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Šiandie Gėdulos Vakaras
Kaunas šiandie laidoja žuvusius lakūnus

Lietuvių Auditorijoj
Chicagos lietuviai masiniu gėdulos vakaru 

pagerbs atminti šiandie Kaune .
i laidojamų žuvusių lakūnų

CHICAGO.—Chicagos lietuviai prisideda prie visų lietuvių 
liūdesio dėl tragingai žuvusių lakūnų, kapt. Stepono Dariaus ir 
Įeit. Stasio Girėno, kurie nugalėję klastingąjį Atlantiką rado 
sau mirtį Vokietijos Pamario miškuose, jau netoli Lietuvos, į 
kurią jie skrido Lituanicos sparnais.

Nė vienas pastarųjų laikų įvykis nėra tiek sujaudinęs Chi
cagos lietuvių, kiek sujaudino žuvimas šių dviejų drąsių lakūnų, 
kurie tuo chicagiečiams brangesni, kad jie yra jų tarpe augę, 
gyvenę ir iš čia prasidėjo pirmas jų taip tragingai užsibaigusios 
kelionės etapas.

šiandie Kaune didžiausiomis iškilmėmis yra laidojami žu
vusieji lakūnai. Tad Liet. Transatlantinio Skridimo Komitetas, 
kad tų lakūnų atmintį pagerbti šiandie 6:30 vai. rengia masinį 
Gėdulos Vakarą Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. Halsted St.

Bite kalbos, gėdulos muzika ir dainos musų žymiausių dai
nininkų.
Gėdulos vakare dainuos Babra

vičius, Sadauskaitė ir kiti

Tūkstančiai Chicagos lietuvių 
šiandie atsilankys į Chicagos 
Lietuvių Auditoriją ir pagerbs 
tragingai žuvusius brolius chi- 
cagiečius, lakūnus Steponą Da
rių ir Stasį Girėną, kurie pir
madienį palaidojo savo gyvybes 
Lituanicai nukritus Pomerani
jos miškuose.

Vakare tos pačios dienos, kuo
met Lietuva palaidojusi didvy
rius Kauno kapinių koplyčioje 
šluostys didžiulio liūdesio aša
ras, chicagiečiai ,tarp kurių abu 
žuvę gyveno, darbavosi ir kur 
gimė jų sumanymas perplasnoti 
Atlantiką, pagerbs juos Gėdu
los Vakare ir, kaip Lietuvoje, 
nušluostys nevieną gailią ašarą.

Sunku apčiuopti faktą, kad 
Steponas ir Stasys yra žuvę. 
Rodos dar nesenai jie pakilo iš 
Chicagos mUnicipialio aerodro
mo ir nešami Lituanicos sparnų 
traukė pirmo kelionės etapo 
galan. Rodos nesenai jie atsi
sveikino su chicagiečiais, su sa
vo motina ir giminėmis linksm’, 
pilni vilčių. Nevienam tik die
ną prieš išskridimą parašė laiš
ką ar atvirutę pasakydami “iki 
pasimatymo”. Bet dabar jie 
pasitraukė iš musų tarpo, pa
aukoję gyvybes ant aviacijos 
ir Lietuvių Tautos aukurų.

Gėdulos Vakaras, kurį rengia 
Lietuvių Transatlantinio skri
dimo komitetas, rinkęs pinigus 
LITUANICOS skridimo finan
savimui, įvyks šį vakar 6:30 
vai., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 3133 South Halsted St.

Pagarbą lakūnams išreikš 
Juozas Babravičius, Leonora 
Niemčiauskaitė-Nihhosk, Helen 
Sadauskaitė—dainomis, Kleofas 
Jurgelionis ir “Vienybės” re
daktorius Juozas Tysliava—ei
lėmis. Kalbės ministeris Balu
tis, Skridimo komiteto pirmi
ninkas Antanas Kalvaitis, ko
miteto narys adv. K. Gugis ir 
kiti. Įžanga į Gėdulos vakarą 
—25 centai.

Šiandie Lietuva lai 
doja žuvusius Chi- 

cagos lakūnus
Darius ir Girėnas laidojami su 

didžiausiomis valstybinėmis iš
kilmėmis, dalyvaujant diplo
matiniam korpusui

ORR
Chicagai ir apielinkei Tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 
8:21.

Lakūnas Stasys GirėnasKapt. Steponas Darius

Pusė miliono darbi- Post priverstas misi 
ninku gavo darbą 

birželio mėn.
leisti Siberijoj

19. —Bir- 
Amerikoj 
sugryžo į 

Be to apie 
gavo darbo 

ir

algų suma

Perki n s į- 
padidėjimas

WASHINGTON, 1. 
želio mėnesy visoj 

i 400,000 darbininkų 
darbą dirbtuvėse. 
100,000 darbininkų
laukuose, prie geležinkelių 
kitose nieko negaminančiose į- 
staigose.

Samda tą mėnesį padidėjo 7 
nitoš., o išmokėtų 
pašoko 10.8 nuoŠ.

Darbo sekretorė 
spėja, kad tokis
samdos nors ir yra džiuginantis, 
tečiaus nereikia būti perdaug 
dideliais optimistais, atsižvel
giant į abelną milžinišką bedar- 

jbių skaičių: dar ilgai teks lauk
ti iki visi bedarbiai bus suimti.

MASKVA, 1. 19. —- Ameri
kos lakūnas Wiley Post, kuris 
šįryt išskrido iš Irkutsko į Blo- 
voščenską, 1,000 toliau į rytus 
Siberijoj, dėl labai nepalankaus 
oro buvo priverstas nusileisti 
Ruchlovo. Del prasto oro jis 
buvo priverstas skristi tiek že
mai, kad užkabino medžių vir
šūnes ir kiek pagadino savo ae
roplaną, tečiaus Ruchlovo nusi
leido vigai gerai. Betgi jis bu
vo visai pavargęs.

