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Ekonomine Konferencija 
Eina Prie Pakrikimo

Prezidentas Rooseveltas atsisako stabali- 
zuoti pinigus. Prancūzai buk nutarę 

trauktis iš konferencijos

ROOSEVELTO PROGRAMO VYKINTOJAI

LONDONAS, liepos 2.— Pre
zidentas Rooseveltas atmetė 
naują projektą stabilizuoti pi
nigus ir gryšti prie aukso pa
grindo, taipgi sustabdyti spe
kuliacija svetima valiuta. Pro
jektas tapo atmestas dabarti
nėj jo formoj, nors j j reko
mendavo priimti artimiausias 
prezidento patarėjas, prof. Mo- 
ley, kuris specialiai atvyko j 
Londoną išlyginti derybas ir 
išgelbėti pačią konferenciją.

Prezidento atmetimas pa- 
skiausio projekto sukėlė tarp■ 
didžiųjų šalių delegacijų tikrą 
sumišimą. Ypač sumišę yra 
Prane i jos delegatai. Atvirai 
pranašaujama, kad Franci j a 
nebegalės ilgiau laikytis aukso 
pagrindo ir kad Franci jai nu
ėjus nuo aukso pagrindo, ją 
paseks Belgija, Holandija ir 
Šveicarija. Taipjau kartu turės 
pulti ir dabartinė Franci jos 
valdžia.

Niekas nežino ar ekonominė 
konferencija galės išsilaikyti ir 
tarp delegatų jaučiamas yra 
didelis susirūpinimas. Didžiu
ma Amerikos delegacijos prita
ria prezidento nusistatymui ir 
reikalauja, kad— konferencija 
paliautų kalbėjusi apie pinigų 
stabilizaciją, bet eitų prie kitų 
dalykų svarstymo. Europos ša

Vokietijos naziai už
darė žymesnes kata

likų draugijas
Jų rištinės ir skyriai uždaryti. 

Katalikų centro veikimas ir
gi trukdomas.

BERLYNAS, liep. 2.— Prū
sijos slaptoji policija vakar 
puolė septynias žymiausias ka
talikų draugijas ir uždarė jų 
raštines ir visus jų skyrius. 
Jos yra kaltinamos, kad jos 
buk sabotažuojančios “naciona- 
lę Vokietiją” ir tam tikslui 
naudojančios katalikų bažny
čią.

Katalikų centro partijos vei
kimas yra tramdomas visoje 
Vokietijoje, nežiūrint kad tos 
partijos vadai nusilenkė na- 
ziams ir pasižadėjo su jais 
bendradarbiauti. Griežtų prie
monių prieš centro partiją ne- 
sistveriama, kad neužrustinti 
Vatikano dabar, kada vice
kancleris von Papen veda su 
Vatikanu derybas dėl naujo 
konkordato.

Bavarijos ir Bambergo archi- 
vyskupai išleido atsišaukimą į 
katalikų laikraščius, kviesdami 
juos susilaikyti nuo kokios nors 
nazių kritikos.

Buvo pasklidę gandai, kad 
kancleris Hitleris apleido ka
talikų bažnyčią ir prisidėjo

ORH
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras Šiai dienai prana 
Jauja: ;

Nepastovus, vėsus.
Saulė teka 5:19, leidžiasi

lys, ypač tos, kurių pinigai yra 
paremti auksu, reikalauja, kad 
pirmiausia butų išspręstas pi- 

. nigų klausimas ir tik tada bu- 
, šią galima svarstyti kitus klau- 
j simus. Esant tokiam dideliam 
I nuomonių pasidalinimui numa- 
; tomą, kad konferencija turės 
pairti ir kad ji jau dabar eina 
prie pakrikimo.
Francijos kabinetas nutaręs pa

sitraukti iš konferencijos
PARYŽIUS, liepos 2. — Ofi

cialiuose rateliuose kalbama, 
kad Francijos finansų ministe- 
ris Bonnot, galva Francijos de
legacijos ekonominėje konfe
rencijoje, į Londoną jau nebe- 
gryšiąs.

Jis sugryžo į Paryžių pri
statyti kabinetui padėtį kon
ferencijoje ir kabinetas pareiš
kęs nusistatymą, kad jei Ame
rika nesutinka stabilizuoti do
lerį, tai Franci ja pasitraukia 
iš Londono konferencijos. Pre- 
mieras Dalandier buk pareiš
kęs:

“Negali būti muitų karo pa
liaubos be tokios pat paliaubos 
pinigų karo.”

Kaip matyt, Francija ban
dys suversti Jungt. Valstijoms 
kaltę už pakrikime konferenci
jos.

prie naujos nacionalės protes- 
tonų bažnyčios, kad pasilikti ir 
dvasiška Vokietijos galva. Te- 
čiaus oficialė agentūra (tuos 
gandus nugina ir vadina juos 
melu.

Du penktadaliai šei
mynų gyvena iš 

pašelpų
WASHINGTON, liepos 2. — 

Federalinio moterų biuro at
stovai, paėmę South Bend, Ind., 
kaipo typišką Amerikos indust
rinį miestą, aplankė jame 
11,000 šeimynų ir surado, kad 
du penktadaliai tų šeimynų gy
vena iš pašelpų. 18 nuoš. vie
natiniais algapelniais buvo mo
terys. Daugiau kaip pusėj šei
mynų moterų uždarbis sudarė 
žymiausi šeimynos pajamų šal
tinį.

Mahometonai puola žy
dus Tanžire

CASA BLANCA, Morokoj, 
liepos 2. — Iš internacionali
nes zonos gauta žinių, kad į 
Tanžirą tapo pasiųsta kariuo
menė malšinti mahometonų 
ruošiamus žydų pogromus. Tuo
se pogromuose jau desėtkai 
žmonių liko sužeisti.

LONDONAS, liepos 2. — Du 
jauni anglai, Daniel Hali ir 
Wm. Clark, kurie pasekdami 
Vokietijos nazius, bandė puldi
nėti žydus, tapo nuteisti vie
nam mėnesiui kalėj iman ir už
simokėti $10 pabaudos.

MOUNT VERNON, O., liep. 
2. — Trys žmonės liko užmuš
ti, du sunkiai sužeisti ir 25 su
žeisti lengviau, Columbus-Cle- 
veland busui apvirtus lenkiant 
kitą automobilių.
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Pasirašęs “Industrial Recovery” bilių, prezidentas Rooseveltas išvažiavo atostogų. Savo prog- 
ramo vykinimą paliko iždo sekretoriui Woodin (tvarkys bankinius reikalus), Hugh Johnson 
(vykins industrinio atgijimo programą) ir Lewis Douglas, po kurio globa bus J. V. biudžetas.
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Latvija atmetė kon
traktą statyti hyd- 

ro elektros stoti
Kontraktas panaikinta ameri

kiečių kompanijai negaunant 
paskolos. DerybUS stl Lietu
vą irgi nutruko.

RYGA, Latvija, liepos 2. — 
Latvijos kabinetas vakar pa
naikino kontraktą su Founda
tion Co. of New York pastaty
ti didelę hydroelektros stotį 
ant Dauguvos upės, 30 mylių 
nuo Bygos. Amerikos kompa
nijos inžinieriai jau buvo pri
rengę planus tai stočiai, kuri 
butų kainavusi $5,500,000.

Finansų ministeris Atnus sa
ko, kad kompanija neišpildė su
tarties, nes ji buvo apsiėmusi 
sukelti $5,000,000 paskolą dėl 
Latvijos valdžios, bet tos pa
skolos nesukėlė.

Kompanijos atstovai prašė 
duoti dar šešis mėnesius sukel
ti paskolą, nes visos derybos 
dėl tos paskolos nuėjo niekais, 
Londono ekonominei konferen
cijai atsisakant stabilizuoti pi
nigus. Bankai, kurie buvo su
tikę finansuoti tą projektą, at
sisakė daryti kokias nors su
tartis iki Anglijos svaras ir 
Amerikos doleris bus stabili
zuoti.

Kompanija taipjau vedė de
rybas ir su Lietuva dėl pana
šaus projekto, bet ir šios dery
bos nutruko, Londono konfe
rencijai neįstengiant susitarti 
dėl pinigų stabilizavimo.

CHICAGO Laiškų siunti
mas atpigo nuo pereito šešta
dienio. Laiškams siunčiamiems 
j tą patį miestą užtenka 2c 
pašto ženklelio. Tik siunčiant j 
kitus miestus reikia lipinti 3c 
ženkleli.

DEL J. V.
NEPRIKLAUSOMYBES
ŠVENTES

Rytoj, Liepos 4 d.
Naujienos neišeis ir
Naujienų Raštinė bus
Uždaryta,
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Audros neleidžia ieško
ti Matterno

MARSHFIELD, Wis., liepos 
2. — Keturi lakūnai, kurie 
skrenda iš Dayton, O., į Alas- 
ką ieškoti prapuolusio lakūno 
Jimmie Mattern, apsistojo čia 
iki praeis audros šiaurėje. La
kūnas Mattern prapuolė prieš 
kiek laiko kely iš Siberijos į 
Alaską ir jokių žinių apie jo 
likimą ikišiol nėra gauta.

Piratai pasigrobė 
laivą, nužudė 11 

žmonių
TOKIO, liepos 2. — Penki 

piratai — vokiečiai ir šveicarai, 
— kaip pasažieriai įsigavo į 
chiniečių laivą Seian Maru, 
plaukusį iš Tientsin į Shan- 
ghai, pasigrobė laivą, nužudy
dami franeuzą kapitoną, jo 
žmoną, rusą kapitono padėjė
ją ir 8 chiniečius įgulos na
rius. Pasigrobę laivą jie ren
gėsi plaukti į Jungt. Valstijas, 
bet nusitarė sustoti Dairen, 
Mandžurijoj, pasiimti maisto, 
tečiaus netoli Dairen užvažia
vo ant uolų, laivą sudaužė ir 
patys pakliuvo į policijos na
gus.

Vaikas kirviu sukapoto 
savo motiną

COOPERTOWN, N. Y., liep. 
2. —- 15 metų James Webb, 
garbės studentas Gilbertsville 
High School ir sūnūs Gilberts
ville mero, tapo uždarytas Os- 
tego pavieto kalėj iman po to, 
kai jis prisipažino, kad jis kir
viu sukapojo ir nužudė savo 35 
m. motiną. Motiną jis nužudė 
kai pastaroji sirgdama gulėjo 
lovoje. O nužudė ją todėl, kad 
ji pabare jį už neišravėjimą 
darže žolių.

Australija mažins kvie 
žiu auginimą

Australija, 
Australijos valsti- 
sumažinti kviečių 
kooperuojant su

lieposSYDNEY, 
2, • Trys
jos sutarė 
auginimą, 
Jungt. Valstijomis, Kanada ir
Argentina. (Prie sutarties ap- 
jyboti kviečių gamybą manoma 
pritraukti ir Rusiją.
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Siberijoj siaučiąs 
baisusis juodasis 

maras
Maskva, kurioj jau siaučiąs ty- 

fas, esanti panikoj. Laukia
mu daugiau epidemijų Rusi
joj.

RYGA, liepos 2. — Svcrdlov- 
ske pradėjo smarkiai siausti 
baisusis juodasis (buboniškas) 
maras, kuris sparčiai persime
ta į kitus Siberijos Uralo mies
tus. Maras iššaukė paniką 
Maskvoj ir prie visų į Maskvą 
einančių kelių, tapo pastatyta 
sargyba, kad neįsileisti klajū
nų darbininkų, kurie daugiau
sia prisideda prie maro išne
šiojimo.

Maskvos ligoninės jau ir 
taip yra pilnos sergančiais ty- 
fu. Sveikatos komisarai prisi
bijo, kad šią vasarą Rusijoj 
ims siausti maras ir visokios 
epidemijos, nes badas didėja ir 
žmonės bando veržtis į mies
tus ieškodami maisto. Valdžia 
betgi slepia žinias apie marą.

Džiova plinta dėl 
nedarbo

TORONTO, Ont., liep. 2. — 
Čia įvyko daktarų suvažiavi
mas, kuriame Dr. Edward Hoch- 
hauser pareiškė, jog daugelyje 
atsitikimų žmonės suserga džio
va dėl depresijos ir su'sirupini- 
moJ Depresijai siaučiant žmo
nės nepajėgia tinkamai maitin
tis ir tinkamai savo sveikata 
rūpintis. Ačiū tam, jų atspa
ra sumažėja ir jie lengviau pa- 
sidudoa džiovai.

