinėti?

-F.* ■"■■■?!’■ 

(Tęsinys)
Atsikratęs nuo Katrės, Juo

zas buvo tokiame nusiteikime, 
kad nenorėjo grįžti namo. Jis 
pasuko arklį ir nuvažiavo į 
Garliavos miestuką. Ten jis 
užėjo į keičiamą ir išgėrė stik
liuką degtinės, kad nuraminti 
nervus. Pirmas stikliukas ne
padarė jokios įtakos, tad jis 
išgėrė ir antrą. Na, o paskui 
ir trečią ir ketvirtą, kol pu
sėtinai pasigėrė.

Juo labiau jis girtėjo, tuo 
labiau jis pradėjo galvoti apie 
savo padėtį. Jo neblaivas pro
tas sugalvojo keistą išeitį. Ant.ma jautė, kad anksčiau ar vė

liau ji turės susidurti su kliū
timi. Bet apie tai ji visai ne
galvojo. Dabar ji buvo visai 
neprisirengusi tą kliūtį nuga
lėti.

Gal būt, galvojo ji, geriausia 
išeitis*bus atsižadėti Juozo.-Į- 
tikinti jį, jog iš Jų dviejų 
romano nieko gero negali išei
ti. Ne!... Tai negalima! Jis pa
sidarė jos dalimi. Visa ta ne
laimė įvyko.dėl jo. šeimos,*ku
ri tam»tikrais. sumetimais no
ri juodu perskirti.. Šeima trok
šta įgyji daugiau tūrio ;įr To- 
dęl Spiria Juozą ^psįvesįi ,j>u 
Katre. Apie jo ir joslaynę 
Adępmičiai vįąai ,negalvoja.

* Gyvenimas privąįo duoti 
jiems karčią lekciją. Ji pąti 
gąli būti likimo įrankiu. Bet 
kaij)? Ką .ji privalo daryti? 
TJaip... ji gali sunaikinti jų 
dęržįnę,. kur sukrauta iš laukų 
surinkti javai. .Tuo 4Jmdu .su
naikinti maisto išteklius ir jie 
atsidurs sunkioje padėtyje. 
Tada ji turės .progos šelpti 
juos. Ji galės auoti jiems bul
vių, kviečių ir rugių. Na, o jei
gu reikalas bus, tai ji galės vy
kti į miestą uždarbiauti ar net 
almužnos paprašyti, kad tik 
sušelpus juos. Matant jos pa
siaukojimą, gal suminkštės ir 
jų širdys.

Taip! Adomaičiai turi būti 
nubausti ir ji, girtuoklio duk
tė, bus likimo įrankis.

(Bus daugiau)

ji nuvažiavo į Išlaužius. Ado
maičių kieme ji sustojo ir iš
šoko iŠ vežimo. Juozas dar te
bemiegojo.

t Eidama namo, Agota pradė
jo galvoti apie Juozą. .Prie 
Šyęntupės ji sustojo ir nutarė 
pasilsėtieji atsisėdo ant.žolės. 
;Upės vanduo iš lengyo sriu- 
ven.o. :Putų nedidelis vėjalis. 
Jai pradėjo ryškiai prisimin
ti .praeities įvykiai. Tuo pa
čiu laiku į galvą skverbėsi 
mintis, kad Katrei visgi gali 
pasisekti paveržti iš jos Juo
zą, — juo ląbįau, kad ji yra 
turtingu .tėvų.duktė. Ji ir pir-

• . m w « a i/ • * _
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galo, jis .nutarė aplankyti A- 
gotą. Svirtuliuodamas išėjo iš 
kąrčiamos, įsėdo į vežimą ir 
nuvažiavo. Agota, pamačiusi 
jį, išbėgo pasitikti. Ji labai 
nusiminė.pamačiusi Juozą gir
ią. Tiesa, pastaruoju laiku .ji 
pastebėjo, kad Juozas jautėsi 
blogai ir. buvo (desperacijos a- 
pjmtąs. Ji dab.ąr suprato, j.kad 
prisiąrtina įkas nors neišyęp- 
.giąmp, i kąd jqs gyvępįpi.o .DP- 
(dąugė padeda J niauktis.

Ji įįipo į vežimą, apkabino 
Juozą ir pabučiavo jį. Pastara
sis grubijoniškai atstume ją 
nuo savęs, bet tuoj po to pa
sidarė labai sentimentališkas. 

. —Juozai!.Kas pasidarė?;Ko
dėl tu su manim taip apsieini? 
P.asąkyk man, kas atsitiko?

[Juozas kięk,laiko .paniuru
siai tylėjo. Tačiau Agotos ragi
namas, ;jis galų gale pradėjo 
pasakoti savo i bėdas. , Papasa
kojo, kad namie jam tiesiog 
nebėra gyvenimo, kad tėvai 
verčia jį apsivesti su> Katre. Su 
ja,jis nuvažiavęs į teatrą. Bet 
ji esanti tiek nepakenčiama, 
kad iš to nusiminimo 
taręs pasigerti.

Kaip paprastai esti 
tais žmonėmis, Juozas 
rė labai šnekus. Jis 
tol, kol nepradėjo snausti. Jo 
galva nusviro ant Agotos pe
ties ir jis užmigo.

Kuriam laikui praėjus, Ago
ta bandė išbudyti jį, bet ne
galėjo. Pagalios,, ji nutarė nu
vežti Juozą namo ir palikti jį 
kieme. Tėvai, galvojo ji, pa
stebės ir įsives jį į vidų.