Ruchlovo miestely prieš'kiek 
laiko atgal, irgi dėl prasto oro, 
buvo priverstas nusileisti kitas 
Amerikos lakūnas, Mattern.

Rusija įtaria Japoni 
ją taikanties pasi 

grobti Mongoliją
Japonai rengiasi didelei kam

panijai Mongolijoj, Rusijos 
pasieny

LIETUVOS ŽINIOS
Didelis gaisras Chi 

cagos skerdyklose
Du Chicagos lietuviai lakūnai, kurie nugalėję Atlantiką ir 

perskridę apie 4,500 mylių, mirtį rado Vokietijos Pamario miš
kuose, susidaužius jų lėktuvui Lituanica. Jų kūnai tapo par
vežti į Kauną, kur jie šiandie didžiausiomis iškilmėmis, ko
kias valstybė gali suteikti, bus palaidota.

šiandie, jų laidotuvių diena, Įvyks didelis gėdulos mitin- 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, pagerbti atminti šių drą- 

lakunų.
gas 
siu

KAUNAS, liepos 19. —Einan
tis Amerikos legacijos charge 
d’affaires pareigas Maurice L. 
Safford įsakė legacijos vėliavą 
nuleisti iki pusės stiebo, kada 
kabinetas specialiame posėdyje 
nutarė parvežti į Kaupą kūnus 
dviejų Chicagos lietuvių lakūnų, 
Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno, kurie skrisdami iš New 
York o j Kauną žuvo Vokietijos 
Pamario miškuose.

Jų kiniai šiandie aeroplanu 
bus parvežti iš Vokietijos. Kar
tu su kūnais bus parvežti ir tie 
Amerikos lietuvių laiškai, ku
riuos jie vežėsi su savim, kad 
pristatyt siuntėjų giminėms 
Lietuvoje. Lėktuvą su karstais 
pasitiks premieras Tūbelis, vi
sas Lietuvos kabinetas ir visas 
diplomatinis korpusas, vado
vaujant p. Stafford, Amerikos 
charge d'affaires, kurie taipjau 
dalyvaus valstybinėse laidotu
vėse, kurios įvyks rytoj. Kū
nai lakūnų bus padėti kapinių 
koplyčioj iki bus pastatytas la
kūnams paminklas.

Kaunas, kuris planavo nu
švisti švyturiais lakūnams at
vykus, dabar yra. pasidengęs 
gediria. Visos vėliavos nuleistos 
iki pusės stiebo. Daugelis sve
timų šalių įstaigų irgi nuleidi* 
savo vėliavas iki pusės stiebo.

Prez. A. Smetona, kuris ato
stogauja Palangoj, manoma, at
vyks į Kauną laidotuvėms.

Tikimąsi, kad laidotuvių ei
senoj dalyvaus apie 100,000 
žmonių ir policija daro prisi
rengimų išlaikyti tinkamą tvar
ką.

Ir lenkai reiškia užuojautą
VARŽA VA, I. 19.— Lenkijos 

ambasadorius Berlyne vakar iš
reiškė Lietuvos pasiuntiniui 
Vokietijoje užuojautą dėl susi-* 
daužymo lėktuvo Lituanica ir 
žuvimo dviejų lietuvių Transat- 
latinių lakūnų.

Visa Lenkijos spauda, kuri 
su susidomėjimu sekė Lituani
cos skridimą, labai daug vietos 
pašvenčia aprašymui visos tra
gedijos ir reiškia Lietuvai už
uojautą dėl tų dviejų lakūnų 
žuvimo. Drąsus ir didvyriškas

Henderson ragina 
Hitlerį pasitarti 

su Daladier

Dvi pietinės valstijos 
pasisekė prieš 

prohibiciją
Arkansas ir Alabama išrinko 

valstijos konvencijas, kurios 
ratifikuos prohibicijos atšau-

CHICAGO.—Vakar kilo gais
ras American Provision Co. 
dirbtuvėj, prie 40 St., Packers 
Avė., pačiame skerdyklų vidu
ryje. Kompanija, kuri priklau
so Armour & Co., užima didelį 
<eturių augštų pusantro bloko 
ilgumo ir vieno bloko platumo 
seną medinį namą. Namas se
nas ir išdžiuvęs, tad liepsna 
jematant apsėmė visą namą ir 
ugniagesiams teko tik ginti ki
tus namus, nes gaisrui persi- 
metus į kitus trobesius, butų 
išdegus didelė skerdyklų dalis. 
Pirm gaisrą pasisekė suvaldy
ti ir lokalįzutoti, užsidegė ir 
gretimą statinių dirbtuvė, ku
rioj buvo sukrauta 6,000 stati
nių.

Nuostoliai siekia $150,000. •

Naujas saldainių fabrikas 
Klaipėdoje

Turįs prie pat Klaipėdos pa
vyzdingą pieno farmą Nauja- 
d varyje agronomas Dr. Zubovas 
ruošiasi steigti naują saldainių 
fabriką. Fabriko specialybė 
busianti grietiniai saldainiai, kv- 
rie pastaruoju laiku Lietuvoje 
vis daugiau įsigali. Saldainiams 
dirbti bus vartojami jo farmos 
ir kitų aplinkinių statytojų pie- 
no produktai.