Pacifike pranyko sala
TOKYO, Japonija, 

.—Japonų laivynas išleido rapor
tų ,kad šiomis dienomis prany
ko Ganges sala, kuri randasi 
Magelano archipelage. Sala bu
vusi nedidelė ir žmonių neapgy
venta. '

Naujas “Naujienų 
Telefonas

CANAL 8500

Neleis neteisingai 
kelti duonos 

. kainas
WASHINGTON, liepos 2. — 

Nuo liepos 8 d. įeina speciali 
kviečių taksai, iš kurių bus 
sudarytas fondas atlyginimui 
tiems farmeriams, kurie suma
žins kviečių auginimą. Pasinau
dojant tais taksais ir pakilimu 
kviečių kainų, duonkepyklų sa
vininkai stengiasi pakelti duo
nos kainas, štai Iowa duonke
piai paskelbė, kad nuo liepos 5 
d. jie pakels duonos kainą po 
3c už svarą. Dabar agrikultū
ros sekretorius Wallace įspėjo 
tuos duonkepius, kad jis ne- 
prileis neteisingo duonos kai
nų kėlimo, kaip ir kėlimo visų 
kitų maisto produktų kainų. 
Wallace apskaito, kad duonos 
kaina neturėtų būti pakelta 
daugiau kaip U/gC ant 'svaro.

Ir beždžionės pradė
jo bylinėtis

PARYŽILS, Francija, liepos 
2. — (Pierrot yra žymus akto
rius Francijos judžiuose. Už sa
vo darbą jis taip pat reikalau
ja tinkamo atlyginimo, štai ko
dėl jis patraukė judžių direk
torių į arbitracijos teismą.

Pierrot yra trijų metų šim
panzė. Prieš trejetą savaičių 
jis liko nusamdytas nuo me
džio mėtyti koktuso riešutus. 
Kadangi medis buvo labai sli
dus, tai jis neatsilaikė ir nu
krito, gerokai sutrenkdamas sa
vo kaulus. Antrą kartą jam 
pasisekė įsigauti į pat medžio 
viršūnę, bet ir čia atsitiko ne
laimė: šakos pradėjo lūžti ir 
Pierrot atsidūrė ant žemės, šį 
kartą jis dar labiau nukentėjo.

Direktorius nusprendė, kad 
Pierrot tokiam darbui netinka 
ir davė jam saktį. Tai, žino
ma, labai užgavo artistiškus 
Pierrot jausmus, ir jis iškėlė 
bylą.

Kadangi pats Pierrot negali 
kalbėti, tai jį atstovaus jo ma- 
nadžeris, kuris tvirtina, jog di
rektoriuj pasielgė neteisingai. 
Judžių direktorius, esą, turėjo 
parūpinti tinkamą medį.

Iš judžių direktoriaus dabar 
reikalaujama $75 atlyginimo.

Veneros ligų ambulato
rija Marijampolėje

MARIJAMPOLĖ.— Per pas. 
kutinį apskr. tarybos posėdį, 
nutarta steigti mieste Veneros 
ligų ambulatoriją. Prie jos stei 
gimo prašoma prisidėti ir mies
to savivaldybė.

12 ŽMONIŲ ŽUVO AUDROJE

TRINIDAD, liepos 2. — 12 
žmonių užmušta ir didelių nuo
stolių pridaryta audroje, kuri 
perėjo pietinėje dalyje Trinidad 
salos.

AUGUSTA, Me., liepos 2. — 
Pirmą kartą per 62 metus, va
kar pradėta legaliai pardavi
nėti alų Maine valstijoj.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursų. - * - -

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

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

NAUJIENOS ...
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500

Dainininkė M. Ra
kauskaitė esanti 

jau Amerikoje
CHICAGO. — Vakar paskli

do dar nepatvirtintų žinių, kad 
garsi Lietuvos operos daininin
kė, buvusi chicagietė Marijona 
Rakauskaitė, yra jau atvykusi 
iš Lietuvos į New Yorką ir 
greit išvažiuosianti į Chicago, 
kad dalyvauti Lietuvių Dienoje 
pasaulinėje parodoje liepos 16 
dieną.

Rusija paliuossavo 2 
anglus inžinierius

Tuo užsibaigė Rusi jos-Anglijos 
prekybos karas ir importo 
embargo tapo atšauktas.

LONDONAS, liepos 2. — 
Anglija ir Rusija išlygino ne
susipratimus, kurie kilo Rusi
jai nu teisus kalėj iman du ang
lų inžinierius, kas buvo prive
dę prie prekybos karo tarp 
Anglijoj? ir Rūsį jos, abiems 
šalims paskelbus embargo vie
na kitos importui. Susitaiki- 
mas įvyko kai Rusija paliuosa- 
vo iš kalėjimo du nuteistuosius 
anglų inžinierius, kurie bus iš
tremti iš Busijos, kaip tapo 
ištremti kiti keturi anglų inži
nieriai.

Anglija po to tuoj atšaukė 
embąrgo Rusijos importui. Tą 
patį padarė ir Rusija.

Nusižudė Erskine, 
Studebaker automo

bilių komp. prez.
SOUTH BEND, Ind., liepos 

2. — Vakar savo pošniuose rū
muose nusišovė Albert Russel 
Erskine, prezidentas didelės 
Studebaker automobilių kompa
nijos. Ta kompanija kovo 13 
d. pateko į receiverio rankas 
ir Erskine, kuris kompanijos 
prezidentu išbuvo 22 metus, 
nuo to laiko buvęs labai nusi
minęs ir protiniai pakrikęs. Jis 
buvo 62 m. amžiaus.

Penki žmonės nu
šauti Kentucky 

rinkimuose
PRESTONBURG, Ky., liepos 

2. — Keturi žmonės liko nu
šauti balsavimo vietoj (Prater 
Creek miestely. Keturi kiti gi 
liko pašauti, du jų gal mirti
nai.

Persišaudymas ištiko renkant 
mokyklų globėjus. Laiminčioj i 
frakcija reikalavo uždaryti bal
savimus, kuomet gi kita frak
cija tvirtino, kad dar liko bal
savimui dvi minutės.

JACKSON, Ky., liepos 2. — 
Balsavimų prižiūrėtojas Kelly 
Shackelford, 40 m., liko nu
šautas rinkimų budelėj ties 
Paxton, renkant mokyklų glo
bėjus.
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Jaroslavas HaŠek

Reporterio Gyvenimas
Neseniai buvau nuvažiavęs 

išaiškinti smulkmenas vienos 
didelės vagystės, įvykusios pas 
vieną krautuvininką. Krautu
vininkas sutiko mane su baime. 
Tokiuose atvejuose aš nedelsiu. 
Energingai, pradeda aiškinti 
smulkmenas.

-—Kiek tamstai metų ? —
griežtai klausiu.

Krautuvininkas, drebėdamas 
iš baimės, atsakė:

—Keturiasdešimt astuoni.
—Hm...— tariau, peržiurinė- 

damas policijos protokolą. — 
Bet protokole pasakyta — pen
kiasdešimts trys. Kuo tai pa
aiškinsi?

Reporteris privalo energin
gai ieškoti tiesos ir niekam ne
daryti jokio nuolaidumo.

—Jei tamsta norėsi, jei ma
lonės!, — kalbėjo perbalęs žmo
gelis, — aš atnešiu savo gimi
mo metriką.

—Atnešk! — Užsirūkiau ci
garą ir patogiau atsisėdau kė
dėje, stovėjusioje prie rašomo
jo stalo, ir ėmiau peržiūrinėti 
savo klijento korespondenciją.

Reporteris turi įvaryti bai
mės tiems tinginiams, kurie 
leidžia apvogti save, o kitiems 
kliudo ramiai ilsėtis.

—Tamstos korespondencija 
ne abėcėlės tvarkoje, — pasa
kiau sugrįžusiam su gimimo 
metrika krautuvininkui.

Jis ėmė atsiprašinėti: jam 
patiko tas, kad aš žiūrinėja jo 
korespondenciją.

Aš pažiurėjau į metriką.
—Tamstos laime, — pasa

kiau aš, — tamsta esi teisėtai 
gimęs.

Jis ėmė įtikinėti mane, kad 
visoje jų giminėje nėra ir ne
buvo pavainikių.

Aš pradėjau pirštais barš
kinti į stalą ir tam, kad ką nors 
pasak y ti, pastebė j a u:
—Spauda — tai šeštoji pasau

lio valstybę.
I tai jis man atsakė, kad jis 

nieko neskaito.
—Tas tuojau matoma iš tam- 

tos veido! — sušukau aš. — 
Na, drauguži, gana plepėti. Pa
sakyk man, kuo vardu tamstos 
žmona ?

Jis atsakė, kad yra nevedęs 
ir visas susitraukė, kaip išlup
tas šuo.

—O kodėl tamsta iki šiol ne
vedei ?

Jis pradėjo man pasakoti, 
kad būdamas labai užimtas

prekybos reikalais, vedyboms 
iki šiol neturėjo laiko.

—Tamsta iš padorios šei
mos? — paklausiau jo, norėda
mas įvaryti jam dar didesnės 
baimės.

Jis atsakė, kad jo visa gimi
ne yra padori.

—Ar buvai tamsta kada nors 
teismo baudžiamas?

Jis pakelė aukštyn du pirštu 
ir prisiekė, kad niekad fo ne
buvo.

—Kodėl tamsta neprausi ran
kų?

—Todėl, kad neturiu laiko.
—O dantis ar valai?
—Taip, valau.
—Uostai taboką?
—Ne, tabokos neuostau.
Valandėlę tylėjau, paskum, 

žiūrėdamas jam į akis, reikš
mingai pasakiau:

—O dabar tamsta papasokok 
man, kaip tai atsitiko, kad 
tamstą apvogė? Ar yra koks 
nors įtarimas? Gal radai ko
kius nors pėdsakus? Kuriuo 
laiku tamstos manymu įvyko 
vagystė? Ar tamsta esi apsi
draudęs nuo vagių? Kada (tam
sta pastebėjai vagystę? Ir ar 
nepavogei tamsta pats

Jis su nusistebėjimu 
i mane akis ir atsakė:

—Bet juk apvogė ne 
mano kaimyną!
Jus negalite įsivaizduoti, ko

kiais keiksmais aš apibariau 
jį. Aš grąsiau jam, jog patup- 
dysiu į kalėjimą, kad apie tai 
parašysiu laikraščiuose, kad 
paduosiu į teismą ir panašiai.

Baisiai keikdamas nuėjau į 
gretimą namą, pas tą krautuvi
ninką, kurs tikrai buvo apvog
tas, kuriam mano — šeštosios 
valstybės atstovo — 
jimai įvarė tiek pat
kiek pirmajam tos pat 
jos .mano klijentui.

II
Kartą atsitiko taip, 

tisą savaitę neįvyko
žmogžudystės, jokios vagystės, 
absoliučiai jokio įvykio. Aš pa
reiškiau gilią užuojautą redak
cijai ir pasakiau, kad gyventi 
neturiu jokio noro, jei žmonės 
kits kito nešaudo, nežudo. Kad 
nors kur kokia motina užspaus
tų savo naujagimį. Bet niekur 
nieko!

Savo mintis aš dažnai pasa
kodavau nepažįstamiems asme
nims. Kartą savaitės pabaigo
je aš sėdėjau vienoje alinėje ir

savęs ? 
išpūtė

inane,
o

klausinė- 
baimės, 
profesi-

kad iš- 
jokios

Bar.kierius Kuhn dabar pereina per Morgano kančias

Morganui pasitraukus j užpakalį,
- - - - - - ✓

Mta

PIRMAS LAIVAS ATPLAUKĘS CH1CAGON Ifi NEW ORLEANS

m

Laivas “Russell WarnerM, kuris pereitą savaitę atplaukė iš New Orleans į Chicago su kroviniu 
cukraus ir kavos. Laivas atplaukė vandens keliu, kuris buvo pravestas tarp Chicagos ir Meksi

kos {lankos, sujungiant Mississlppi baseiną ir ežerą su kanalu.
Į Į .4..,... n.... w  ■» > ■*>■*»-—........ . ......
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GREIČIAUSI PASAULY

Bremen
■m

_ turopa
yDIENAS ri

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

ba nusinuodysiu.
Jis trenkė durimis ir išėjo. 