• Smarkiai. plakdama arklius,

jis nu-

su gir- 
pasida- 
kalbėjo
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Šiandie baigiasi “Lie 
tuvių Dienos Kara
laitės” konkursas

Suvažiavo . didokas būrys

Netrukus žinosime kas bus 
laimingoji lietuvaitė, 
laimės Karalaitės vardą.

kuri

Nepilnai už dviejų savaičių 
sužinosime kuri lietuvaitė iš
eis laimėtoja Pasaulinės Pa
rodos Lietuvių skyriaus “Lie
tuvių Dienoi Karalaitės” kon* 
kum, kuris baigsis šiandien.

Kas bus toji laimingoji mer
gaite, kuri laimės Karalaitės 
vardą ir užims garbės vietą 
lietuvių iškilmėse, Pasaulinė
je Parodoje, liepos 16? Kurios 
bus laimingos mergaitės, su* 
darančios jos 12-narių švitą? 
Netrukus sužinosime.

O tuo tarpu tos lietuvaitės 
kurios dar nesuspėjo prisius* 
ti savo fotografijas su kupo
nais į konkursą, dar turi pro
gą tai padaryti šiandien. Fo
tografijos turi būti išsiųstos 
nevėliau šiandien. Kuponą 
rasite šiame numeryje. Jį iš- 
pihiykite, prikcrgkite prie fo
tografijos ir pasiųskite nuro
dytu adresu. Kasi žino, 
jus busite laimingoji? 
(Kom. sp. kom.).

gal

4 vagiliai pavogė ir 
nurėdė Karolio Ja

nuso automobilį
Automobil i s pa vogtas 

rytą buvo rastas prie 
ir Kildare avenue; 
nudraskytas.

darbams 
veteranai, 

įstoti j tą 
kreiptis į

se vietose darbams. Jie gauna 
$1.00 algos į dieną, maistą, pa
stogę ir rubus.
Reikia kreiptis į pašto rumus, 

kambarys 1101.
Dabar panašiems 

yra organizuojami 
Veteranai norintieji 
darbo armiją turi
Pašto rumitfs Chicagoje, kam
baryj, 1101. Mobilizavimo sto
tis turi sąrašą visų veteranų^ 
kurie gali į tą armiją įstoti. 
Jame yra nemažas skaičius lie
tuvių vardų.

Illinois valstijos kvota vete
ranų darbo armijai yra 1,5501 
Michigan—975, o Wisconsin— 
600. Illinois valstijoje galima 
užsiregistruoti sekamuose mies
tuose, Chicago, Scott Field, 
Beleville, Springfield, Peoria, 
Chanute Field, Rantoul, Sa- 
vanna ir Rock Island.

Po lavinimosi laikotarpio; ve
teranai bus išskirstyti į miš* 
,ku‘s arba vienoje trijų suminė
tų valstijų, arba į Washington 
ir Oregoa.

Į daržą suvažiavo didokas 
skaičius narių ir draugų, ku
rie /apsėdę naujai pastatytus 
stalus ir suohis darže, prie- 
valgių ir gėrimų, linksmai lei
do laiką. Tyras oras ir med
žių pavėsys sudarė jaukią at
mosferą linksminimuisĖ Ku^ 
ricina nebuvo užtektinai šilta, 
tie šoko iki vėlumai prie geros 
muzikos.

Nors svečiai turėjo savo gė
rimų, jie malšino troškulį ir 
šaltu alumi, kurį turėjo parų* 
pinusi kuopa 
m ė.

ir tuo ją pare*

Kas prilygs 4. Bieliniui?
prisidėjo prie 

biznierius Auta* 
mažai

vakar
54-/08
visas

I jauni vagiliai vakar pa
vogė lietuvio inž. Karolio Ja
nus automobilį “Auburn” 8-ių 
cilinderių, 1932 metų modelį, 
ir jį nurodę, paliko prie Kil
dare ir 51-tos gatvių kampo.

Apie penktą valandą ryto 
jie privažiavo prie K. Januso 
namų, 5710 South Ada street, 
kur automobilis buvo pastaty
tas, su savo automobiliu .Keli 
jų iššoko į gatvę ir išdaužė 

* Auburno langus, į jį sulindo 
ir nuvažiavo.

Po ilgo ieškojimo automo
bilio navininkas ir policija jį 
rado visą nudraskytą: be pa
dangų, be ratų,, su išlaužtomis 
durimis, be įrankių. Keli du* 
nj stiklai taipgi buvo išdau
žti. Nuostoliai siekia apie 
kelius šimtus dolerių. Auto
mobilis buvo palyginamai 
naujas.

Policija pareiškė K. Janu
sui, kad 54-tos ir Kildare apie
linkėje kiekvieną rytą ji ran
da po tris, keturis pavogtus ir 
nurėdytus automobilius.

Nukentėjęs užlaiko elektros 
gaminių dirbtuvę, “J & S Ar- 
mature Service”, 1926 South 
Wabash avenue.

Organizuoja vetera
nus į 'darbo armiją’ 

miškų darbams.
Kandidatų sąraše yra nemažas 

skaičius iletuvių.

Liet. Keistučio Pas. 
klubo žinios

Pusmetinis susirinkimas

Pusmetinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, liepos 2-rą d. Li
berty Grove svetainėje, 4615 S. 
Mozart St. 12-tą vai. dienai 
Geistina, kad nariai skaitlingai 
atsilankytų, nes bus daug svar
bių reikalų svarstymui.

Atsiprašau
Birželio 24-tą tilpo mano ap

rašymas apie pikniką. Tarp su
žymėtų biznierių, kurie prisidė
jo aukomis, tapo praleistas var
das J. Balnio, 4353 So. Wash- 
tenaw Avė., ir Diamond Edge, 
4129 Archer Avė.