Mongoliją, pasidarytų 
krizis su sovietų Rusi- 
Rusija valdo dalj Mon- 
kurios sienos prieina

P.4

- Ar- 
pirmininkas 

konferencijos,
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* BIRMINGHAM, Ala., 1. 19.- 
Iš didesnės pusės jau žinimų 
balsavimo davinių yra aišku, 
kad Alabaina didele didžiuma

Liepia dėtis prie na 
zių, kad atgauti 

teises
Tik republikonai rėmė

Ragina asmeniškai pasitarti su 
Francijos premieru ir išsklai
dyti Franci jos nepasitikėjimą 
Vokietiją'; / > 

• - I • ■> • s..-J.------------- :

BERLYNAS, 1. 19.
thųr Henderson, 
nusiginklavimo
kuris dabar asmeniškai lanko 
Europos valstybes, kad išgelbe balsų pasisakė už prohibicijos 
ti nusiginklavimo konferenciją, atšaukimo ratifikavimą. Patys 
pasiūlė, kad Hitleris asmenis- sausieji pripažysta Slapiųjų per- 
kai pasimatytų su Francijos galę.
premieru Daladier ir nuoširdžiai i sausuosius. Bet sausieji pra- 
pasikalbėtų, kad išblaškyti' laimėjo 2 balsais prieš 1. 
Francijos neužsitikėjimą Vo
kietija, nes kol Franci ja ir Vo
kietija viena kita nepasitikės, 
nebus naudos ir iš Mussolinio 
pakto ir nebus galima prieiti 
prie pilno susitarimo Europoj.

Sutarė vartoti daugiau 
sidabro pinigams

LONDONAS, 1. 19.—Ekono- 
minės konferencijos subkomite- 
tas priėmė Amerikos pasiūlymų 
daugiau vartoti sidabro pagel- 
biniems pinigams.

Rado pašautus namuo
se tris žmones

BEREICK, Pa., liepos 19. — 
II. P. Field, banko direktorius 
ir biznierius, jo žmona Katrė ir 
duktė Mary Alice, 32 m., rasti 
pašauti savo namuose. Policija 
sako, kad Field peršovė žmonų 
ir dukterj ir tada pats persi
šovė.

LITTLE ROCK., Ark., 1. 19. 
—Ir Arkansas pasisakė už pro- 
hibicijos atšaukimo ratifikavi
mą ir išrinko šlapią valstijos 
konvenciją. Prohibicijos at
šaukimo šalininkai laimėjo 3 
balsais prieš 2.

Pietinės valstijos iki šiol 
skaitėsi sausųjų tvirtovėmis, 
bet ir jos ima griūti ir šlietis 
prie slapiųjų.

šią savaitę konvencijas rinks 
dar dvi valstijos: Tennessee— 
ketvirtadieny ir Oregon—penk
tadieny.

Ikišiol jau 18 valstijų pasisa
kė už prohibicijos atšaukimo ra
tifikavimą, reiškia pusė to skai
čiaus, kuris reikalingas prohi
bicijos panaikinimui.

BERLYNAS, 1. 19.— Nazių 
Darbo Frontas išleido įspėjimą 
vokiečiams, kad jie pasiskubintų 
prisidėti prie nazių užtvirtintų 
profesinių sąjungų, kitaip jie 
gali prarasti savo civilines tei
ses.

“Pilietybės teisės bus suteik
tos tik tiems vokiečiams, kurie 
aktyviai kooperuos valstybės 
atstatyme”, sako įspėjimas. 
“Liudijimas tokio kooperavimo 
yra narystė Hitlerio nazių par
tijoje, smogiamuose būriuose, 
Hitlerio sargyboje, Plienašalmių 
draugijoje, nazių darbo grupė
se ir Darbo Fronte”.

Baisi audra Švenčionių apskrityj
Vilniaus spauda praneša, kad 

šiomis dienomis per Švenčionių 
apskritį (okupuoto j Lietuvoj) 
perėjo didelė audra su liutmiis, 
Kai kuriose vietose nuo didelių 
vėjų išvartelioti miškų dideli 
medžiai, išversti telefono stul
pai, sugriauti namai. Dėl di
delio lietaus vietomis buvo už- 
tvinę kaimai ir laukai. Audra 
buvo labai smarki, bet truko 
neilgai.
Kilnojamos žemės ūkio parodos

žemės ūkio rūmų valdyba nu
matė šiais metais surengti kil
nojamas žemės ūkio parodas 
šiose apskrityse: Biržų, Kretin
gos, Mažeikių, Panevėžio, Ra
seinių, šakių, Šiaulių, Tauragės, 
Trakų, Vilkaviškio ir Zarasų. 
Kuriuose išvardintų apskričių 
miesteliuose šios parodos bus 
surengtos, tuo tarpu galutinai 
dar nenustatyta.

Pinigai apyvartoje
Gegužės mėnesį pinigų 

vartoje buvo: banknotais
358,7 tukst. lt., sidabro moneto
mis 9,955.4 tukst. lt. ir vario 
aliuminiaus monetomis 2,943.9 
tukst. lt. Tuo budu iš viso apy
vartoje buvo 
Pernai tuo 
108,830,000 
122,152,200

į vakarus nuo Mon- 
taipjau susisiekia su

atstovas taipjau pa-

SHANCHAI, liepos 19. —So
vietų Rusijos atstovas pareiš
kė, kad japonų pradėto puoli
mo Dolonor miesto, Chahar 
provincijoj, į vakarus nuo Je
hol provincijos, tikrasis tikslas 
yra pulti ir užkariauti Mongo
liją. Japonai siekiasi patrauk
ti mongolus prie savęs, kad jie 
remtų japonų kontroliuojamą 
Manchukuo valstybę.

(Japonai ir manžurai užėmė 
Dolonor miestą kelios savaitės 
atgal, bet jį pereitą savaitę at
siėmė taip vadinamas ‘‘krikščio
nis generolas” Feng Yusiang, 
kuris yra priešingas Nanking 
valdžiai).