AŠ parašiau sekanti atšaukimą:
“Jis nevagia žiejninių ap

siaustų. Papildant musų žinu
tę. Pavogtas Žieminis apsiaus
tas, pranešame, kad Vaclovas 
Novakas, gyvenąs Prahoje, Po
nų gatvėje, neturi nieko bend
ro su žinomu vagim Vaclovu 
Novaku, gyvenančiu IPrahoje, 
Ponų gatvėje.0

Aš nusiraminau. Tačiau nie
kuo kaitas žmogus po mdsų pa
sikalbėjimo vistiek nusišovė, 
bet užtat tikrasis vagis pri
siuntė man laišką, kuriuo šir
dingiausiai dėkojo man už tai, 
kad aš padėjau jam nuplauti 
nuo savęs vagies dėmę, nes da
bar jis visur ir visiems rodąs 
mano atšaukimą, jog jis, Vac
lovas Novakas gyvenąs [Praho
je, Ponų gatvėje, neturi nieko 
bendro su žinomu vagim Vac
lovu Novaku, gyvenančiu Pra
hoje, Ponų gatvėje.

Vertė K. Savickas, 
fieliauikiįe Ei e tu von 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

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

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kate

barškinau pirštais į stalą, 
lefonu klausiau policijos, 
ten nieko naujo nežinojo 
ligoninėse niekas nemirė ir
šoko pro langus. Iš tikrųjų 
nesuprantami stebuklai I Iš 
širdgėlos aš atkreipiau dėmesj 
į vieną sėdėjusį šalia manęs 
nepažįstamą poną.
senyvas 
vėliau i 
Prahą 
tai, aš 
mingą 1 
išsigando.

—Tamsta atvažiavai į Prahą 
pasilinksminti? — skeptiškai 
pasakiau. — Bet juk Prahoje 
absoliučiai nieko nėra! Laike 
visos savaitės nebuvo nei vie
nos žmogžudystės, nei vieno 
apiplėšimo, nei vienos savižu
dybės, o tamsta važiuoji į Pra- 
hą linksmintis! Bet 
tamstos nė neapvogs, 
s ta, tur būt, atmeni 
kus, kada iš tikrųjų 
buvo gyventi! Anuomet, api- 
pylę žibalu, padegdavo ištisus 
kvartalus, išplaudavo ištisas 
šeimas, nužudydavo tėvą ar 
motiną. Tai būdavo gyvenimas! 
O dabar Prahoje — nič nieko. 
Laikai, kada žmonės su įpjau
tų kaklu apie valandą, bėgioda
vo po Ferdinando aikštę nu
slinko į praeitį. Tada tai bent 
linksmas gyvenimas buvo! O 
dabar dargi nė pasiutęs šuo ne
gali tamstos apkandžioti, arba 
nuplikyti sprogęs katilas ko
kiame nors fabrike, žodžiu — 
didžiausias nuobodumas. Tam
sta negali įsivaizduoti, koks 
dabar bespalvis gyvenimas! 
Aš, pavyzdžiui, žinau, kad ka
daise viena motina įspraudė 
kuolą į užpakalinę savo vaiko 
kūno dalį. Tai linksmas įvykis 
tada buvo.

—Na, man jau užteks! — 
sušuko apysenis ponas. — 
Tamsta — asilas l — pridūrė 
jis ir spiovė man į veidą.

Dabar su juo aš bylinėsiuos.
III

Kartą į savo laikraštį para
šiau trumpą žinutę:

‘(Pavogtas žieminis apsiaus
tas. Vakar į kavinę “Orionas” 
Hiberno gatvėje, įėjo apysenis, 
apyžilis ponas ir, išgėręs stik
linę kavos, priėjo prie kabyk
los, išsirinko pirklio Juozo Po- 
lįako iš Geležinės gatvės nau
ją žieminį apsiaustą ir norėjo 
nepastebėtas išeiti, tačiau pasi
sekė jį sulaikyti ir atimti iš 
jo apsiaustą. Apsiausto kišenė
je buvo piniginė su 200 kronų 
ir keli privatus laiškai. Vagim 
pasirodė esąs žinomas vagis — 
recidivistas Vaclovas Novakas, 
gyvenąs Prahoje II Ponų gat
vėje.”

Rytojaus dieną aš sėdėjau 
namie. Staiga kažin kas subel
dė j duris, ir aš pamačiau, kad 
į mano kambarį įsibriovė apy
senis žilstantis žmogus, kuris 
suriko: “Aha, pakliuvai!” Jis 
drebėjo iŠ neapykantos ir mu
šė lazda per kėdę iki tol, kol 
ji sulužo. Paskum atsisėdo į 

ir, įbedęs į mane'

Tai 
i žmogus, kurs, 
sužinojau, atvažiavo i 
pasilinksminti. Išgirdęs 
padariau tokių skaus- 

veido išraiškų, jog jis

buvo 
kaip —Aš

da-

ir 
pat 
gy-

juk čia
Juk tam- 
tuos lai- 
linksma

krauju papludusiąs akis, suri
ko:

—Tamsta turi atšaukti, apie 
Vaclovų Novaką, aš neva
giu žieminių apsiaustui

—•—Tą aš matau, gerbiamasis, 
nes antis Vaclovas Novakas 
bar jau tupi už grotų.

pramonininkas
namų savininkas ir taip 
vadinuos Vaclovu Novaku, 
venų kaip tik Ponų gatvėje, 
taip pat esu apyžilis. Aš — se
nų kareivių draugijos narys, o 
tamsta iškrčtei man tokių kiau
lystę! Aš, Vaclovas Novakas 
iš Ponų gatvės vagiu žieminius 
apsiaustus! Tik pamanykite!

Jis ištraukė iš1 kišenes apie 
dvidešimtį egzempliorių laik
raščių, kuriuose buvo įdėta ši 
žinutė, žinute buvo triskart 
pabraukta paišeliu. ,Paskum 
jis išsitraukė revolverį ir kaž
kokią bonkutę su baltais mil
teliais.

—Čia turiu aršėniką, — pa
sakė jis, — o čia-— revolverį, 
Jeigu aš neperskaitysi u laik
raščiuose atšaukimo, jog aš 
nesu vagis, tai nusišausiu, ar

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanol, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

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

senato bankų investiga- 
cijos komisija šiomis dienomis atkreipė savo atydą j Otto Kahn, 
bankierių nuo firmos Kuhn, Loeb & Co. (apačioj kairėj), Al- 
bert Wiggin, buvusį Chase National Bank, N. Y. prezidentą 
(kairėj viršuj) ir Clarence Dillon nuo Dillon, Read & Co. (de
šinėj apačioj). Dešinėj viršuj yra komisijos advokatas Fer- 
dinand Pecora, kuris Morganui ir jo šulams įvarė daug baimės.' kitą kėdę

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ

EKSKURSIJOS
LIETUVON

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga, pasi
rinko šiais metais dėl keliaujančių 

Lietuvon patogiausius laivus.

LIEPOS 20-tą DIENA
Laivu “MAJEST1C”

LIEPOS 28-tą DIENĄ
Laivu “Ile De France”

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

Klaipėdą arba Kauną.
■■■.......    i ..4n . ........ ...........

Chicagoje vienlnclis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
168 Gtand St., Brooklyh, N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBE“
PUBLISHING CO.,
193 Grand Su Brookijrfl, N. Y.

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

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway, x
So. Boston, Mąss. '

“DIRVA” 6820 Superior St.,
Cleveland, Ohio.

AMBROŽE V.W. 178 Ferty Avė: 
lNewark, N. 'J.

JOhM SEKYS, 435 Patk St., 
Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St., chicago, 1)1. . .

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus, Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vak

PAUL MOLIS, 1730—24th St., 
Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS, 
678 North Main St. 
Mohteito, Mass.

J. J. URBSAS, 187 Oak Street, 
Lattrerice, Masl.

J. ZEMENTAUSKAS.
130 Congress Avenue, 
Wattrbtiry. Corut

C. J. WOSHNER, 122 Hornaday 
Road, C _ *

A. VARAŠIUS;
Pittsburgh, Pa

A. VELpCKIS. 502 South Avė. 
Bridgeport, Cdnn.

So. Pittsbu/gh. Pa.
kšius. 1200 Canon St.,

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenes ir literatūros populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei metų — dol.; Lietuvoj metams — 2 dol., 
pusei metų — 1 dol., ketvirčiui — dol.

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros” 
ž. admin.

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

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

GERBIAMIEJI:
Turbūt Jums yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

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

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagos apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulinės Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų. Lietuviai gyvenanti to
liau nuo Chicagos bei Kanadoje — rinkitės knygas iš se
nesnių “Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų 
gy 
dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

šitas knygų bargenas tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gnilti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų — pa
mokinimų, žemlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvL 
ručių, mohų knygų, muzikalių dainų geriausią kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir tL

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

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St, Chicago, III.

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno Vedėju)

lietuviškų kny- 
pas mus visas knygas gausite už pusę kainos ir

......................................................... ■
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LIETUVOS ŽINIOSŠEŠTADIENI CHICAGOJE PRASIDĖJO AEROPLANŲ LENKTYNĖS

Suėmimai ir bausmės

su

83

tą, Svetimtautis

140,000 žodžių;

ku-

send,

FLIS.

fifteen,

vi m o.

v

=•

sve- 
kad 
kal- 
kiek

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

lenkams. Mačernis nubaustas 15 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Išversime 
kalbon ant

tą surašą 
pareik ala-

Informa-
Eourth

jeris — dviem savaitėm kalė
jimo.

Apvirto burinis laivelis 
šešiais žmonėmis

tilto
Ne

garsusis 
sako, kad 

angliška literatu- 
iš apie 250,000 žo-

Dropping 8,000 feet before 
opening hi* parachute, Clem 
Sohn will make crowd* at 
American Air Rače* ga»p a* 
he fall* at 120 mile* an hour.

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas sprendė pil. Mačernio 
bylą kaltinamo šnipinėjimu

milk, potato, salt,

be, am, is, are, wat<, were 
vvill, can, could, come, came, 
cnt, do, did, eat, ate, excuse, 
got, gi ve, gavę. go. went. have. 
has, had, have to.

Garsinkitčs “N-nose”

Tow*d to sm altitude of 
3,000 feet, Charle* Abel of 
Chicago vvill put on a mar- 
▼elou* glider demon*tra« 
tion. He loop* the loop 
and * goe* through nearly 
every *tunt po«»ible in hi* 
motorle** glider a* he 
leave* a *moke trail behind 
him.

šeštadienį Chicagos municipialiame aerodrome prasidėjo keturių dienų aeroplanų lenktynes, 
riosc dalyvaus didelis skaičius žymių lakūnų. Paveiksluose matyt kai kurie manevrai, ku
riuos lakūnai atliks laike lenktynių. Jose dalyvaus ir vienas lietuvis lakūnas, E. česna.

z,-

9 $ i va?

$99.00
161.50

Britith Capt. Diek Granere’i 
comedy act furniahe* enough 
amusement to make even Vet
eran pilot* gasp a* he doe* 
vvhat aeem* likę the impo*« 
•ible in hi* pu*her plane.

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

Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo 

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

5340 South Kedzie Avenue

300 svarbiausių ang1*V| v iv* liskų žodžių
Kiek angliški; žodžių 

timtautis privalo žinoti, 
galėtų gyventi angliškai 
bančioj apielinkėj. Su 
žodžių jis turi susipažinti, kad
galėtų pasikalbėti anglų kal
boj, ir pareikšti savo norus 
Anglų kalboje?

New Standard
(anglų kalboj) turi apie 455,- 
000 žodžių. Bet tas žodynas 
įema tūkstančius moksliškų 
žodžių, kurie paprastam žmo
gui visai nereikalingi. Frank 
Vizetelli, Amerikos 
žodyno rašytojas 
moderniška 
ra susidaro

Zooming around pylon* at more than 223 mite* an hour, Johnny Livingkton 
of Aurora, 111., i* expected to offer stiff competition to entrants in the Baby 
Ruth and Aero Dige*t Trophy Rače* at the American Air Rače* in Chicago 
on July 2 and 4. (In*et *how* Livingaton, winner of more prize money than

Studentas prigėrė 
apvirtus valčiai 

Nemune

knyga
Universal-Kon- 

apie 
t vo- 

turi 
fra n-

Paskaitęs 
manys, kad jie niekuomet ne
galės apsipažinti su tiek žod
žių, kad nauja kalba yra per 
sunki. Bet truputį pasvarstęs, 
paprastas žmogus matys, kad 
nors jo kalba turi apie 150,- 
000 arba 200,000 žodžių, jo 
kasdieninė vartojama kalba 
retai viršija dauginus 1,000 
žodžių. Pasirodo, kad lengva 
apsieiti anglų kalboje au ma
žiaus žodžių. Taip praneša, 
New Yorko Language Re
search komitetas.