Kas radote?
Lu
pa-

su lietuvių iškilmėmis ParoL 
doje ir lietuvių ekonominę 
konferenciją, Chicagoje, lie* 

rpos 17—19 dd. Naują orgai- 
pizaciją sudaro nariai, kurie 
pasitraukė iš Lithuaniad 
Ghambcr of Commercc, ChiĮ- 
įcagpje.

Realestatininkas nu
šovė vieną banditą, 

kitą sužeidė
iŠ

iWirt, 23, Huntington, Ind. Pra
sidėjo romanas. Buvo laukia
ma vestuvių. 0 tuo tarpu Hun
ter Šįmet ir susižiedavo su ki
ta. Kad sulopyti savo sužeistą 
širdį slaugė reikalai! j a' 1 $100,r 
000 iŠ Hunterio teismo keliu.

Šviežias, Grynas 
Maistas!

persitikrinti, kad perkant “Midvvest 
Stores” sankrovose jus visuomet galite 
daugiaus sutaupyti ant maisto negu per
kant kitose krautuvėse.

šiandie ir rytoj eina didelis išparda
vimas. Skaitykite skelbimą kuris tel
pa šios dienos laikraščio laidoje.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 
._____________ , 3325 So. Halsted St.

. Lietuviai Daktarai Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos ir nuo 6 iki 8 vakare

Nariai. | šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard 8483

Vienas iš keistutiečių, 
ten t, Pranas Margevičius, 
metė savo akinius musų pikni
ke J. Spaičio miške. Jei kuris 
juos radote malonėkite sugrą* 
žinti minėtam draugui, 4348 S. 
Washtenaw Avė. ar bile vie
nam iš kliubo valdybos.

St. Markis, korespondentas.

P a s i sekė Burnside 
SLA. 63 kp. išva

žiavimas
Įvyko birž. 25 d. Dambrausko 

ūkyje, Willow Springs, III.

to Roselando 
nas Bielinis, kuriam 
<as gali prilygti tokiuose daly^ 
tuose. Draugusi ir visusi be* 
darbius šaukė prie šalto alausį 
o, suprantama, nei vienas ne
sipriešino.
t Kuopą rėme kiek pajėgdat- 
mi ir kiti, kaip A. Pivoriū
nas, J. ir A. Laurutanai, A. 
Tcliččnas, J. Aleksandraviče, 
P. Umbrazunas, A. Čelna, JI 
Bunis, V. Krikščiūnas, R. Ma* 
tiejunas ir kiti.
Dėkoja rengimo komisijai.
Rengimo komisija, P. Ku* 

činskas, J. Aleksandraviče ir 
A. Teličėnas gerai darbavosi 
ir viską tvarkė pavyzdingai1. 
Taip pat darbininkai L. Ge- 
rijotienė, S. šaputiene, A* 
Laurutėnas, J. Kurnėta ir P. 
Karžikauskas gerai darbavosi. 
Ypatingai su gabumais pasi
žymėjo Jasaitiene, pardavi
nėdama saldainius, PFiklauso 
padėkos žodis rengimo komi
sijai, taip ir visiems darbinin
kams, kurie darbavosi šitame 
piknike.
Kuopa neima mokesčių savo 

reikalams.
Reikia prisiminti, kad 63 k- 

pos nariai nieko 
kuopos reikalams,
išvažiavimuose .nariai ją pa
remia, kad išvengus tų mo
kesčių ir tuo pačiu laiku lin
ksmai praleidžia laiką. Bet-gi 
jeigu mes sustosime kuopą 
nors kiek rėmę, tai neužilgo 
turėsime mokėti kuopos rei
kalams 10 centų į mėnesį j pa
gal konstitucijos Reikalavi

mo. —Narys.

Buvo užpultas, kuomet ėjo 
namų, surinkęs nuomas

——T-

• Vienas banditas buvo nušau 
tas, antras sunkiai sužeistas^ 
kuomet jie užpvčole realestati- 
ninką Donald Kearney korido- 
ryje rūmų, prie 4121 Vincen
tos avenue.

Kearney . rengėsi išeiti iš na* 
mų, po to kai surinko nuomasl 
Kai banditai jį užklupo jis iš* 
sitrauke revolverį ir juos ap* 
šaudė. Sužeistasis vagis pabė* 
go. Nušautasis buvo James 
Melvin, 24, 4243 Vincenes avė., 
negras.

Sulaužė prižadą vesti 
slaugę; tas gali kai

nuoti $100,000
Percival Hunter Jr., 25 m., 

510 Ash street, Winnetka, tur- 
tulio sūnūs, „daugiau- niekuomet 
nedarys priežadų vesti jaunas) 
gražias slatfges. Vieną tokį prie
žadą jis padarė ir tas jam ga
li kainuoti $100;000. 1981 me* 
tais jis susipažino su Mary

neįmoka
Tokiuose

BURNSIDE. — SLA. 163 kp. 
piknikas įvykęs birželio 25 d., 
Dambrausko darže, Willow 
Springs, Iii., buvo gana pa
sekmingas.

Iš ryto buvo pradėję palen* 
gva lynoti ir jau; buvo mano
ma, kad “kermošių” sugadins, 
bet apie pietus debesys išsi* 
skirstė ir paliko gražiausia 
diena.

Didžiojo karo veteranai da
bartiniu laiku yra organizuo
jami į dvi reguliares armijos 
stovyklas, Camp Cūster, Mich., 
ir Jefferson Barracks, iš kur 
po tam tikro lavinimosi lai
kotarpio jie bus išsiųsti mišl^ų 
konservavimo darbams. Vetera
nai sudarys “darbo armijos” 
dalį.