Jei japonams pasisektų pasi
grobti 
rimtas 
ja, nes 
golijos,
prie Rusijos per tūkstančius 
mylių.

Rusai taipjau įtaria, kad ja
ponai yra sukurstę mahometo
nų maištą Chinijos Turkestane, 
kuris yra 
golijos ir 
Rusija.

Rusijos
kartbjo Maskvos įtarimą, kad 
gen. Feng. remia stipri japonų 
armijos frakcija, kuri nori ir 
toliau palaikyti Chinijos-Japo
nijos konfliktą.

Japonai gi kaltina rusus
Japonų gi žinia iš Mukdeno 

kaltina, kad gen. Feng gauna 
rusų, taipjau ir Trečio Inter
nacionalo pagelbą.

Japonų žiniomis, -fieldmarša- 
lu‘i Muto, kuris komanduoja 
Japonijos kariuomenę Manchu
kuo valstybėj, įsakyta tuojaus 
pulti gen. Feng kariuomenę. 
Muto kariuomenė susideda iš 
20,000 Manchuokuo kareivių ir 
8-tos japonų divizijos. Iš Tient- 
sin pranešama, kad japonų ae
roplanai, tankai, šarvuoti trau- 

karo 
į va
dai}.

apy-
92,-

Vienas

Maskva kursto riaušes 
rugpiučio 1 d.

roplanai, tankai, šarvuoti 
kiniai, artilerija ir kitos 
reikmenys yra gabenamos 
karinę Jehol provincijos 
Kaip matyt, japonai rengiasi 
daug didesnei kampanijai, negu 
reikalingai išvaryti iš Doloncr 
10,000 menkai ginkluotų gen. 
Feng kareivių.

105,258,000 lt 
pačiu metu buvo 
lt., o 1931 m. — 
lt.

Dariaus ir Girėno žygis visų 
lakraščių yra augštai vertina
mas. Pav. “Kurjer Poranny 
rašo: “Seni istoriškieji keliai 
tarp Varšuvos ir Kauno pasi
lieka uždaryti, bet širdžių kelias 
visuomet yra atdaras. Visos 
lenkų širdys dalinasi giliu liū
desiu, kuris iš priežasties suju 
dinančios tragedijos su lakūnais; 
pripildė širdis 
dies.”

lietuvių liaw

BERLYNAS, 1. 17.
Berlyno nacionalistų laikraštis, 
Deutsche Zeitung, užsiminė, 
kad italų lakūnas Balbo yra žy
das perkrikštas. Už tą laikraš
tis tapo nazių sustabdytas 
trims mėnesiams, o jo redakto- 
rius išsiųstas į koncentracijos 
stovyklų.

CHICAGO.—.Jau du sykiu 
vieną dieną Cozzi saliunas, 1139 
Taylor St., buvo apšaudytas, 
vieną syk puolikams įsiveržite 
į vidų, o kitą sykį iš prava
žiuojančio automobilio. Pirma- 

apšaudyme vienas žmogus 
nušautas ir antras sužeis- 
Antrame-—vienas sužeis-

me 
liko 
tas. 
tas.

RYGA, 1. 19.— Komunistų 
vadų areštai Rygoje, Taline 
/Revely) ir Helsinkuose (Hel- 
singfojrs) parodė, kad Maskva 
vėl kursto riaušes užsieniuose.

Pas areštuotuosius rasta ko
pijos Trečio Internacionalo ko
miteto įsakymo užsienio komu
nistams, kur liepiama skelbti 
vienos dienos streiką, rengti 
gatvių demonstracijas ir šiaip 
sumišimus rugp. 1 d. ,prieš-ka- 
rinėj dienoj. Komunistų kali
niais Pabalti joj įsakoma tą 
dieną skelbti bado streikus.

Dabar suimtieji komunistai 
bus laikomi kalėjime iki rugp. 
2 dienos.

ALLERTON, III., 1. 19. — 
Automobilistų numesti degan
tys cigaretei šią savaitę išdegi
no mažiausia 500 akHj kviečių 
ir pridarė nuostolių už $10,000.

lietuvaitė artistė

PONTIAC, 'Mich., 1. 19. — 
Charles King, 32 m., nušovė 
Mrs. Rose Gaylock, 22 m., kuri 
atmetė jo meilę, ir jos 4 metų 
dukterį. Kai policija nuvyko į 
King namus jį areštuoti, tai 
ir jis pats nusišovė.

Atvyksta
šiomis dienomis atvyksta į 

Kauną žymi Londono ir Pary
žiaus teatrų artistė Unė Baye. 
Babickaitė ir šią vasarą nori 
praleisti Lietuvoje. Paskutiniu 
laiku Paryžiuje ji vaidino su
garsiu rusų režisierium Komi-'grudų biržos, taip kad ir gru- 
sarževskiu. dų kainos irgi nupuolė.