(Vokiškų žodžių 
(Kurschner’s

versation-Lexikon) turi 
300,000 žodžių. Grimm’s 
kiečių kalbos žodynas 
150,000 žodžių; Littre’s 1 
euzų kalbos žodynas turi 210,- 
000 žodžių; Dahl’s rusų kal
bos žodynas 
Carlos de Ochea’sr ispanų kal
bos žodynas turi 120,000 žod
žių; Petrocci’s italų kalbos žo
dynas turi 140,000).

Miss Elain Swenson, pirmi
ninke Language Research ko
miteto ką tik surinko 300 
svarbiausių žodžių anglų kal
boje. Rokuojama, kad kiek
vienas suaugęs svetimtautis 
apsipažinęs su šiais 300 žod
žių, ir truputį su anglų kal
bos gramatika galės pareika
lauti visko, kas tik jam bus 
reikalinga. Tyrinėjimai buvo 
vedami su šiais Svvenson’o 
300 žodžių įvairių mokyklų ir 
universitetų svetimų kalbų 
klesose, ir tas parodė jų prak
tiškumą. 14 mokytojų ir 14 i- 
migrantų, kurie išsimokino 
anglų kalbos šioje šalyje ir 
vėliaus 21 amerikiečiai, kurie 
dažnai apvažinėdavo ^Euro
pą, teikė pagelbą šiam komi
tetui.

Language Research Komite
tas. dabar gamina vertimus ši
tų žodžių į 20 franeuziškų le
kcijų—pasirodo, kad tų sura
šą galima vartoti studijuo
jant ir vartojant bile svetimą 
kalbą.

Tie 300 žodžių anglų kalbo
je seka.

Foreign Language
tion Service, 222
Avė., N e iv York City.

a, an, the, at, after, before, 
for, from, in, of, On to, with, 
and, because, būt, if, or, that, 
he, I, It, me, my, she, their, 
we, you, your, they, goodbye, 
helio, oh, no, yes, air, fire 
light, rain, snow, sun, bank,cent, 
dollar, money, offise, manag- 
er, pound, size, store, trouble, 
bag, box, book, letter, paper,

ticket, story, word, pieture, 
Block, car, country, left, right 
place, ship, staition, Street, 
town, train, batb, church, 
door, floor, house, key, room, 
soap, table, theatre, window, 
brother, father, friend, giri, 
John, man, men, Mary, Miss, 
Mother, Mr., Mrs., name, sis- 
ter, woman, women, eloth, 
coat, dress, hat, sliirt, shoe, 
stocking, suit, umbrella, 
bread, butter, cake, candy, 
coffee, egg, fork, fruit, knife,
meat,

spoon, sugar, tea, vegetable, 
water, black, blue, green, red,

pected to outdo himaelf during the American 
Air Rače* on July 1 to 4 when he take* hi* 
“vvindmill” up and put* it through every įtunt 
imaginable — even making it stand štili in 
midair; and he landa hi* giro vertically from 
an altitude of 300 feet directly in fręnt 6f 
the grand»tand«!

6 studentai už žaliojo 
buriniu laiveliu išplaukė j 
muną pasivažinėti, bet vakar 
buvo vėjuota ir laivelis Nemu
ne apvirto. Studentai sukrito 
į vandenį. Tie, kurie mokėjo 
plaukti — nutarė plaukti j 
krantą, o plaukti nemokantieji 
— įsikibo j laivelio kraštus 
laukti kol bus išgelbėti. Du ar 
trys plaukė į krantą.

Zenonas Gaidamavičius (stu
dentas technikas) plaukdamas 
pradėjo šaukti pagalbos — ėmė 
skęsti. Bet jo draugas buvo 
geras plaukikas, tai Gaidama
vičių paėmė už plaukų ir plau
kė su juo į krantą. Tačiau kai 
išplaukė į krantą — Gaidama
vičius jau buvo miręs. Mano
ma, kad jis turėjo silpną širdį 
ir mirė širdies liga.

Pasilikę prie laivelio vidury 
Nemuno laukė, kol atplaukė ki
tas laivelis ir sukritusius į 
vandenį ištraukė.

ŠIAULIAI. — Gegužes 29 d. 
Šiaulių kriminalinė policija su
ėmė Petrą Domkų iš Dvikapių 
kaimo, Šiaulių valsč. ir iš ras
tos pas jį kaltinamosios me
džiagos nustačiusi, kad jis vei
kė komunistų naudai, pasodi
no į kalėjimą, o bylą perdavė 
svarbių bylų teismo tardyto
jui.

Tą pačią dieną kriminalines 
policijos buvo sulaikyti įtaria
mieji komunistiniame veikime 
Šiaulių gyventojai Joselis Vini- 
kas, Samuilas Vinikas ir šlio- 
ma Brojeris, perduoti po kvo
tos karo komendantui ir ad- 
ministratyviu budu nubausti už 
kiršinimą vienos gyventojų da
lies prieš kitą abu Vinikai po j 
(tris mėnesius kalėjimo, o Bro-'

Keliaukite Li e t u v o n 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Spėriais Savaitei -
Pradedant
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Kilnojami Shower*—lengvai įtai
somi. Chromo dengti su firankom 

Nikeliu Pavilkti
Porceliano rankena rezervoaro kra
nas.

Kiekvienas Special 
Baltu Celloloidu dengtas toiletas. 
Sunkus kabliai.

SQUARE DEAL 
Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta Šventadieniais liepos ir 
rugsėjo mėn. Atdara Pirm.. Treč. ir 

Penkt. iki 7 v. vak.—Antrad. ir
Ket. ir Šešt. iki 8 vai. vak.

white, day, evening, hour, 
minute, month, morning, 
night, time, today, tomorrovv, 
week, year, yesterday— Mon- 
day, Tuesday, 
Thursday, Friday, 
Sunday. number, 
two, three, four, 
ševen, eight, nine,

thirteen, 
sixteen, 

nineteen,

Wednesday, 
Saturday, 

“o” one, 
f i ve, six,

ten, eleven, 
fourteen, 

seventeen, 
twenty,

thirty, fourty — as, again, all, 
American, big, clean, cold, 
dear, down, easy, English, 
every, first, good, glad, here, 
how, fast, little, long, many, 
more, married, much, new, 
not, now, old, other, pretty, 
ready, right, šame, siek, slovv, 
some, sorry, that, there, this, 
to (verb) too (also) true, up, 
very, warm, vvell, vvhat, when, 
vvhere, vvho, why, help, know, 
knevv, learn, likę, live, make, 
made, please, put, read,

Small racing aireraft vvill try 
for $25,000 ca*h prize* and 
'valūable trophie* at the Amer- 
ican Air Rače*, Chicago Mu- 
nicipal Airport, 'July 1 to 4.

Nubaudė už šnipinėji
mų Lenkams

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE
Šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

35-th STREET BEER GARDEN 
817 WEST 35-th STREET

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkai

say, said, • sėe, saw, 
sent, šit, sat, sleep, 
smoke, start, stop, take, took 
thank, think, thought, under- 
stand, understood, ūse, walk, 
want, vvork, write, wrote, ask,

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. . J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai ........
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ....... .
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ................................,.......
170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas .......... .................................
120 pusi.

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

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

75c

20c

50c

75c

50c

5Qc
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ChįcagoJ per linekiotojusfl
Viena kopija , ■ ----- , te
Savaitei ................. 18c
Mineliui » .......... -....... > 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chtoacoj, 
paštu:

Metams  ___ _____ ____ _ . 17.00

Dviem mlneaiams ........  1.25
.Vienam mtaeaiui — .75

Lietuvon ir kitur uisienluoM 
lAtpIzinta)

Metams .— —...........  88.00
Pusei metu .....................  ■ 4.00
Trims minesiams ..... .............  3.60
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KONTROLIUOJAMA EKONOMIJA

Normalė kapitalizmo sistema yra paremta vadina
mu prekybos laisvės principu. Tas principas anaiptol 
nereiškia darbininkų paliuosavimą nuo išnaudojimo, 
bet vistiek jisai teikia įvairių patogumų darbininkams. 
Kapitalizmo sistemoje darbininkams pavyko iškovoti 
teisę organizuotis į unijas (Amerikoje šita teise iki šiol, 
beje, galėjo naudotis tik dalis darbininkų), teisę strei
kuoti, daryti kolektyves sutartis, priklausyti politinėms 
partijoms, balsuoti ir L t.

Bet šita liberališka kapitalizmo sistema po pasau
lio karo gyvena aštrų krizį. Vienur, pirma negu ji iš
sivystė, sugriuvo pats kapitalizmas, būtent: Rusijoje. 
Vietoje liberališko kapitalizmo, pripažįstančio asmens 
laisvę, mes tenai matome kokį tai mišinį feodalizmo 
(baudžiavų sistemos), primityviško komunizmo ir val
diško biurokratizmo. Privatinių kapitalistų funkcijas 

.tenai yra perėmę valstybės tarnautojai.
Kitur kapitalizmas jau buvo pusėtinai išsivystęs, 

kuomet pasauli ištiko didysis karas. Bet liberalizmą 
jisai atmetė ir pasidavė valstybės kontrolei. Taip įvy
ko prieš dešimt} su viršum metų Italijoje ir dabar vyks
ta Vokietijoje. j

Tačiau ar šiandie nesireiškia panaši tendencija ir 
Amerikos kapitalizme? Kaip žinome, Jungtinių Valsti
jų kongresas priėmė pramonės atgaivinimo įstatymą,, 
kuris suteikia milžinišką galią valdžiai ekonominiuose 
krašto reikaluose. Pasiremdama šituo jstatymu, val
džia rengiasi paskelbti darbo sąlygų kodeksus kiekvie
nai industrijos šakai, kontroliuoti gamybą ir reguliuoti 
prekių kainas.

Aišku, jogei tai, kas Amerikoje dedasi, labai ski
riasi ir nuo bolševizmo, ir nuo itališko arba vokiško 
fašizmo. Politinių ir pilietinių teisių srityje Amerikos 
žmonėms jokių suvaržymų nedaroma; asmens laisvės 
prie Roosevetyo administracijos yra ne mažiau, bet 
greičiau daugiau, negu kad buvo pirma. Bet atmainos, 
kurios yra vykinamos Amerikos pramonėje, žemės ūky
je, bankiniame ir finansų biznyje, visai nesutinka su 
tuo prekybos laisvės principu, kuriuo per daugel} me
tų didžiavosi kapitalizmas.

Taigi atrodo, kad laisvas, nekontroliuojamas kapi
talizmas baigia savo dienas visame pasaulyje. Jo vie
toje organizuojasi visuomenės reguliuojama, planingai 
vedama ekonomija. Aiškios ir pastovios formos ji kol- 
kas dar nėra gavusi. Tuo tarpu ji yra eksperimentavi
mo stadijoje, ir tik ateitis galės parodyti, kuri iš įvai
rių, šiandie bandomų formų yra praktiškiausia. Bet 
jau šiandie yra pamato manyti, kad ekonominis gyve
nimas j senąsias prieškarines vėžes nebegrįš.

Ekonominis ir finansinis chaosas pasidarė žmoni
jai nepakenčiamas. Bet klausimas, kokiu keliu yra ge
riausia jj pašalinti, dar nėra išspręstas teorijoje, o juo 
mažiau praktikoje. Jam išspręsti turės pakankamai 
darbo ne tik ši, bet ir sekančioji žmonių karta, — jei 
tik ji suspės apsidirbti.

Tokiame istorijos laikotarpyje gyvenant, mums ro
dosi, yra svarbu turėti prieš akis štai kokias perspek
tyvas:

Likviduojant ekonominės laisvės (gal teisingiau 
butų pasakius: ekonominio palaidumo) sistemą, galima 
kartu su ja panaikinti ir politinę bei asmeninę žmonių 
laisvę — arba galima šitą laisvę palikti, įvedus kon
trolę tiktai ekonomijoje. Bolševizmas ir fašizmas pasi
rinko pirmąjį kelią: ekonominė kontrolė tenai tapo su
jungta su valdžios diktatūra ir laisvos minties slopini
mu.