Kiek laiko anksčiau į “dar
bo armiją” buvo organizuoja
mi civiliniai bedarbiai ir siun
čiami j miškų rezervus įvairio-!

ELZBIETA LAURA1TIENĖ 
po tėvais Lecknitė įj

Mirė birželio 28 d. 1933 mi j] 
10:00 vai. ryte, 41 metų am- • 
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., Ra
seinių apskr., šidlavos parapijos, ’ 
Darataičių kaimo.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko dideliame nubudime vy- 

rą Feliksą, du sūnų Edvardą it 1 
Feliksą, dukterį Stanislovą, švo- d 
gerką Agniešką Leckienę, du pus- į 
broliu Pranušką ir Joną Norbu« 1 
tus ir pusseseres Kazimierą Sine-< | 
rienę ir Juozapiną Stockienę, o d 
Lietuvoje tėvą Benediktą ir m o- ’d 
tiną Viktoriją ir keturias seseris. Ž 
Kazimierą, Antaniną, Eleną it | 
Juozapiną ir brolį Stanislovą.

Kūnas pašarvotas 2422 W« V 
45th Place.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, lie- J 
pos I', 1933. Iš namų-8<:00 vak j 
bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo I 
parapijas bažnyčią, kulio j įvyks | 
gedulingos pamaldos už velionės r 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. ;

Nuoširdžiai kviečiame'visus 
mitus, draugus ir pažystajaus 
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Sunai, Duktė, 
švogerka ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo* I 
rius Ežerskis, Tel. Boulevard 
9277. Į

gi* 
dav

Nauja lietuvių prof. 
ir biznierių org. 

gavo čarterį
Trumpą laiką atgal suorgani* 

zuota Lietuvių Profesionalų 
ir Biznierių Sąjunga.

Nesenai suorganizuota GhU 
cagos profesionalų ir biznierių 
organizacija, “Lietuvių Profe
sionalų ir Biznierių Sąjunga” 
gavo čarterį iš Illinois valsti
jos departamento.

Į' trumpą laiką ji pradės 
veikimą, kunis pasireikš ryšy

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

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

LIETUVIS
/ AKINIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaiginu 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudama 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimas daro 
mas su elektra, š parodančią mažiausia 
klaidas. Specialč , atyda atkreipiant į mo 
kyklos vaikus. Optometrically 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.
1712 South Ashland Avė

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Lietuves Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUS

Pbysical Theraj 
K Midwife

109 South Alba 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patatnauja pjie gi 
Jymo namuose ar 

jĮajM goninėse, duodu r 
/ B ssage, electric tre 

H ment h magm 
Inl blankets h t-

B ‘ 'I HI Moterims ir. met 
Mi noms patarimai < 

vanai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

J. F.-EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, tod$l gali pigiau patarnauti*

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių, graborius,,kuris 
turi Įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai i įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

.DIDYSIS OFISAS

Viri Trirfonri-YĄRDS >741—17^2
AVĖ.

CHICAGO, ILL.

Niekas geriau* nežino kaip namų šei* 
mininkė, kaip svarbu ir absoliutiškai 
reikalinga vartoti šviežią: ir gryną muis
tą. i Daugely atsitikimų nors atsargiau
siai ir geriausiai prirengtas maistas, jei* 
gu ne šviežias ir grynas, sugenda.

Jeigu norite būti' tikra; kad' mais
tas kurį. perkate yra visuomet šviežias ir 
grynas, eikite į “Midkvcst Stores1’ san* 
krovas. Maistas kurį perkate ”Midwest 
Stores” yra visuomet pirmos rūšies dėl | 
vartojamos tų sankrovų supirkinėjimo 
ir distribucijos metodų.

Pirmiausia, ”Midwest Stores” savi* 
ninkai turi nuosavus vvareauzes. Į tas 
vvareauzes maistas pristatomas , kasdien, 
tiesiog iš manufaktūrų ir išdirbėjų. Tuo- 
jaus po pristatymo jisai išvežiojamas į 
visas ‘‘Midwest Stores” sankrovas to* 
kiame kiekyje kiek jo suvartojama kas
dien.

Savininkai tų sankrovų perka tik 
*sek, kiek jiems vienai dienai reikalin- 

a. Tokiu budui maistas kasdien bu* 
a visai šviežias. Toks maistas, kuris 
ridėtas į kenus perkamas tiktai iš ge- 
iausių firmų. Fabrikai kur maistas
ridėdamas į kenus vartoja tik geriau-1 
ius produktus ir yra prižiūrimas vai- Į 
žios. Todėl kiekviena namų šeimi- 
inkė yra pilnai apsaugota ir gali būt 
žtikrinta, kad ji gaus visuomet ge- 
iausį ir gryniausį maistą.

Be to yra dar ir kita nauda namų 
eimininkėms pirkinėti ”Midwest Sto- 
es” sankrovose. Tai yra sutaupęs, 
urias jos padarys. Kainos visuomet I 
mna žemos šiose krautuvėse. Reikia tik 
*adaryti palyginimus ir ne sunku bus

DR. C. K. KLIAUDA Ofiso t,l. Lafayette 7031

Dentistas ])r. V. E. SiedlillsJ
Valandoj nuo 9—9 ncMTrcT.c2420 W. Marųuette Rdd 4143 Archer Avenue
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828 I ii.su.iiiw " žilinų.