CHICAGO.-—Vakar Šerai bir
žoje žymiai nupuolė, visiems 
ėmus jutos pardavinėti. Tas 
neišvengtinai atsiliepė ir ant

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. Tel. Canal 8500
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SESIŲ MENESIU VAJU
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Išrinkta Veikimo it Agitacijos Kvintetas iš 
“Naujienose” it “Keleivyje” bus vedamas 
Skyrius. Referendumas rinks naują Pild. Kotaitetą

Raportai ir diskusijos
Konferencija išklausė ir vi

sais balsais priėmė Pildomojo 
Komiteto r'Apottą, kūrį patiekė 
raštu Sėk rėtOtifls-Vertė jas drg. 
M. Jurgelionienė, taip pat ra
portus bei pranešimus iš kuo
pų — Bostono, Cambridge’aus, 
Brooklyno, Grand Rapidso, Ak
rono, Detroito ir Chicagos Cen- 
tTalinės Kuopos. Juos išklau
sius ir priėmus, prasidėjo dis
kusijos vidujiniais organizaci
jos reikalais, šitoms diskusi
joms labai kenkė ta aplinkybė, 
kad prieš konferenciją nebuvo 
viešo pasidalinimo nuomonėmis 
tarpe sąjungiečių. Atskirose 
kuopose buvo svarstomi įvai
rus sumanymai ir priimti tam 
tikri įnešimai konferencijai, 
bet tie įnešimai nebuvo žinomi 
kitoms kuopoms, o konferenci
joje juos suderinti buvo keb
lu, turint viso tik apie treje
tą valandų visiems svarsty
mams.

Kenkė
kad kai kurie 
darni dėmesio 
se suvažiavo 
susyk atlikti
ga seniai neturėjo progos su
šaukti bent kiek platesnį bend
rą savo darbuotojų pasikalbė
jimą, todėl per ilgą laiką su
sirinko gana daug klausinių. 
Suprantama, kad juos visus 
per trejetą valandų išgvildenti 
ir išspręsti nebuvo jokio gali
mumo, o spręsti be nuodug
naus svarstymo butų buvęs ne
rimtas darbas.

Taigi konferencijai teko pir
miausia eliminuoti iš dienotvar
kės tuos klausimus, kurie rei
kalauja ilgesnio šVarstymo ir 
palikti sūvo programe tiktai; 
tiek, kiek ji galėjo aprėpti, ši
tame ptrnkte Įvyko daugiausia

socialistų 
kuri susirinko 
dieną.

kai kuriais a*t- 
sekmi ilgesnė,

Dėl tų nepaprastų Įvykių, 
kurie paskutinėmis dienomis 
be galo Išjudino musų plačiąją 
visuomenę — milžiniško lietu
vių parengimo pa Saulio paro
doje, Darijaus ir Girėno išskri
dimo per Atlantiką ir jų tra
giškos mirties — iki Šiol buvo 
permažai atkreipta laikraštyje 
dėmesio į lietuvių 
konferenciją, 
liepos mėn. 15

Konferencija 
žvilgiais buvo
negu jos rengėjai tikėjosi. |Pir- 
miausia — dalyvavimu delega
tų iš tolimų kolonijų. Kuopų 
įgalioti atstovai buvo atvykę iš 
Bostono, New Yorko, Akrono, 
Detroito ir Grand Rapids’o, — 
nekalbant jau, žinoma, apie 
delegatus Chicagos ir artimes
nių kolonijų. Pittsburgh’o de
legatas, drg. Povylas Dargis, 
kuris turėjo mandatą nuo jau
nuolių “Naujosios Aušros”, su
spėjo atvykti, deja, tiktai į 
bankietą vakare, kadangi ke
lionėje jį sutrukdė mašinos sti- 
gedimas. Gaila taip pat, kad 
negalėjo pasiekti konferenciją 
trys draugai ir Baltimorės.

Konferencijai atsidarius apie 
pusę vienuoliktos ryte, užsire
gistravo 20 delegatų. Vėliaus 
atvyko dar keletas. Balsavimuo
se su sprendžiamu balsu daly
vavo 27. Buvo, be to, prisiųs
ta įnešimų ir sveikinimų iš ke
leto vietų.

Reikia laikyti vykusiais ir 
svarbesniuosius
nutarimus, būtent:
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
veikimą kolonijose, 
tam tikrą Veikimo ir Agitaci
jos Komitetą iŠ įvairių kokmi-' 
jų ir paskelbiant intensingą or
ganizavimo kampaniją (“vajų).

barių.

da ir ta aplinkybė, 
draugai, nekreip- 
į sąlygas, kurio- 
delegatai, norėjo 
perdaug. Sąjun-

konferencijos
atgaivinti

išrenkant

ginčą it buvo s^ūlŠta tiek lai- šmsti kCtttpėteMišką kaWft- 
ko, kad teko kd'nfėteYfciją tęs- dalą j fcil&bftią Stoin. vieptoje 
ti da it po įtfefcų, iki galų ’galėf 
buvo prieita prie konkrečią 
pasiūlymų.

Konstitucijos taisymas ir 
titŠmitfką rinkines

Ginčams (lėliai to, kas svar
styti, o kas ne, buvo praleista 
dauguma laiko, ir reikia pri
pažinti, kad tai buvo negatyve 
konferencijos pusė, čia buvo 
Tt pasikarščiavimo. Mat, kai 
kurie delegatai, ypač jaunes
nieji ir neturį patyrimo orga
nizacijų suvažiavimuose, būti
nai varėsi, kad butų priimti 
jų sumanymai. Jie siūlė tuo- 
jaus ant vietos taisyti konsti
tuciją, rinkti Pildomą Komite
tą ir pradėti viską iš naujo; 
kiti net norėjo konstituciją 
“suspenduoti” ir tuojaus dary
ti kitą (arba gal visai apsieiti 
be konstitucijos). Jie sokėsi 
neturį kantrybes laukti, iki 
pereis balsavimai kuopose.

Aišku, kad tokiems įneši
mams diskusuoti butų reikėję 
bent poros dienų laiko. Po il
gų ginčų konferencija priėjo 
prie išvados, kad ji neturi tei
ses daugiau nieko daryti kon
stitucijos keitimo klausime, 
kaip tik paduoti įnešimus refe
rendumui. Nutarta, kad butų 
rekomenduota kuopoms pakeisti 
tą konstitucijos paragrafą, ku
ris reikalauja, kad Piki. Komi
tetas butų renkamas “iš vienos 
apielinkės”. Jeigu refedendu- 
mAs ji patvirtins, tai Pild. Ko
mitetas bus renkamas iš visos 
Sąjungos, be atsižvelgimo į 
apielinkes.