Amerikos žmonėms tokia tvarka vargiai butų pa
kenčiama. Jos, tur būt, nepakęstų ir kitos tautos —: 
anglai, franeuzai, švedai, danai ir t. t. — kurios jau 
paprato gyventi demokratijos sąlygose. Bet šituo pa- 
jnlatiniu klausimu privalo nusistatyti kiekvienas žmo
gus, idant jisai nebūtų, kaip vėjo, blaškomas tai į Vie
ną, tai į kitą pusę.

Toliaus, jeigu atėjo laikas, kad knašto ekonomija 
turi būt kontroliuojama, tai šita kontrolė gali būt įves
ta vienu dviejų būdų: ją gali paimti į savo rankas 
urbs vaHžU, arba visuomenė (valdžiai daugiau# ar ma* 
Žiaw kooperuojant). Visuomeninė kontrolė, savo kėliu, 
gUli būt vėl dvejopa; kapitąBty arba flarbb fotioniU’

Jeigu kapitalistų, tai turėtume industrinę autokratiją; j Nu-gi tą, kad Rusijos darbinin-j 
jeigu darbo žmonių, tai •— industrinę demokratiją.

Kas yra labiau pageidaujama? Kai dėl musų, tai 
mes visuomet buvome ir esame industrinės demokrati
jos šalininkai.

Apžvalga
l - - - •- ' 

NEMfiGSTA “DEMO
KRATIZMO”

buvęs jos preziden- 
Ginkus, kaip “Vien.*’ 
rezignavo iš direkci-

ir jo vienminčiai ne-

“Vienybės” Bendrovės direk
torius ir 
tas, p. J. 
praneša, 
jos.

Ginkus
mėgsta naujosios krypties, ku- 

paėmė “Vienybė”, pradė- 
ją redaguoti p. Tysliavai.

rią 
jus

BEGĖDIS ,

darbininką šitaip

Bitinas nieko nesu- 
bet tik plepa niekus.

industrinę demokratiją.

tojai parašo savo giminėms ir 
draugams į užsienius, arba iš 
žmonių, kurie patys Rusiją ap
lankė ir savo akimis matė, kaip 
tenai liaudis gyvena.

TaČiaus Maskvos diktatoriai 
ir jų pasamdyti klapčiukai ne
riasi iš kailio, stengdamiesi 
diskredituoti šituos vienintėlius 
bešališkos informacijos šalti
nius apie Rusiją. Mizara, ma
tyt, tam specialiai ir buvo nu
gabentas į bolševikiją, kad ji
sai, pasisėmęs “medžiagos” 
komisarų kanceliarijose, galė
tų paskui ambryti prieš tuos, 
kurie duoda visuomenei prane
šimų, neperieistų per Stalino 
žvalgybos koštuvą. Štai dėlko 
jisai tuojaus išlenda, kai tik 
pasirodo “trepna“ žinia apie 
sovietus.

Prieš kiek laiko, kada “Nau
jienos’ 
laiškų,
buvo gavę nuo
Rusijoje, Mizara susiriesdamas 
plūdo tuos laiškų autorius ir 
visaip tepė “Naujienas”, leis
damas sau net jtarti jas tuos 
laiškus 
pasiėmęs 
jisai vėl 
daktorių
sijos Miką Bitiną.

Darbuodamasis šitoje savo 
specialybėje, Mizara įrodo, kad 
jisai, nors vartoja savo tiks
lams laikraštį, bet eina ne 
laikraštininko, o žvalgybos špico 
pareigas. Jeigu Mizara turėtų 
bent truputį atsakomybės jaus
mo, kaipo laikraštininkas, tai 
jo ranka niekuomet nepakiltų 
purvais drapstyt) tuos žmones, 
kurie praneša visuomenei tą, 
ką despotiška valdžia ir jos 
cenzoriai slepia . nuo viešumos. 
Jeigu jisai nebūtų paskutinis 
chamas, tai jisai. niekuomet 
nedrįstų šmeižti- paprastą5 dar
bininką, kurį jjšai pats ir jo 
partijos draugai besąžiniškai 
apgavo ir nuskriaudė.

kai palietai dirba ir kad juos 
reikia versti ' sparčiau dirbti.- 
Ir komisaras Molotovas taip 
mano, ir “sovietų visuomenė”,) 
girdi, laikosi tokios nuomonės 
(anot Mizaros, “Sovietų visuo
menė labai kovoja už padidini
mą darbo našumo”!), ir Miza
ra jai pritaria.

Vadinasi, Mizara pripažįsta, į 
jogei sovietų nusistatymas yra 
toks, kad Rusijos darbininkai 
tingintai ir kadi juos reikią pri
versti sparčiau dirbai.

Na, o ką pasakė Bitinas? Ji
sai pasakė, kad sovietų fabri
kuose darbininkai yra labai 
spaudžiami prie darbo — ta-į 
biau net, negu Amerikos For
do dirbtuvėse! Vadinasi, tą, ką 
Bitinas pasakė, Mizara patvir
tino, bandydamas tik pateisin
ti tą, kas Rusijoje dedasi! O 
betgi Mizara prikaišioja BUI 1 
nui niekų plepėjimą! <

Niekus plepa pats Mizara,' 
nes jisai nesupranta nei kitų, 
nei savo paties žodžių.

išspausdino dvejetą 
kuriuos amerikiečiai 

savo giminių

DARBININKŲ PRIESPAUDA 
IR DARBO NAŠUMAS

Rokas Mizara parašė sieks
ninį straipsni “Laisvėje”, be
gėdiškai niekindamas lietuvį 
darbininką Miką Bitiną, kurio 
įspūdžiai iš kelionės Sovietų 
Sąjungon neseniai tilpo “Nau
jienose”, ir prasimanydamas, 
buk Grigaitis ieškąs talkinin
kų Amerikos kapitalizmui gin
ti.

Mizara, kaip ir visi kiti 
Maskvos bolševikų pastumdė
liai, pasižymi didele drąsa 
plūsti žmones, liet išmanymo 
jisai turi ne daugiau, kaip tam
siausia davatka.

Užuot susisarmatijęs, kad 
jisai su savo bendradarbiais 
kruvinai apgavo biedną darbi
ninką savo besąžiniškomis pa
sakomis apie “darbininkų ge
rovę” Rusijoje, Mizara tą nu
skriaustų 
biauroja:

“...tas 
pranta,
veikiausiai nugirstus iš są-' 
moningų Sovietų Sąjungos 
priešų lupų.”

Matote, kadangi* ^4>įkas Biti-j 
nas, pats savo akimis matęs 
vargingą darbo žmonių padė
tį bolševikų “rojuje”, papasa
kojo apie Rusiją kitaip, negu 
Stalino lakinami komisarai 
kad pasakoja, tai jisai nieko 
nesuprantąs, plepąs niekus ir 
kartojus “sąmoningų Sovietų 
Sąjungos priešų“ išmislus! 
Trūksta tik dar pridėti, kad 
tą čikagietį darbininką papir
ko “pasaulio imperialistai”.

Bet Mizaros argumentas ga
li įtikinti negut tiktai pasku
tinius žioplius. Jeigu Rusijoje 
nėra taip bloga, tai kodėl gi 
Stalino valdžia sutrempė žo
džio ir spaudos laisvę Rusijo-s 
je? !

Sovietų Sąjunga turi apie 
170 milionų gyventojų, o tuo 
tarpu visa-sąjunginėje komunis
tų partijoje yra — su visais 
prisiplakusiais prie jos škur- 
nikais, vagimis, Židikais, buvu
siais caro žandarais ir t. t. 
(kuriuos Stalino kontroles ko
misija nuolatos “valo” ir nie
kaip negali išvalyti iš parti
jos!) — įtik koki du-trys mi- 
lionai narių. Taigi tik labai 
menkas, gal tik koks 2-as, nuo
šimtis bolševikijos gyventojų 
pasitenkina komunistų partiją 
ir jos spauda. Tai kodėl gi ki
ti, 98 nuošimčiai gyventojų 
neturi teisės dėtis į kitokias 
partijas ir leisti savo spaudą?

Jeigu Rusijoje gyvuotų ne- 
prikla^soma nUo valdančios 
spauda, tai ji padubtų ' tuos] 
faktus, kuriuos valdžia pasle-1 
pia. Tuomet žmonės kitose Ša-i 
lyse, palyginę tos nepriklauso-1 
mos spaudos pranešimus su į 
tuo,' ką rašo bolševikiški laik
raščiai, galėtų lengvai atspėti 
kas iš tiesų Rusijoje dedasi.

Bet sovietų valdžia to bijo J 
Nepriklausomus iaikrsščius ą ji 
uždraudė — lygiai taip, katy 
Mussolini kad padare Italijoję 
ir Hitleris Sužtoo-
ti tiesą apie fcolievikitaĮ toji} 

galim tiktai «tt>a R 
Jaižhy, įrašuos ftusijM' fyvtti-

sufabrikavus. Dabar, 
kitą pamazgų kibirą, 
taško “Naujienų” re- 
ir parvažiavusį iš Ru-

Spaudimas prie darbo ari>a 
vertimas sparčiai dirbti visti 
nereiškia, kad darbas iŠ tiesų 
eina sparčiai. Aršiausiai būda
vo spaudžiami prie datbo ver
gai. Vergų savininkai ne tik 
liepdavo vergams be pasihio 
dirbti ir laikydavo užveigdas 
prie kiekvieno būrelio vergų 
kad jie žiūrėtų ir neleistų ver* 
gams tinginiauti, bet jie net 
lazdomis ir bizūnais plaktavo 
vergus už tinginiavimą arba 
lėtą darbą. Da ir šiandie yra 
vartojamas žodis “slave drlver” 
charakterizavimui tokių darb
davių arba jų tarnų, kurie 
perdaug verčia darbininkus eik
voti 

0 
visai 
žara
faktas, kad Vergų darbas bu
vo pats neproduktingiausias 
darbas, kokį ’ ‘žinot' žmonijos is
torija. Daugiausia dėl šitos 
priežasties vergija turėjo, ga
lų gale, išnykti visose moder
niškos civilizacijos šalyse.

Taigi nėra nieko nuostabaus, 
kad ir dabartinėje sovietų Ru
sijoje šalia begalinio spaudimo 
darbininkų reiškiasi baisus dar
bo neproduktingumas. Kodėl 
ten taip yra, mes čia smul-

kiaus nenagrinėsime, nes tai 
Užimtų perdaug vietos. Tai iš
aiškinti turėjo pirmiausia rū
pėti ponui Mizaral, kuriam 
Stalinas užfundijo nemokamą 
“tripą” į sovietų rojų: užuot 
rinkęs purviną “amuniciją” 
prieš tuos, kurie paduoda ne- 
užginčijamus faktus apie nu
šilsimą ir skundą bolševikijoje, 
jisai turėjo pagalvoti ir pasi
teirauti, kodėl Rusijos darbi- 
ninkaą, naudodamasis moder
niškiausiomis mašinomis dirb
tuvėse Ir būdamas neva tų 
dirbtuvių valdytoju, L y. “dirb
damas sau, o ne kapitalistams”, 
padaro dusyk mažiau, negu vo
kietis darbininkas, ir tris arba 
keturis sykius mažiau, negu 
Amerikos darbininkas?

Mes čia trumpai nurodysime 
tik tris svarbesnes to priežas
tis, o Mizara, kai jisai dar sy
kį nuvažiuos Stalino čebatų 
lyžtelėti, gal patirs daugiau ir 
musų nurodymus dapildys, štai 
tos priežastys: 1) .Rusijos dar
bininkai yra fiziškai nualinti,— 
nes jie negauna pakankamai 
maisto, negali žmoniškai pasil
sėti purvinuose ir ankštuose 
butuose, kur jie gyvena, ir 
Šiaip neturi beveik jokių gy
venimo patogumų, 2) Rusijos 
pramones veuejai yra neuotnpe-

tentiški ir visa pramonės tvar
ka yra netikusi
nę kontroliuoja valstybinė biu
rokratija, o ne tam tyčia iš
lavinti asmens. Visokia valdiš
ka biurokratija yra netikus 
bizniui vesti, o bolševikiška 
biurokratija yra gal labiausiai 
supuvusi pasaulyje (ne be rei
kalo tenai įvyksta tiek daug 
kriminališkų bylų prieš valdi
ninkus, sušaudymų ir t. t.), 
nes diktatūros sąlygose niekas 
negali valdininkus atvirai kri
tikuoti. 3) Bet svarbiausioji 
priežastis, gal būt, yra vergiš
ka darbininkų padėtis Rusijoje. 
Rusijos darbininkai neturi jo
kių teisių ir jokios laisvės — 
nei darbo pasirinkime, nei 
maisto, nei gyvenimo vietoje, 
nei nuomonių pareiškime. Toks 
gyvenimas tai katorga, o iš ka- 
toržninko juk negalima tikėtis, 
kad jisai susilygintų su laisvu 
darbininku.