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

Tel. Kenwood 5107 I
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; į
nuo 6 iki 8 valandai vakare. I 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Armitage 2822

1145 Milivaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
■ Nedėlioj pagal sutarti.

,DR. HERZMAN
'DR. C.'Z. VEŽEI ZIS I — RUSIJOS —

Dentistas 
[4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street |
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį.

Phone Boulevard 7042

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Genai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. Ibth St., netoli Morgan St* 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
ilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00
’avlavičia Undertaking 

Company 
Inkorporuota

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu) 

,3238 Sb. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

TeL Boulevard 1401

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
iki 8 vili Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Nuo
7

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Aubtirn Avenue
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZILS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

Phone Bbulevavd 4139 
A. MASALSKIS 

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

, 3307 Auburn. Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
/BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicęro, III.
Tel. Cicero 59271’ h

..................... . ......... ..... . «■ »w ■ —

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St. 
Tel. iREFUBLIC 3100

Dr. Mol’is
Ofisos: Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drezel 9191 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

O'f i s a s
3102 So. Halsted St.

kampas 31st Street 
VUV‘10—H-v. ryto, 2—4; 7—9 v. v. 

Nedaliomis ię šventadieniais 10—2

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas; 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

8

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. .Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentivorth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto- Holy Cross Hospital, 

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

Advokatai

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St;

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

Namų telefonas Brunswick 0597

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketVergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St.

Tel.' BOULEVARD 9199

A. A. SL A K I S
Advokatas

Miesto ofisas 11 Viashington St.
Rbom 905 Tel. Dearborn 7966

Valandbs: .9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
i Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniajs pagal sutartį

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St, 

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

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

Nedėldieąįais pagal sutartį.

Telefonas Grovehill 0027 
Valandas 2-4 ir 7-9 P. M. 

Tcečiadienyj j ir Nedėlioj. sulig-, susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis) 
6859 So. Western- Ąve., Cbieago, 

Viri’ įGregg Vaistinyčios.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: Valandos 9—6 

W. Sid4: 2201 W. 22 St. (Ccrmalc Rd) 
JPanedSUo,. Seredos ir . P^tnyčios vak. 6 iki 8 

Telefonas CabaI 612S
Namai: 6459 S. Rockwe!l Stref* 

Utarnlnko. Kotvergd ff SūbatM vak. 7 iki 9 
Telefonas Kepublic 9600

ADVOKATAS

111 Virš JucjąUs Rtsuuranto
Priima kasdien' ntio' 9 * ryto' iki 9. y. valu



PRANEŠIMAI
CLASSIFIEDADS

mielu noru

rojaus

Red. atsakymai

Į Skaitytojų Baisai į

CLASSIFIEDADSMORTGAGE BANKERS

kad

Chrysler ir Plymouth

andlords“ įstaigos

MADOS MADOS MAD

S h

Kalbės Jane Adamds ir kiti

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!

šiandien neatidėliokite, Patelefo
(Vardai ir pavardė)

(Adresu) CANAL 8500
(Mieitai ir ,valai.)

Chicago, UI.

Planuoja įsteigt vie
ną didelę organiza
cija 18-toj Apielinkėj

taisymo 
miestą.

nustotų 
ar gautų, 
koliojimo

darbi- 
laisvės, 
sekioja 
netyli, 

negalės 
tik tv-

DAR VIENAS CHICAGIETIS GRĮžfS Ė RU
SIJOS ATPASAKOJA SAVO PATYRIMUS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Kongresu 
Congress 
šiandien 
Superior

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
•PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Nusitęs dvi dienas, birž. 30 ir 
liep. 1 d. Kalbės žymus tai
kos šalininkai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Šiandie Chicagos 
jaunuomenė atidaro 

taikos kongresą Peter Cbnrad
Fotografuoju jūsų na* 

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.) 
į

Ręst 730 W. 62nd St. 
^Tej. Englewood 5840

Padarykite tai 
nuokitė.'^

1503 So. 49 Avė

20-to Wardo Pol. ir Pašalpos 
klubas atsiklausia kitų orga
nizacijų nuomonės

KARALAITĖS KONKURSE

TĘMYKITI 
PERMAINA t 
NUO BIRŽELIO 
DIENOS, 1033

Prisirašykite { musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

AR JŪSŲ {STOGAS KIAURAS?
Me^ padarome ezperto darbą už jūsų 

pačių kainą, 
kaip tai rynas, 

BRIDGEPORT ROOFING CO 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Lietuvių Paliečių Brolybei Kliubo 
Amerikoj atsibus mitingas nedėlioj 2 d. 

dieną Jono 
Halsted St. 

ant su-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
darau kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Taikos idėja žengs stambų 
žinksnį pirmyn tarp Chicagos 
ir vakarinių valstijų studentijos 
suf “Jaunuomenės

Youth
kuris

/ Z Tel. Laf^ette 2082 
STANLEY P. BALZEKĄS, Sav

Trumpą laiką atgal “Naujienose” tilpo M. Biti
no, pasakojimai apie tai ką jis patyrė Rusijoje 
Štai ką pasakoja M. Bajoras,, grįžęs

telaukite ilgai, ateikite arba 
jums suteiksime vi- 

i. Valandos nuo 
po pietų. Nedėliomis

Į kalbėtojus, kurie pasirodys 
konferencijos sesijoje yra Jane 
Addams, Hull House steigėja, 
1931 metų Nobelio premijos 
laimėtoja už pasidarbavimą tai
kai; Salmon O. Levinson, Kel- 
log-Briand pakto autorius ir 
Tautų Sąjungos asociacijos di
rektorius; prof. Harold Lass- 
well, Chicagos universiteto is
torijos profesorius, nesenai grį
žęs iš Vokietijos; prof. May- 
nard Kriteger, Chicagos univer
siteto ekonomijos profesorius ir 
Cook apskričio socialistų par
tijos ekzekutyvio komitetą na
rys; Dr. James M. Yard, North- 
western universiteto profesorius 
ir buvęs misionierius Kinijoje; 
E. Raymond Wilson, American 
Friends Service Committee sek
retorius; prof. Quincey Wright, 
Chicago universiteto profeso
rius tarptautinių santykių de
partamente, aktorius, “Mandate 
under the League of Nations”, 
ir kiti.