Tas konstitucijos paragrafas 
apie rinkimą iš vienos apielin- 
kės buvo įdėtas į konstituciją, 
kuomet ilgas patyrimas parodė, 
kad daryti nutarimus laiškais 
(“krivūlėmis”) yra nepraktiš
ka, nės Pild. Komiteto nariai 
negali klausimus kaip reikiant 
išdiskusuoti, ir ima daug laiko, 
iki “krivūlė” apeina visus na
rius. Bet tais laikais buvo daug 
kuopų it skartlittgh SąjdngOs; 
rajonai. Po skilimo, §ąjnngai 
susilpnėjus, pašidarė sunkiau

Talkininkai bereikalingai prailgino Pasaulinį Karą

Akeižicajj Troofs

!t«tį<įiįį>
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Daugiausia amerikiečių žuvo 
Argonne mūšyje, Franci joje, 
kuris tęsėsi tris mėnesius — 
iki pat karo pabaigos. Apačioj 
matomos kapinės Francijoj, ku
riose žuvusieji Argonne mušy- 

* je amerikiečiai yra palaidoti. 
117,000 amerikiečių liko užmuš
ta ir sužeista Meuse-Argonne 
mūšyje prieš pat pasirašymą 
mūšių paliaubos lapkričio 11 
d. Dabar aiškėja, kad Viši tie 
mūšiai įvyko bereikalingai ir 
kad bereikalingai žuvo tie ame
rikiečiai — vien dėl talkininkų 
godumo, nes vokiečiai jau spa
lio įmėn. prašė mūšių paliau
bos? o kiti vokiečių talkininkai 
jau pradžioj 1918 prašė taikos.

Valstybės departamentas pa
skelbė slaptus dokumentus, kū
ne liečia pabaigą karo. Tie do
kumentai parodo, kad jau pra
džioje metų ęentralinės valsty

bės norėjo taikintis, tik Ang
lija, Francija ir Italija sutruk
dė taiką ir bereikalingai prail
gino karą. Kai Vokietija, Aus
trija ir Bulgarija prašinėjo 
prezidento Wilsono taikos, tai 
talkininkai kivirčijos! tarp sa
vęs negalėdami pasidalinti gro
biu. Tik kada Wilsonas prigrū
mojo, kad Jungt. Valstijos pa
sitrauks iš karo ir paskelbs už 
ką ištikrųjų talkininkai kariau
ja, talkininkai, pagalios, sutiko 
priimti Wilsono 14 punktų tai
kos sąlygas. Bet ir tada talki
ninkai nepaliovė kivirčitis dėl 
grobio, taip kad derybos dėl 
mūšių paliaubos nusitęsė nuo. 
pradžios spalio mėn. iki lapkr. 

kaip tik per tas pa
keliąs savaites dau- 
amerikiečių ir žuvo

tų buvus pasirašyta, jei asme
niškas Wilsono atstovas Pary
žiuje, pulk. House, nebūtų pa
taręs Wilsonui pamaži sumažin
ti kareivių siuntimą ir nebe
duoti talkininkams pinigų, mai
sto ir medžiagų, kad juos pa
gąsdinti.

Tų dokumentų paskelbimas, 
ypač šiuo laiku, yra reikšmin
gas, nors valstybės departa
mentas ir sako, kad tai esąs tik 
rutinos dalykas. Dokumentai 
parodo, kad ir tada visiems 
kivirčiams vadovavo Francija, 
kaip ji ir dabar vadovauju val
stybių kovai prieš mokėjimą 
karo skolų, Bati Francija jau 
du sykiu nemokėjo skolų ir, iš
rodo, visai nesirengia jas mo
kėti. Be to Francija yra griež
čiausia Amerikos priešininkė 
ir pasaulio ekonominėje konfe-

skuttnes
giausia
kare. Yra abejotina, ar dagi ir
lapkr. 11 d. mūšių paliauba bu- rencijoje Londone.

kurioje 'kolonijoje. IŠ tė ir ki 
k> šumanyiUAš kėifc^i ‘tą 
w^ą. ;

Yra betgi abejotina, ar su
manymas prtsitddyš praktiškas. 
Vietoje jo, gal butų geriau 
Pild. Rom. n^rių skaičių su
mažinti ir kartu įvedus šalia 
jo antrą komitetą, susidedantį 
iš Apielinkių AtštčVų (kaip ki
tąsyk kad buvo Veikimo Ko
mitetas). Tačiau patys nariai 
kuopose galės tatai nuspręsti, 
brg. Mtehelsimas -&■ Veikimo 

it

Sugaišinus pusę dienos gin- 
čanrš apie tai, ką svarstyti, pa
tiems svarstymams paliko vi
sai nedatrg laiko. Teko da ir 
sPttampmti platesniąją kon- 
fetemnją, kuriai Wo paskir
tas m&rašte pasdiems, ir po 
jos grįžti prie organizacijos 
reikalą. Per paskutimus dve
jetą valandą faktmai ir bu
vo priimti visi Feika^ngėsmeĮii 
tarimai.