Kol Rusija vilks bolševikiškos • 
diktatūros jungą, tol ji bus 
ekonomiškai nususus, nors ka
pitalistiškų gailių inžinieriai 
pastatytų jai dar daugiau fab
rikų ir sudėtų į juos puikiau
sias mašinas. Nes politinė ir 
protinė vergija visuomet neša 
žmonėms ekonominį skurdą’

nes pramo-
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OrauiĮal Pasiliko nnmpHt
tas greitai -žino-

DAUG DRĄSOS^ O SMEGENŲ 
NĖ Už SKATIKĄ

Bet pažvelgsime, kiek “su
pratimo” turi Rokas Mizara, 
kuris vadina Miką Bitiną nie
ko nesuprantančiu ir plepančiu. 
Kame Mizara surado jo “nesu
pratimą”? Tame, kad Bitinas 
pasakė, jogei bolševikų fabri
kuose darbininkai yra aršiau 
spaudžiami dirbti (“varomi”), 
negu Amerikoje Fordo darbi
ninkai. Tai, anot Mizaros, nie
kų plepėjimas, nes —

“Kiekvienam šiandie aiš
ku, jog didžiausia Sovietų 
Sąjungos nelaimė keri tame, 
kad ten darbininkai perdaug 
lėtai dirba ir labai mažai 
pagamina. Kiekvienas ameri-^ 

. kietis, dirbęs Sovietų fabri
ke, žino, kad ten darbas, pa
lyginti su Amerikos fabriko 
konvejerine sistema, yra tik 
j uokas. \

“Užpereitais mėliais 4, Mo
lotovas pareiškė, kad, imant 
apskritai, Amerikos meta
listas darbininkas į metus 
pagamina 1,000 tonų meta-; 
1o, Vokietijos — 000 tonų, 
o Sovietų Sąjungos metalis
tas, moderniškiausiom maši
nom dirbdamas, tepagamina 
tiktai 300 tonų į metus...

“Akyreg’yJ tų faktų, biti
nas (‘Naujienų’ redaktoriaus. 
lupomis) tikrina, kad ten 
darbininkai verčiami dirbti 
skubiau, negu Fordo!” 
Savo chamišku papratimu, 

Mizara ir čia bando |taW, kad 
tai, ką pasakė Bitinas, buvo 
pe jo pąre$kj0as, o tik, “Nau- 
gidhųp rdd^ktbtiaus' fabrikacija. 
Bet tiek to; padorumo tikėtis

savo jėgas.
betgi vergų darbas buvo 
nenašus. Ignorantas Mi- 
gali to nežinoti, bet yra

Garvežys
nių užmiršta® stebuklu® — pa
maži prislinko prie geležies ir 
cemento sienos ir sustojo. Dar 
nenuaidėjus paskutiniam jo 
aidusiui, minia keleivių, kaip 
bitės iš pajudinto avilio, 
ėm£ vingi į pakeltą cemento 
flatformą tarp dviejų trauki
nių. Bematant pasiliejo žmo
nių upė ir ūžė į stotį, kurioj 
stebėtinai nyko, lygiai, kaip 
upelis, bėgęs į vandenyną. Vi
sokį tipai,, visokiais grimais 
veidai tekėjo į stotį ir blaškėsi, 
tai giminių, ar draugų nusive
dami, to* patys vieni dingda- 
mi.

Viena baili, maža mergaitė, 
vyšniava suknele, dideliu bri- 
liu skrybėle ir su dideliu valy
mu rankoj, austojo stotyje tuo
jau už vartų ir dairėsi, bijo-

dama žengti kitą žingsnį. Ji 
buvo įdomiausias sutvėrimas. 
Po provincijos skonio rūbais 
matėsi tikrai stebėtinas gyvy
bės gabalėlis, kuris ątengėsi 
praryti visą horizontą, sus
paus! saujoj visą pasaulį. Lak
stančios, tyros jos akys žėrė 
liepfflia, klausimais ir naujų 
vaizdų įvertinimu.

Vienas jos petis puola į prie
kį, kitas — atgal. Bėgantieji 
į stotį stumia ją priekin, bė
gantieji į traukinius stumia ąt- 
gal. Ji paskęsta minioj ir vėl 
atsistumia į tą pačią vietą, 
kartais kone sugriudama ant 
didelio valyzo, kuris vis pina
si jai po kojų.

(Bus daugiau)

NAUJIENOSE

AR TIK KARTAIS NEIŠDEGTŲ’
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Tačiau kokią gudrybę jifeai, 

dwbo wM^kWwą stMe*
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Tarp Chieagoš 
Lietuvių

Liepos 12 d. sužinosi
me kas išrinkta “Lie
tuvių Dienos Kara

laite”
Tipingiausios ir gražiausios 

lietuvaitės konkurso teisėjai 
paskelbs rinkimų rezultatus 
vakarėlyje, kuris yra rengia
mas Knickerbocker viešbu
tyje.

Už devynių dienų žinosime 
kuri laimingoji lietuvaitė lai
mėjo Pasaulinės Parodos lie
tuvių skyriaus paskelbta “Lie
tuviu Dienos Karalaites” kon
kursų.

Penktadienį teisėjai pra
dėjo rinkti “Karalaitę” ir jos 
dvylikos mergaičių svitų. 
Rinkimo darbas nusitęs iki 
sekančios sakaitės. Galutini 
rezultatai bus paskelbti “Ka
ralaitės” šokiuose, kurie įvyks 
trečiadienį liepos 12 d. Kni
ckerbocker viešbutyje, Orien- 
tal saloje, prie kampo Michi- 
gan ir Walton gatvių.
“Karalaitė' ir “švita“ dalyvaus

Lietuvių Dienos iškilmėse
į tuos šokius bus sukviestos 

visos mergaitės dalyvaujan
čios konkurse. O teisėjai, į 
kuriuos įeina pp. A. Kalvai- 
tiene, N. Gugienė, L. Gaižaitė,
R. Hanskat, M. J. Kirienė, Dr.
S. Biežis, Dr. M. T. Strikolis, 
K. Jurgelionis ir M. Biekša, 
praneš kurioms teks laimė už
imti garbės vietų “Lietuvių 
Dienos” iškilmėse, kurios 
įvyks Pasaulinėje Parodoje 
liepos 16 d.

Beliko tik devynios dienos 
iki to momento, kurio nekent- 
riai laukia neviena lietuvaitė 
Chicagoje ir kitose lietuvių 
kolonijose. Jo nekantriai 
laukia ir plačioji publika, ku
ri parodė didelį suinteresavi
mų šiuo konkursu ir jau iš- 
anksto spėlioja kas toji “Ka
ralaitė” bus, kaip ji atrodys, 
kaip graži gali būti tipinga 
lietuvaitė mergaitė.

“Vainikavimas” įvyks Lietu
vių Dienoje

Nora “Karalaites” rinkinių 
rezultatai bus paskelbti liepos 
12 d., dovanos laimėjusioms 
bus įteiktos laike lietuvių die
nos iškilmių Parodoje. šiuo 
lietuvių konkurso parodė di
delį suinteresavimų ir anglai, 
ir dovanų įteikimo ir “Kara
laites” vainikavimo ceremoni
jos bus perduotos per Natio
nal Broadcasting System sto
ti?*, kartu su kitomis Lietuvių 
Dienos programo dalimis.

Bilietai į “Karalaites” šo
kius yra 75 centai. Juos ga
lima gauti nuo šiandien po 
pietų iki šokių dienos Parodos 
komiteto raštinėje, 1739 So. 
Halsted street, ir kitose vieto
se, kurios bus paskelbtos vė
liau.

draugijų, bankai nunešė pini
gus, Auditorijos ir kiti šėrai 
liko beverčiai. Tos priežas
tys prisidėjo prie permainų 
“Apšvietos” draugijoje. Įeigos 
sumažėjo, o išlaidos padidėjo.

Reikia nugalėti kliūtis
Jeigu narės įdomausis drau

gijos reikalais, lankykis susi
rinkimuose, rems draugijos 
labui surengtus vakarus, tai ją 
bus galima sustiprinti. De
presijos laikais yra labai sun
ku ką nors nuveikti. Narės 
suprasdamos ir įvertindamos 
“Apšvietos” draugijos palai
kymo svarbą, ir padarė aukš
čiau suminėtus nutarimus.

Turiu viltį, kad narės steng
sis atlikti savo užduotis ir tuo 
budu pergalės visas kliūtis. 
Dar kartą primenu joms atsi
lankyti į liepos 11 d. susirin
kimą. M. Tiolpienė, pirm.

Liet. Mot. Dr-ja “Ap- 
švieta” pasiryžusi į- 

veikti depresijos 
kliūtis

Šaukia susirinkimą liepos 11 
d.; liepos 4 d. susirinkimas 
neįvyks dėl Nepriklausomy
bės švenčių.

BRIDGEPORT — Lietuvių 
Moterų Draugijos “Apšvietos” 
susirinkimas, kuris buvo ma
noma sušaukti liepos 4 d. ne
įvyko, nes tų dienų išpuola J. 
V. nepriklausomybės šventės. 
Jis buvo nukeltas į liepos 11 
d. Susirinkimas įvyks San
daros svetainėje, 814 West 33 
street, 8 vai. vakare. Visos 
nares kviečiamos skaitlingai 
atsilankyti.
Nutarė pakelti pomirtinę iki 

$150.00
Pusmetinis draugijos susi

rinkimas įvyko birželio 6 d. 
toje pačioje svetainėje. Jame 
buvo išrišti keli labai svarbus 
klausimai. Narės nutarė lai- 
kinai iki Naujų Metų, nemo
kėti pašalpų ligoje. Laikams 
pagerėjus bus galima nutari
mų atšaukti.

Taipgi nutarta pomirtinę, 
kuri ikišiol siekė $100 (šimtų 
dolerių) pakelti iki $150 (šim
tų penkiasdešimts dol.). Drau
gijos narei mirus, “Apšvietie- 
tės” sudės po 50 centų pomir
tinės apmokėjimui.

ši depresija prispaudė daug

Muzikos mokykla šven
tė 54-tas sukaktuves;
seniausia Chicagoje

. Vakar vakare Auditorium 
Recital Hali, 431 South Wft- 
bash avenue, Balatka Musical 
College iškilmingai šventė 54 
gyvavimo sukaktuves. Ta 
proga turėjo mokslo metų 
užbaigimo iškilmes. Ją bai
gė nemažas skaičius mokinių, 
tarp jų vienas, kitas lietuvis.

Pavogė adv. K. Gu- 
gio automobilį; ras

tas “nurėdytas”
Dingo ketvirtadienį po pietų: 

atrastas tą patį vakarų.

tis leidžia jiems pardavinėti ir 
alų ir vyną, mažais ar dide* 
liais kiekiais.
Yra keturių rūšių mokesčiai

Tie biznieriai kurie yra už
mokėję federalei ‘ valdžiai 
$20.00 už “special tax slamp” 
gerą visiems metams, turi tei- 
aę parduoti alų ir kitus saly
klinius gėrimus (malt liq- 
uors), kurių alkoholinis stip
rumas nesiekia daugiau 3.2%, 
kiekybės, kurios nesiekia dau* 
giau 5-ių galonų.

Biznierius, kuris parduoda 
alų ir kitus salyklinius gėri
mus kiekiais, viršijančiais 
5-ius galonui, bet neparduo
da vyno ar fermentuotų vai
sių sunkų, yra skaitomas ur
mininku ir turi nupirkti “spe
cial tax stamp” už $50.00.

Biznieriai, kurie parduoda 
alų, vyną ir fermentuotas sun
kas nedaugiau kaip po pen
kios galonus vienam asme
niui, turi užmokėti $25.00 mo
kesčių federalei valdžiai.

O biznieriai, kurie parduoda 
ir alų, ir vyną ir vaisių sun
kas kiekybėmis siekiančiomis 
daugiau 5-ių galonų, turi mo
kėti federalei valdžiai $100.

Tų federalių mokesčių 
“stainpos” “special tax 
stamps” yra geros visiems fis- 
kaliaiiis metams, kurie prasi
deda su liepos 1 d. Nauji f iš
kabai metai prasidėjo šešta
dienį, liepos 1 d. 1933.