Geriau vėliau f negu 
niekad; iš Antanų 

gyvenimo;

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

, Patarnavimu.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

gerbiamieji 
valgyti norite. Atsi- 
kad tas pats reika- 
biznieriams.

— Du biznieriai.

pasigarsinkite.
ai nupigintos. Skelbi

P-lė A. G., Chicago, $11. (Fo 
to,No. 5). Ryt tilps kitos chi 
cagietės konkursai!tęs!,paveik 
slas. Žiur. žinią ir kuponą.

žiavimus musų miškuose. Jei
gu jie ten pasilinksmina, tik
rai, jie kapinėms nekenkia.

Jeigu globėjai nori, kad mes 
prasišalintume į iš kapinių 
apielinkės 
gu jie atmokės mums inves 
tuotus pinigus

Pabaigai 
globėjai 
minkite,

PARDUOSIU ar mainysiu bizniavą 
mūrinį namą, 6 kambariai užpakaly ir 
6 viršui, karštu vandeniu šildomas, ran
dasi Marųuette Parke, 2553 W. 69 St. 
Phone Prospere 7045.

PARDAVIMUI alude, gera vieta, iš
dirbta per daug metų, pikčeriai, barai 
ir tt. , Parsiduod. 
važiuoti į Lietuvą 
Cicero.

zaiagenų inamus, 
Racine Avcį Matot, 

, yra

BARUI Fbctttriai, buČernės fixtu- 
riai, Ice Cream baksai, Soda Fountain ii 
tt. Bilingheim Company, 1607-11 So 
State Street.

18 APIELINKĖ.—Užpereita- 
me 20-to wardo Lietuvių Poli
tikos ir Pašalpos klubo susirin
kimą buvo atsilankęs Vakarinės 
žvaigždės klubo sekretorius ir 
pridavė laišką su kvietimu pri
sidėti prie to klubo.

Bet kadangi atsilankė tik ma
žas skaičius narių, tai klausi
mas, trumpai pasvarstytas, bu
vo atidėtas pusmetiniam susi
rinkimui, kuris įvyks liepos 5 
d. 7:30 vai. vakare, 17^0 So. 
Union avenue, M. Bagdonienės 
svetainėje. V4

Taigi, 20-to Wardo Politikos 
ir 'Pašalpos klubo nariai malo
nėkite dalyvauti susirinkime ir 
galutinai dalyką išspręsti, ar 
prisidėti prie Vakarinės žvai
gždės klubo ar ne.

20-to Wardo klubas taipgi 
kviečia 18*tos" apielinkės orga
nizacijas išreikšti savo nuomo
nę kas link sudarymo vieno di
delio klubo ar draugijos 18-toj e 
apielinkėje.

Kliubo sekretorius.

DIDŽIAUSIAS bargenas Chicagoje. 
Įpėdiniai paaukos 2 augštų medinį na
mą 4 ir 4 kambariai, karštu vandeniu 
apšildomas, gražus yardas, naujai išde- 
koruoti, cash kaina $1500. Atsišau
kite vakarais.

4158 So. Wells St. 
Tel. Yards 0845

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičįų, rendauninkų ir kitų 
dalykų 
rašykite mųĮrir, n|is j ■ 
sus reikalingus patarimus. 
lOtos ryto iki 5 
niro 10 iš ryto iki 2 p. pietų. 
REALTY OWNfeRS PROTECTIVE 

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

7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDfiLD.) 
Iš STOTIES 
W. S. B. C. 
1210 KILOCYCLES. 
247.8 M E T E R S

prieš Karą”- 
against War 
atsidaro Thorne Hali 
Street, prie ežero.

Konferencija nusitęs dvie die
nas ir ją rengia Youth Peace 
Council of Chicago, universitetų 
studentų ir šiaip jaunuomenės 
organizacija.

Medžiagos pasako
ti lu- 

nes čia

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS 
814 W. 33rd St.. 1 lubos 

Real Estate Paskolos —
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa 
tarnavimą, kokįteiki

EXTRA
Brighton Park Grosernė 

parsiduoda kartu . 
fikčeriais. pigiai, 
suotas liepos 1 d. 
morgičių.

4623 So. Kedzie Avė.

Aš nuo savęs irgi veliju p 
Žala genui ilgai gyventi, ilgai 
darbuotis lietuvių visuomenė
je, o mes kas metai laike An
taninių Jūsų neužmiršime.

— Svetys.

Mes taipgi eiliuojame, 
down spots“ ir tt.

PARDAVIMUI aludė, biznis išdirb
tas 25 metų, renda $25.00. Leasas 
ant 3 metų. Priverstas parduoti, nes 
turiu važiuoti Lietuvon. 4544 Went- 
worth Avė. Tel. Boulevard 0&45.

PARDUOSIU 2 Hoffman prosini- 
mui mašinas, naujos mados, labai pi
giai. 2635 W. 39 P. arti Archer Avė.