Nutarta paskelbti orgam'za- 
rijos kampaniją per šešis me- 
uesiUs. išrinkta šitam tikslui 
Veikimo it Agitacijos Komite
tas. iŠ 7 narių: Michelsonas — 
iŠ Bostono; GIAvoskas — iš 
Brooklyno; Neveraūskas — iš 
Akron, (%i6; Naudžius — iš 
Grand Rapids, Mich.; Budvy- 
dienė — iš Detroit, Mich.; 
Liutkus — iš Chicagos, ir Mar
tin — iš Kenoslia, Wis. šeši 
šio komiteto hariai Čia pat 
atlaikė posėdį ir pasidalino pa
reigas tarpe savęs, išrinkdami 
komiteto pirmininku dtg. 
Michelsoną, sekretorium 
Naudžių.

Buvo svarstyta oficialio 
gano klausimas. Surasta, 
laikraščio, pašvęsto vien orga
nizacijos reikalams tuo tarpu 
leisti negalima, todėl nutarta 
prašyti, kad Sąjungai patar
nautų “Naujienos” ir “Kelei
vis”, reguliariai r. dėdami savo; 
špaltose LSS. skyrių, šitų laik
raščių redaktoriai čia. pat pa
sižadėjo tą konferencijos norą 
išpildyti. Patogumo dėliai, su
sitarta, kad raštai minėtam 
skyriui butų šiltučiam! Veiki
mo ir Agitacijos Komiteto pir
mininkui, o jisai juos 
kęs paskelbs abiejuose 
čiuose.

Diskusuota “bendro 
klausimas. Visi kaip 
delegatai pareiškė, kad su ko
munistais ne koks bendras Vei
kimas nėra galimas. Kalbėta 
taip pat ir apie santykius su 
“sklokininkais”. Čia ir pasireiš
kė visų vienoda nitomonė, kad; 
vadinamoji komunistų opozici-j 
ja laikosi nusistatymo, kuris 
tam tikrais pagrindiniais punk-, 
tais yra visai priešingas demo-: 
kratinio socializmo prinėipains. 
Atskiri nariai, kaip tarpe “ščy- 
rųjų” komunistų, taip ir tarpė 
“sklokininkų”, gal būt nėra 
priešingi socialistų programui, 
bet jų oficialės platformos nė-; 
rA sutaikomos su musų Įsitiki
nimais.

Socialistams tačiau nėra ko’ 
vaikytis paskui vienokios arba 
kitokios rųšieš komunistus, nes 
jie nieko konstruktyvio socia
listams negali duoti. Komunis
tai seniaus smerkdavo daly va-? 
vimą rinkimuose ir parlamen
tarizmą, o paskui patys tą sa
vo principą atmetė ir dabar 
stata kandidatus laike rinki-i 
rtių (jeigu tik turi iš kd), kaip; 
ir Visos kitos politinės parti
jos. Jie seriiaits niekindavo įs
tatymiškas reformas, nepripa
žindami net valstybinės darbi-’ 
ninku apdratidos nuo nedarbo; 
■bet šiandie jie jau dedasi karš
tais socialistinės apdraudos ša-‘ 
lininkais. Praeis dar - kiek lai-J 
ko, ir komunistai liausis nieki
nę ir demokratijos idėją, taipi 
kad iš viso jų '“revotiucinio”; 
progrąmo nebeliks nieko. Bet! 
koloje dar nėra atsikvošėję ir 
dar vis tebešmeižia socialistus, 
tai genaus bus palikti juos, ka-

b’.

or- 
kad

sutvar- 
laikraš-

fronto” 
vienas

boti font tvotos: tegu dėt pa- 
džiąšta!

Užbaiga

Prieš iš si skirst atit, Veikimo 
ir Agitacijos Komitetas turėjo 
ptisikalbėjiAhą sū (Pildomuoju 
komitetu, tardamiesi kaip ge
rinti pAsidūliTiti tarp savęs dar
bą. Jeigu ttoliaus bus tiek ener
gijos veikime, kaip kai kurie 
delegatai pafCdc jos debatuose, 
tai LSS. bus pastatyta ant 
TvTrio p'ahiato.

Bet vistiek tenka apgailes- 
tanti, kad ginčai dėl techniškų 
organterinią reikalą nžemč 
petdatig laiko lt nedavė kon
ferencijai plačiau išsika'i’bčti 
svatbe'smais poh’frktfs kkmsi- 
rhniS. Jie būto numatyti kOYi- 
feteneljos dienotvarkėje ir ke
letas dtAUgą buvo paskirti te- 
fetentats padaryti įžangos Žo
dį. Bet referentų (drg. Mont- 
vido it ^TiebelSono) pranešimai 
buvo ptafeišti be diskusiją-, o 
prie pank’to apie rezoliucijas 
visai nesuspėta prieiti.

čia bus ne pro šalį pastebė
ti, kad kai kurie draugai, ypač 
iš mužesnią koloniją, klaidin
gai supranta, kaip tokios koft- 
ferenrijos turi būti Atliekamas. 
Teko, pavyzdžiui, išgirsti vie
na nuomonė (pareikšta dagi 
visai ne vietoje, pe'fttankiant 
kitą kalbėtoją), kad delegatų 
laikas euąs petbtangus klump
ti referatų; reikią, girdi, svar
styti tik organizacinius klau
simus. O tuo tarpu turėtų būti 
kaip tik atbulai: vidujiniai or
ganizacijos reikalai konferenci
jose arba suvažiavimuose tutė- 
tų užimti kuomažiausia laiko; 
patogiausias budas juos atlik
ti yra paskiriant tam tikras 
komisijas, kurios pagamina pil
nai apdirbtus sumanymus, ir 
visa konferencija juos paskui 
patvirtina. O diskusijų centre 
reikia laikyti svarbiausius idė
jų ir principų dalykus, kurie 
rupi ne tik nariams, bėv ir pla
tesnei darbininkiškai visuome
nei.