RADIO
“Peoples” radio pro

gramas
Rytoj vakare, tai yra 4th 

of July, Peoples Furniture 
krautuvių pastangomis bus su
rengtas gražus radio progra
mas ir perduota iš stoties W. 
<x. E. S. 1360 kilocycles, 7-tą 
valandą vakare. Programas 
susidės iš gražių dainų, muzi
kos, kalbų, juokų, žinių, pra
nešimų ir tt. Malonėkite už- 
s<istatyti savo radio ir pasi
klausyti. — S.

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

K^baking
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Keliaukite Lietuvon

Patarnavimu DR. MARGERIO
Lietuviai Daktarai

Lietuviai Daktarai

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietų

3325 So. Halsted St.

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiio tel. Lafayette 7031

2420 wT Marųuette Rd. V. E. Siedlinskis
arti Western Avenue 1 DENTISTAS

Phone HEMLOCK 7828 4143 Archer Avenue

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

MILLIONSOF POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

Graboriai

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

Kenwood 5107

Įvairus Gydytojai

Tel. 
VALANDOS: 

nuo 
nuo

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marųuette 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 susitarimų.

S. Halsted street 
kuomet ji& buvo 
netoli Marų|iette 

laukų. Tai įvyko LIETUVIS 
AKINIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia 'teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo JO iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buVb pirmiaUs.
Daugely atsijtikbnų Akys ati
taisomos be akinių* Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Cottipany 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas . su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 025 7
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ketvirtadienį po pietų neži
nomi vagiliai pavogė adv. K. 
Gugi o 3323 
automobilį, 
pastatytas 
Park golfo
apie antrą valandą po pietų.

Automobilis buvo rastas tą 
patį vakarą prie 52-ros ir So. 
May - street* k bet > ii e.. originalia? 
me padėjime. Nebuvo ratų, 
padangų, daugelio kitų auto
mobilio dalių ir įrankių. Ben
drai, jis buvo gerokai aplam
dytas ir rūpestingai “nurėdy
tas”.

LIETUVIAI CHICAGOS IR IŠ TOLIAUS 
ATVAŽIAVĘ SVEČIAI!

Daugelis jūsų atvyksite pažiūrėti orlaivių lenktynių. 
Didžiausiam pasauly orlaivių lauke prie 63-čios ir Cice
ro Avė. Prašome apsistoti pas Antanų Stankų, du blo
kai į pietus ant Cicero Avė. Graži vieta dėl pastatymo 
automobilių, visiems už dykų ir malonus patarnavimas, 
gazolino stoty ir užkandžių vietoj. Užkvicčia

ANTANAS STANKUS
6455 So. Cicero Avenue. Tel. Hemlock 6488

Federalės valdžios 
mok. biuras perserg- 
sti gėrimų pardavė

jus
Pasuko kokius mokesčius jie 

turi sumokėti jeigu yra de- 
taliniai pirkliai ir kokius— 
jeigu urmininkai.

Jungtinių Valstijų Vidaus 
mokesčių biuras prašo musų 
įdėti sekamo turinio praneši
mą biznieriams, kurie parduo
da alų, vyną ir fermentuotas 
Vaisių sunkas.

Biuras aako kad daugeliui 
alaus ar vyno* etc. pardavėj 
nėra aišku kokius mokesčius 
jie turi mokėti federalei val
džiai už privilegiją parduoti 
minėtus gėrimus ir ar mokes-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

, • Ištaiso.

Ofisas įr. Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
. , nei.l^.Į ...............
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Lietuvės Akušeres
Mrs. ANEL1A K. JARUSH 

Physical Therapy
Midwife

7 II 6109 South Albany
Avenue 
Phone 

H Hemlock 9252
5 M Patarnauja prie gim- 

dymo hamuos* ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie tfeat- 
meht ir magnetic 
blankets it t. t. 
Moterims ir margi- 

___________________ uoms patarimai do- 
Vahai,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga chicagoje

- I

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, tod& gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra Vienatimis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios^ moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nuliudimo Valandoje, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

•i 
4605-07 SO.

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
vu TMomd Yards izvi—iž+i chicago. ill.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
- Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Aubutn Avenue 
CHICAGO, ILL.

.     « !■     — I III  

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $2$.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 IV. 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 Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

MUsų Patarnavimas lai-
< dbtųvėse ir kokiame rei

kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl., kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHtCAGO, ILL.

■fa..... ..... .  .............. ..
Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir
;B AL 8 AM UOTO JAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

H 4092 ARCHER AV.
——!»>■ i 'i ' —     

LJ.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., Cicero, 10.
Tel. Cicero 5927 <

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Manę 
2506 West 63rd St.

Tel. RĖPUBLIC 3100 ...

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464
I ---- - I----- T-- J .‘-iiMii - -

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

Dr. Strikolis
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo. 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Caųal 6122

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
į _______________

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. Madison St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTIStAs

Grįžo iš Europos ir vii praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimų.
3335 So. Halsted St.

Tel. BOULEVARD 9199

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, 1LL. 
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. dienų 

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų 

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

Ofisos: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexe! 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So/Halsted St
kampas 31st Street

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

Ofiso Tel. Victoty 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentu)orlh Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

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

Advokatai

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vienų vakarų, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

■ - ■ »l ■ —     ■ I 1  — ■ I. >1   ................... . ......... ... .... ■■■—

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai tyto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

........, ll.ll.l»fa.ii.i............................................ I Įlll'lH. ................. .............................. III .1.111.11 ■■■' —

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERT ASU
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyėioj 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. Rtpublic 9723

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEL1S
756 W. 35th St 

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

į : ■ Nedėldieniais pagal sutartį. 
■maonš-«vwa»MHMMMmnry*11"1*••••*■■oe/eae*aįaeeaaea>eeuuuetaie'e"aasiMlsaseadl

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

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis)
S6. Węstern Avė., Chicago, III. 
Virš Gregg VaistinyČi6s.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe SU prie Clark 
Telefonas State 7600: valandos 9—5 

W. Siete: 2201 W. 32 St. (CeHM&k Rd) 
PanedėUo. Serodps ir Pfitnvėton vak. fl Ud 0 nbfotms Oantu 6118

hflefOBM BepūbUfl 8800

6859

ADVOKATAS
3241 So. Halsted St. 

Virš Jociaus Restaurants 
Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. vak.



NAUJIENOS, CRtengo, Hl.
■ i   į tlilnii 1'1'1 i.    

Pirmadienis, liepos 3, 1933

CHICAGOJ IR APIELINKĖJ ŠELUSI AUDRA 
PADARĖ 31,000,000 NUOSTOLIU

Sugriovė namus, nuplėšė stogus, ledai apie 
2 colių didumo; audra truko 17 minučių
Ledai išdaužė beveik visus Cicero mokyklos langus; 

keli asmenys atsidūrė ligoninėje

Chicago ir apielinkę vakar 
anksti rytą užklupo nepapra
stai smarki audra, kuri šėhisi 
tik 17 minučių, padare apie 
$1,000,000 nuostolių.

Kelias valandas prieš audrą 
pute labai smarkus šiaurryčių 
vėjas, o kiek vėliau užėjo 
elektrikinė audra, kuri per il
goką laiką, su trumpomis pati- 
zomis, nušviesdavo dangų ry
škiai mėlyna spalva — lyg 
perf«ergėdama, kad artinasi, 
rodos, visa “velniava”.
Ledai apie 2 colių didumo
Vėjas putė apie 50—60 my

lių j valandą greitumu. Viso
je atmosferoje, prieš audrą 
buvo galima jausti didelis 
niūrumas, įtempimas, kuris 
nebegalėdamas ilgiau išbūti 
ribose, sprogo, užpildamas vi
są Chicago lietumi, kai iš ki
biro ir ledais, kurie buvo su- 
virš colio iki 2’/ž colių didu
mo.

Apie 3:20 ryto tikrai susi
maišė žemė nu dangumi. Vė
jas, siautęs per kelias valan
das, pradėjo švilpti beveik 70 
mylių greitumu, laužydamas 
medžių šakas, pačius medžius, 
telefonų stiebus, vielas, stogus, 
langus — arba kas pasitaikė, 
kas negalėjo prieš jį atsilai
kyti. Elgine jis pasigriebė 
visą aeroplanų hangarą ir nu
nešė jį apie pusę mylios nuo 
pamatų.
Beveik visi langai Cicero pa

rapijinėje mokykloje 
išdaužyti

Per minučių lietus pylė 
be pasigailėjimo. Jam į pagal
bą vėliau atėjo ledai, 'kurie 
pribaigė tą, ko vėjas nespėjo 
atlikti. Ypatingai daug nuo 
jų nukentėjo langai. Cicero 
lietuvių parapijos šv. Antano 
mokykloje mažai teliko svei
kų langų. Ledai visus sutriuš
kino. Priemiesčiuose ir pa
čioje Chicagoje iš daržų irgi 
nieko neliko. Ledai išdaužė 
viską, gėles, daržoves, krumus, 
o priedų vėjas užvertė juos 
medžių šakomis ir pačiais me
džiais.

ilš lietuvių kolonijų bene 
daugiausiai nukentėjo Cicero. 
Grant Works ir Parkholme 
apielinkės nebuvo panašios 
nei į Grant Works, nei į 
Parkholme. Visos gatvės už
verstos medžiais, telegrafiniais 
stulpais, nuplėšti stogai, o kiek 
langų sudaužyta, tai ir nesu
skaitysi. Vėjas išlėkdino lan
gus Dr. Gussen dentisterijos 
ofise, išlėkdino Vilimas Grant 
Works vaistinėje. Sugadin
damas daug prekių. Ciceroj 
žemė tikrai maišėsi su dan
gumi.

Daug atsidūrė ligoninėje
Laike audros įvyko didelis 

skaičius* įvairių nelaimių, ypa
tingai automobilių katastrofų 
ir keliolika žmonių atsidūrė 
ligoninėje. St. Charles prie
miestyje vėjas sugriovė ištisus 
namus, sunkiai sužeizdamas 
keturias jame gyvenusias mo
teriškes. Laike “velniavos/* ki
lo apie 30 gaisrų. Tarp kai 
kurių gyventojų buvo kilusi 
panika.

Rimtų pasekmių^ vos-vos iš
vengė “Naujienų” redakcijos 
nario K. Barono šeimyna, gy
venanti adresu 8605 South 
Marshfield avenue, kuomet vė
jas nulaužęs aukštą medį, sto
vėjusį prie medinio namo, 
sviedė jį į namo šoną. Laimei, 
pakeliui užkliuvo už kito me
džio ir tikslo nepasiekė. Toje 
pačioje apielinkėje vėjasi išne
šė keliolikos krautuvių virti
nas ir apgriovė apartmentinius 
rumus.

Viso, policija ir nukentėję 
apskaičiuoja, audra padare 
nuostolių apie $1,000,000.
Nukentėjo Pasaulinė Paroda

Sunkokai nuo audros nu
kentėjo Pasaulinė Paroda, nes 
vėjas apgriovė Travel and 
Transport pavilioną ir kelius 
mažesnius pavilionus. Keli 
asmenys buvo sužeisti Pasau
linėje Parodoje.

Bet nėra to blogo, kuris ne
išeitų į gerą, sako patarlė. Ir 
šiuo kartu ji vėl demonstruo
ja savo teisingumą. Nors ji 
pridarė daugybę eibių, audra 
nupuldė temperatūrą, kuri 
per kelias paskutines dienas 
kankino miesto gyventojus. 
Vakar apie pietus ji tesiekė 
66 laipsnius, o dieną, kitą prieš 
tai — net 30-laipsnius dau
giau. Vėsus oras pasiliks 
Chicagoje iki antradienio, sa
ko oro biuras.

D ve i opi bedarbių 
draugai; vieni nuo
širdus, kiti pelna- 

gaudos
Senas Petras atpasakoja savo 

patyrimus apie rūpinimąsi 
bedarbiais.

Kaip jau žinoma, Chicagoje 
bedarbiai yra šelpiami per vi
sokias bažnyčių misijas* ir 
“charity” — labdarybės įstai
gas. Šelpimas badaujančio 
žmogaus yra pagirtinas. Tai 
yra mielaširdystės darbas. 
Bet kada darbo kliasos žmo
niją užklumpa streikai ar be
darbės ir jie šaukiasi pagal
bos į geraširdę žmoniją, tai 
atsiranda dviejų rūšių “mie- 
laširdingųjų”, kurių vieni pa
sišventę deda pastangas, kad 
bedarbį ištraukus iš bado na
srų, o kiti apsidengia gera
širdžio skraiste ir stengiasi 
pasinaudoti, daryti pragyveni
mą iš bedarbių naudai suau- 
kautų centų, nors gali gerai 
gyventi ir bedarbių neskriaus
dami.
Bedarbių šelpimas 1929 met.