PARSIDUODA čeveryki 
dirbtuvė, savininkas apleii 
Klauskit A. Strogas, 2 lubos, 1619 Ca 
nalport Avė. Čeverykų dirbtuvė ren 
dasi kitoj vietoj.

“Vilnis ir tikrenybė“
“Vilnyje” prisiskaitę, 

ten darbininkai linksmai 
rai gyvena, apvažiuoja kelius 
sovietų miestus ir randa mi
nias bedarbių, alkanų ir be 
pastogių 
jimams turi užtektinai 
pas jam neuždarysi, 
Amerika, laisva šalist

Rusijoje, priešingai, 
ninkai neturi jokios 
Kiekvieną jų žinksnį 
šnipai ir tokius kur 
pasiunčia ten, kur jie 
ką kitą daryti, kaip 
lėti.

Nors “Vilnis” yra leidžiama 
ir platinama biedniausiai ir 
tamsiausiai lietuvių darbinin
kų visuomenei, bet kartais at
siranda ir pasiturinčių, kurie 
i kaito jos puslapius ir aklai 
tiki į tai, ką Andruliai ir pa
našus juose prirašo.

Prisiskaitę apie nepaprastas

PARDAVIMUI Showkė$is dėl sal
dainių, labai pigiai. 1437 So. 49 Ct 
Cicero, III.

PARDUOSIU arba parenduosiu res 
taurantą su visais fikčeriais. Biznis se 
nas, tinka dėl alaus pardavinėjimo. 

2701 W. 35th St.

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdeda 15 centų ir prašaa at

siųsti man pavyzdi No

Mielos •••••••••• per kratini

Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių į 
Lietuvių Dienos Iškilmes, Pasaulinėj Parodoj, liepos 16 
d. Nemažas skaičius pasiliks sąvaitei, kitai, kad viską 
gerai apžiūrėti ir su Cbicaga susipažinti.

Atvyks ne tik pavieniai, bet ir daugelis šeimynų. Vi
siems jiems bus reikalingos vietos apsigyvenimui.

f

Kai kurie eis į Kotelius, bet. didžiuma samdysis pri
vatinius, mebliuotus kambarius.

Jeigu jus turite liuosą kambarį, praneškite svečiams 
apie tai per NAUJIENAS

Kainos ant skelbimų dabar 
mų priėmėja maloniai supažinflins jus su musų žemo 
mis ratomis.

tai po vadovyste p. Versilo— 
groja maršą pritaikytą pasvei
kinimui Aiitano.

Iš dalyvavusių svečių pas
tebėjau sekamus: AŠ pats, pp 
Labai, Medeliai, Bertuliai, 
Januškiai, Veršilai, Juciai, Va
laičiai, Peckaičiai, Garbuzas, 
Lubis, Peterson ir kai kurie ki-

Savininkams nuosavybių ir 
biznių prie Lietuviškų Tau
tiškų kapinių nemalonus yra 
kapinių globėjų užmetimai. 
Ikišiol dalykas ne buvo beša
liškai nušviestas.

Mums yra žinoma, kad kai 
kurie tų kapinių lotų; savinin
kai ir kiti asmenys; vienokiu 
ar kitokiu budu sujungti su 
kapinėmis, patys sukelia triu
kšmą prie kapinių. Dažnai, 
phsitaiko, jie, suvažiuoja prie 
kapinių su automobiliais ir 
pradeda vaišintis. Kartais, at
sitinka, iškildavo ir mušty
nės tarp jų. Kam visą bėdą 
versti ant biznierių ?5

Toliau, kiek mums žinoma, 
nei vienai biznierįus (ikišiol 
nešoko muštikapinių globė
jų ir nemano iniuštįs. Kaip tik 
priešingai, vien savd vardo 
palaikymui jie; mėginą numal
šinti elementus, kyniė labai 
lengvai įsikaišČiuo

Musų pinigaKyrj 
kalbamose 
bizniuose, 
venimą 
jos, klubai

SPECIALES
KAINOS .....

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
DRIENTAL RŪGS $ 4 Q QE 
(karpetai) ......................... I V«ww
PARLOR SETAI $gg 

valgomų' kamba- $40 7K 
RIŲ SETAI po .......... CO. IU

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T, Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street

Simono Daukanto Draugija laikys 
pusmetinį susirinkimą sekmadieny liepos 

12 dieną, Šių metų, 12 vai. dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Nariai būtinai privalote 
pribūti, nes yra svarbus susirinkimas. 
Turime daug svarbių reikalų apsvars
tyti, kurie likb atidėti iki šiam susi
rinkimui, . T.a^8i. kurie esate pasilikę su 
mokestim j draugiją, tai būtinai priva
lote apsimokėti šiame susirinkime, o 
priešingai nustosite pašelpos teisių.

P. K., nut. .rašt.

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 Wcst Division St.
Tel.‘Armitage 2951-2952 

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

Bučernė 
i namu, taipgi su 
Namas bus forklo- 
todel parduosiu už

Pirma pirkimo naujo arba vaftbto 
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 Ras Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą^ „

BARGENAS. Pardavimui salianas 
su namu, 8 kambariai užpakaly, gali 
pirkti su visai mažai pinigų', aplinkui 
dirbtuvės. 1213 W. 47 St. Chicago.

Tautiškų kapinių ir triukšmo 
reikalu.

MES KASDIEN
* ■ ■■ Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Arįeher Avenue

Tel. Lafayette 2235

B. Palulis:—Jūsų korespon 
denciją gavome ketvirtadienį 
Negalėjo tilpti .

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 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės į 
“Naujienas“ Box 1570, 1739 South
Halsted St.

r- Kaip sau norite, bet -kuni
gų “biznis” yra daug geresnis 
negu komunistų. Kunigai 
“šiptina” negyvus į dangaus 
rojų ir niekas negrįžta pasa
kyti ką jie ten patyrė ir ma
tė, kaip ten gyvena ir kas ten 
gyvena, jeigu gyvena.

Bet Andruliui tai tik var
gas su tais gyvais, daugiau 
niekas. Kaip tik koks ščy- 
ras parapijonas nuvažiavo į 
Sovietus ir pamato tą, ko ne
tikėjo pamatyti, tai skubiai grį
žta į “užkeiktą” Kapitalistinę 
Ameriką ir už poros mėne
sių jau ir “pimpinėja” po 
Chicago pasakodamas teisy-

Węll, tiesą pasakius, aš ši
tą žinią suvėlavau parašyti, 
bet yra sakoma, ka<|’ geriau 
vėliau, negu niekuomet. Vi
sas žinios branduolys Z sukasi 
apie Antaną. t

Tai buvo birželio 13 d., ka
da būriai svečių pradėjo rin
ktis į p 
7132 So.
Zalagėnas , yra Antanas, žy
mus įvairių organizadjų dar
buotojas ir. senas biznierius, 
P-nia Zalagėnienė priruošė 
visokiausių užkandžių, p. Za
lagėnas įvairių eliksyrų kūno 
pastiprinimui ir dvasios pa- 
akstinimui. Svečiai valgė, gė
rė ir Antanui komplimentus 
adresavo. Plūs, kur buvę ir 
kur nebuvę, štai jr muzikan-

investuoti 
nųpsa^ybese ir 

Mete tukime pragy- 
daryt.ir Tofjįel draugi- 

išva-

2552 — Šalini pasispottavimui suknelė. Gražiau išrodys jeigu bus pasiūta iš 
vienos spalvos šilko, batisto arba kitokios lengvos vasarinės materijos. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę, 

* t * -r i

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

Prof. Rob. Mortss' Lovett 
prezidiume 

i.'' ' ' i,

Į konferencijos prezidiumą 
įeina prof. Robert Morrs Lovett, 
anglų kalbos profesorius Chi
cagos universitete (jis buvo 
areštuotas kelias dienas atgal 
už pasipriešinimą policijai, ku
ri norėjo išvaikyti būrį -strei
kuojančių moterų); Theodore 
C. Hume, New England Con 
gregational Church pastorius, 
rabinas Charles Schulman ir 
Harold Chase, Glencoe, III., me
todistų pastorius. |

Į konferenciją gali atsilapky- 
ti plačioji publika. Įžanga ne
bus imama. J

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.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos

Nuvežame it į tolesnias vietas
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

rusiškas dangaus gerybes ir 
traukia jų paragauti, taip ir 
M. Bitinas, kuris nesenai grį
žo iš Rusijos ir atpasakojo 
savo įspūdžius ‘^Naujienų” 
puslapiuose.

M. Bitino patyrimais
Jis, sunkiai dirbęs visą lai* 

ką, ir matydamas, kad Čia 
Amerikoje darbų pasirinkti 
negalima, nufarė pamėginti 
laimės Rusijoje. “Vilnis” ra
šė, kad ten trūksta darbinin
kų. Gal bus galima susiras
ti lengvesnį, pelningesnį dąr- 
bą. Ir nuvažiavo M. Bitinas. 
Bet kaip pats pasakojo, rado 
virai ką kitą. Ten darbinin
kų netik kad netruko, bet ra
dosi tūkstančiai bedarbių, ne
turinčių nei namų, nei men
kiausios pastogės.

Butų labai geras dalykas, 
kad kas tiems “Vilnies” skai
tytojams surengtų ekskursiją 
į bolševikišką rojų už dyką. 
Tai visas “Vilnies” štabas at
sidurtų “souplinėje”, nes skai
tytojai savo akimis pamatytų 
kaip jie buvo mulkinami. An
drulis ir jo sėbrai 
darbo, o kitą vargu 
nes be melavimo ir 
nieko kito nemoka.

Nei M. Bitinas, nei aš nesi
gailime nuvažiavę į Rusiją. 
Mes pamatėme kurioj pusėj 
teisybė. Patariame kiekvie
nam, kuris tik gali, nusipirkti 
“šipkortę” ir nuvažiuoti per
sitikrinti kaip ten ištikrųjų 
yra, pamatyti viską savo aki
mis. Tas bus labai į sveikatą 
visiems, labiausiai fanati
kams. M. Bajoras,

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui_____

PARDAVIMUI 2-flatit — 6 kam
barių, mūrinis, iš priežasties mirties, ne
brangiai. Atsišaukite šią savaitę bile 
laiku. E. A. Leader, 2810 Emerald Avė.

Furniture & Fixtures 
__________ Rikandai-Įtaisai _____

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”, 
gasinius radijatorius tinkamus bile 
krautuvės apšįldymui, 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.

Musical Instruments 
________ MuzikosInstrumentai______

PARDAVIMUI 104 Key Triple 
Pearl Quėen Concertina, low piteh. 
Kaina $95.00, buvo mokėta $210. Ma
tykite vakarais po 7. 6832 South
Campbell Avė., Ist floor.

Automobiles •
PATYRĘS automobilių me- 

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

Telefonas Lafayette 1329

iečių Brolybės

liepos 193 3 bi. 12
Garbužo svet., 3749
Prašom visus narius atsilankyt 
sirinkimo. nes yra daug svarbių reika 
lų dėl nutarimo kliubo labui.

W. ’ Didžiulis, prot. rašt.
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