1929 metų rudenyje buvo 
įsteigta vadinama “Guberna
toriaus Emmerson Commis- 
sion on Unemployment and 
Relief”, kurios raštinė buvo 
atidaryta adresu 163 West 
Washington Street. Iš to ofi
so siųsdavo kai kuriuos be
darbius dirbti miesto darbą, 
šluoti gatves, į parkuą ir tt., 
Mokėdavo $5.50 už 8-ių valan
dų darbą. Iš karto bedarbiai 
dirbo po 3 dienas į savaitę, 
bet vėliau po 2 dieni.

Gavęs darbą, bedarbis bū
davo pasiųstas į kurį nors 
wardą, kur dirbdavo. Išdirbęs 
dvi dieni savaitėje gaudavo 
užmokesnį. Tie darbai buvo 
likviduoti balandžio 10 d.,
1930 metais.

1931 metais
1931 m., žiemą pavieniems 

darbų neduodavo. Siųsdavo į 
miesto “souplines”, o šeimy
nas) kiek šelpdavo “Charity”. 
Tos labdaringos įstaigos buvo 
daugiausiai visokių religinių 
misijų ir bažnyčių rankose. 
Klebonas ar misijos kapito
nas tuojau paklausdavo pašal
pos ieškančio bedarbio, ar ti
ki? Jeigu jis pasirodydavo 
laisvų pažiūrų žmogus, tai tu
rėdavo daug vargų ir nesma
gumų iki pašalpą gaudavo, 
jeigu ją gaudavo.

t 1933 metais
šių metų pradžioje bedar- 

barbių skaičiui padidėjus iki 
to laipsnio, kad miestas pri
truko pastogių, bedarbius vėl 
ėmė siųsti dirbti. Duodavo 
kiekvienam bedarbiui iš eilės 
dirbti po vieną dieną į savai
tę. Bet tų darbų sutvarkymo 
sistema buvo tikrai išnaudo
janti. Vieną dieną bedarbis 
turėdavo važiuoti į miestą 
gauti tam tikrą kortą nuro
dančią kur eis dirbti; antrą 
dieną važiuoti dirbti; trečią 
dieną vėl turėdavo važiuoti į 
miestą, kad gauti $4.00 uždar
bį. Atėjus kilai savaitei vėl 
turėdavo eiti per tą pačią pro
cedūrą.

Pravažinėjęs tris dienas 
bedarbis praleisdavo 42 cen
tu iš tų $4.00. Pragyvenimui 
visai savaitei jam telikdavo 
$3.58.

O tuo tarpu politikierių 
draugai gauna iš bedarbių 
fondo riebias algas, dirba po 
šešias dienas į savaitę, ir už
laiko kelius nereikalingus ofi
sus. O bedarbiai badauja 
turtingiausioje šalyje pasau
lyje.

Senas Petras.

Lietuvos kilmės žy
das W. M. Lewis tarp 

Žydų Dienos vadų
Dalyvavo didžiulėse iškilmė- 

mėse, kurias jie vakar su
rengė Pasaulinėje Parodoje.

Teisėjas William M. Lewis, 
žymua asmuo Philadelphia, 
Pa., teismų rateliuose, kilęs iš 
Lietuvos ir plačiai dalyvaująs 
Philadelphijos lietuvių visuo
meniniame gyvenime, vakar 
dalyvavo didžiulėse iškilmėse, 
kurias surengė Chicagos žydai 
Pasaulinėje Parodoje.

Vakar Soldiers Field ir Pa
rodoje įvyko “Žydų Diena” ku
ri sutraukė apie 100,000 žiū

MADOS MADOS MADOS

NAUJOS MADOS KALNIERĖLIAI IR RANKOVES.
2531 — Pasisiūdinkite sau dabar naujos mados apikakles ir padabinkite jomis 

savo senas dreses. Jos išrodys kaip naujos.
2598 — štai yra naujausios mados rankovės, ilgos, trumpos ir dar kitokios, 

pilnam pasirinkimui.

vieną ar dau

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

(Miestai ir valit.)

Norint gauti 
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

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

Čia Įdedu 15 centą ir pralan at* 

siųsti man pavyzdį No 

Mieroi

rėtojų minią." Į iškilmes su
važiavo žymus tos tautosi va
dai iš visų Jungtinių Valstijų 
kraštų. Dvi stambios organi
zacijos B’nai Brith ir Zionis- 
tai surengė savo konvencijas. 
Iš žymesnių žydų atvykusių 
Chicagon yra, Dr, Ch. Weiz- 
mann, Dr. S. S. Wise, A. ,M. 
Cohen, etc.

Soldiers Field buvo sureng
tas spektaklius “A Romance 
of A People”, kuriame buvo 
keli tūkstančiai dalyvių.

60 m. tėvas nusižudė 
netekęs darbo; ras
tas prekiniame va

gone
V. Jendzius šiandien laidoja

mas; paliko kelių narių 
šeimynų,

šiandien palaidos graborius 
J. F. Eudeikin Resurrection 
kapinėse V. Jendzių, 60 metų 
4326 South Honore Street, ku
rio kūnas buvo rastas preki
niame vagone, prie Leavitt ir 
46th, birželio 29 d.

Anot conorerio, kuris pada
rė pomirtinį skrodimą, velio
nis nusižudė. Kaipo priežas
tis, buvo nurodytas faktas, 
kad V. Jendzius labai susirū
pino, kuomet buvo atstatytas 
iš darbo.

Nuėjęs prie geležinkelių bė
gių, netoli kampo 46-tos ir 
Leavitt gatvės, įlipo į prekinį 
vagoną ir ten pasidarė sau ga
lą. .

Jis paliko kelių narių šei
myną. 
" -. -.... r ——------ — ------- ■-
Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Iš atostogų grižo 
dainininkas Juozas 

Babravičius
Šiomis dienomis iš atostogų, 

kurias praleido Sodus, Michi- 
gan, grįžo dainininkas Juozas 
Babravičius. Apsistojo adresu 
722 West Garfield boulevard. 
Jis išbuvo Michigan valstijoje 
kurį laiką. J. Babravičiaus te
lefonas yra Boulevard 1655.

Įdomios Knygos
Lietuvoje išleista visa eile įdo
mių ir naudingų knygų. Že
miau išvardintos knygos jau 
prisiųsta Amerikon ir galima 
gauti pas: S. Sobut, 917 W. 34 
SI., Chicago, III. Atskira kny
ga kainuoja 50 centų, už dole
rį trys, pasirenkant. Galima 
gauti šio:« knygos: 1. Vedybos 
ir jų higiena, 2. Patarimai po
nioms ir panelėms, 3. Vyrai, už 
kurių neverta teketi, 4. Lyti
nio gyvenimo paslaptis, 5. Į 
sveiką lyties gyvenimą, 6. Bu
dai ir priemonės kaip išvengti 
nėštumo, 7. Juodoji Magija, 8. 
Juokdarys, 9. Mokėjimas my
lėti ir apžavėti. — Norintieji 
įsigyti šias knygas prašom 
kreiptis nurodytu adresu ar 
pranešti laišku ir tuojau bus 
prisiųsta paštu.

PRANEŠIMAI
SLA. 226 kp. susirinkimas Įvyks 

antradieny 4 liepos, kaip 8 vai. vak. 
Association house, 2150 W. Nortb Avė. 
Vlalonėkite visi nariai atsilankyti, turi
me daug reikalų dėl draugystės gerovės. 
VIus kuopa yra nutarusi rengti pikniką, 
turim subrusti rinkti komitetus dėl pri- 
rengimo išvažiavimo. B. Aluzas.

Lietuvių Moterų Apšvietos Dr-jos 
susirinkimas neįvyks antradieny, liepos 4 
d. delei Neprigulmybės dienos šventės, 
susirinkimas perkeltas į antradienį liepos 
11 d.. 1933, Sandaros svet., 814 W. 
33rd St., 8 v. v. Visos narės esate kvie
čiamos atsilankyti, yra svarbių reikalų 
aptarimui. Valdyba.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

SPECIALES
KAINOS...........

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
ORIENTAL RŪGS $4 Q QC 
(karpetai) ........................ I □•□U
PARLOR SETAI $Og QK 
po ■■VbVV
VALGOMŲ KAMBA- $4Q f B 
RIŲ SETAI po .......... tO" • O

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

J. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted
Street

■ 

•

TEMYKIT!
Į PERMAINA!

NUO BIRŽULIO 20 
ImSBI DIENOS, 1033 —

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ 
(APART NEDfiLD.) 
I S STOTIES 

W. S. B. C. 
1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S 

' ' ' ‘ <• . ' ’■ t .

20to W ardo Liet. Polit. ir Patalpos 
kliubo susirinkimas įvyks M. Bagdonie
nės svet., 1750 S. Union Avė., trečiadie
ny, liepos 5 d., 7:30 vai. vak. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes šis su
rikimas yra pusmetinis, tai turim daug 
dalykų apsvarstyti. Valdyba.

T?T? A T TTCTATT? JKUi/VLi ILo l J. Iii
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų įpulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Chrysler ir Plymouth

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

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

Petcr Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St.

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

Į ClASSIFIED APS )
Business Service 

Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
>ačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots" ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965
. r- --------------------------

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

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

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikis "Landlords" įstaigos

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!
Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių į 
Lietuvių Dienos IšlMlmes, Pasaulinėj Parodoj, liepos 16 
d. Nemažas skaičius pasiliks sąvaitei, kitai, kad viską 
gerai apžiūrėti ir su Chicaga susipažinti.

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

Kai kurie eis j hotelius, bet didžiuma samdysis pri
vatinius, mebliuotus kambarius.

Jeigii jus turite liuosą kambarį, praneškite svečiams 
apie tai per NAUJIENAS — pasigarsinkite.

Kainos ant skelbimų dabar labai nupigintos. Skelbi
mų priėmėja maloniai supažindins jus su musų žemo
mis ratomis.

Padarykite tai šiandien — neatidėliokite. Patelefo
nuokite.

CANAL 8500
F- '. ■

CLASSIFIEDADS
. ...... Illl.l ■ II. ..iii II IWI.II.II. I.............

Business Service
Biznioi^PatRniavimag

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

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

______ Automobiies _____
PATYRĘS automobilių me- 

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

Telefonas Lafayette 1329

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaigai

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

—O—
NAUJI 1R VARTOTI barams fix- 

turiai ir Soda Fountain (20 centų ant 
dolerio). 1434 So. Wabash Avenue.

PARDAVIMUI 5 kambarių furni- 
šiai. taipgi drabužiai. 2 scales — regis- 
teris, slicing masina, pigiai. 2500 W. 
67th St., 2-ros lubos.

__ ForRent
PASIRENDUOJA flatas 5 kambarių, 

pečiam šildomas Brighton Park apielin
kėje, kambariai labai šviesus. Pigi ren- 
da. 3934 So. Rockwell St. Telefonas 
Lafayette 5277.

Personai
___ Asmenų -fefop.

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mergi
nos ar moters našlės be šeimynos, nuo 
30 iki 40 metų amžiaus. Aš esu vaiki
nas 43 metų. Turto nereikalauju. At
sišaukite tik tos, kurios ištiktųjų mano
te apsivesti. Bereikalingai nerašykite.

Box 1578.
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L

Business Chances 
Paidayiintii Biznjąi

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra it 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs. Jlenda pi
gi, prie biznio yra 4 ruimai gyv<nimu'« 
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.

BIZNIS ant pardavimo, daug metų 
išdirbtas, turiu parduoti, nes turiu kitą 
biznį. 3411 W. 65 Place.

PARSIDUODA grosernė ir gėrymai 
biznis, išdirbtas per 16 metų, labai pi
giai. 3855 Wentworth Avė. Telefonas 
Boulevard 4713.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemž Pardavimui

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

UŽ PUSE KAINOS parsiduoda 2 
flatų muro namas. Kaina $4,000. Taip
gi parsiduoda už pirmus morgičius 2 
flatų ir 4 flatų namas Marųuette Parko 
apielinkėje. Taipgi mainom namus ir 
farmas. Galite gauti bargenus.

Kreipkitės pas: A. GRIGAS 
6755 So. Western Avenue.

Tel. Grovehill 1038 x