Taip daroma visame civili
zuotame pasaulyje, štai dabat, 
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laike pasaulio parodos Chica- 
goje 'eina visoki kongresai ir 
konvencijos: įvairių mokslinin
kų sūvažiavimai, tarptautinis 
moterų kongresas it t. t. Su
sirenka delegatai iš visų kon
tinentų, daugelis jų atlikę tūks
tančių mylių keliones, ir ką jie 
veikia? Kūone visas ją darbas 
susideda iš referatų skaitymo 
ir iš diskusijų apie tuos klau
simus, kurie referatuose būna 
išdėstyti. Kai kas gali pasaky
ti, kad tai visai nepraktiška: 
kam čia leisti šimtus dolerių 
kelionėms ir gaišyti savaites 
laiko važinėjimams ir konvenci
jos posėdžiams, kad tie refera
tai galėtų būti atspausdinti 
laikraščiuose ir kiekvienas juos 
perskaitytų, sėdėdamas namie? 
Bet nė mokslininkų sąjungos, 
nei moterų draugijos, nei kitos 
visuomeninės organizacijos taip 
nemano. Visų yra pripažinta, 
kad pasidalinti nuomonėmis 
svarbiais klausimais yra daug 
daugiau naudos, negu ištisas 
Valandas leisti ginčams apie įs-

ta'tų paragrafas, komitetus, 
rinkimus ir t. t.

Tačiau dalinai savo tikslą ši 
konferencija visgi pasiekė: pa
aiškėjo notas dirbti organiza
cijos labui ir tapo sudarytas 
veikimo aparatas.

Delegatas.

Nusa-Tone
Ar jus Turite tą “Nesijaus 

čiu Gerai” Jausmą?
Musų patarimas jums, yra, nueikite pas savo 
vaistininką ir už doleri nusipirkite sau 
PotCvisa pasauli paskilbus| toniką, kuris sti
muliuoja jūsų apetitą, atraivina visą jūsų 
sistemą, ir jus jausitės tvirtesniu ir miego
site gerinus. Viso mėnesio treatmentas vie
name buU'lyj tabletkų. Pradėkite A| treat- 
mentą tuojau* ir jeigu po dvidešimts dienų 
jus busite neužganėdintas, jūsų pinigai bus 
jums sugrąžinti — jus neimate jokios riei- 
KOB.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME
Dr. A. J. Karaliaus

PARAŠYTAS KNYGAS
Barbora Ubryka arba Kliošlorius ir Jėzuitai ...........

118 pusi.
Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...............

32 pusi.
Nuosavybes Išsivystymas ..................... -—.................

170 pusi.
Kaš yra Taip, O Kas ne taip? (vertlnlaš) ..................-

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.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietus

PAVIENIAMS
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, 6tc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speciali© užsakymo 
taip kaip jos Vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

M^yyo

50c

50c
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STATYBOS IR SKOLINIMO BENDROVĖS 
BEI JU VEIKIMAS

(Advokato Joseph J. G ris h 
pranešimas, skaitytas Lietu
vių Ekonominėje konferen
cijoje tiepos 18 d., 1933 m,.

Vienas tų pla- 
“Dayton arba

Šimtą su viršum metų atgal, 
būtent, sausio 3 d., 1831 me
tais tapo įsteigta 
operatyvė draugija arba ben
drovė, susidedanti iš 40 na
rių, kad nariai įsigytų nuosa- 

dėl pagyvenimo. 
Frankforde, Pbi- 

Pennsylvanijos

pirma ko-

vus namus 
Tas atsitiko 
ladelphijoj, 
valstijoj.

Iš šios mažos pradžios išau
go viena didžiausių finansinių 
įstaigų ir šiandien .Jungtinėse 
Valstijose randasi 11,412 pana
šių bendrovių, į kurias inves
tuota apie $8,417,375,605JX) ir 
kurios turi 11,338,701 narių.

šios bendrovės yra dau
giausia užvardintos “Build- 
ing and Loan Association, 
Homestead Association, Loan 
and Savings Associations and 
Co-operative Banks”. Bet 
Illinois valstijoj ir apylinkėj 
mes lietuviai panaudojame 
svetimą žodį ir sutrumpintai 
vadindami “spulkomis”.

Kas yra spulkos? Ką jos 
veikia ir koks yra jų tikslas? 
Kokią rolę spulkos lošia eko
nominiame gyvenime čionais 
Jungtinėse valstijose? Ir ko 
galima tikėtis iš jų ateityj?

Spulkos arba Statybos ir 
Skolinimo Bendroves vra 
draugijos, kur vieni taupyda
mi savo uždirbtus centus pas
kolina kitiems, kurie stato ar
ba perka namus dėl pagyve
nimo. Beveik kiekviena 
stija turi savo įstatymus 
dėl sudarymo spulkų taip 
dauguma turi tuos pačius
sius su mažais pakeitimais. Į 
taupymo skyrių narys dau
giausiai užsirašo mokėt ant 
Šėrų arba akcijų, kurių vertė

paprastai yra po $100.00. Yra 
keli gerai žinomi planai tarp 
spulkos narių, 
nu vadinama 
Ohio Plan”.
narys moka ant šėrų kiek iš
gali ir kada jam patinka, taip 
kad laikas nuo laiko ant in
vestuotų pinigų prirašo profi- 
tą arba uždarbį. Antras pla
nas — tai “Šeriai” arba seri
jos planas. Narys moka sis
tema tiška i po nustatytą sumą 
kas savaitę, kas mėnesį arba 
kas bertainį. Tarp Chicagos 
ir apylinkės lietuvių spulkose 
yra vartojamas serijų planas. 
Žinoma, yra ir taip vadinama 
“Prepaid” arba “Pa i d up” 
stock, už kurį sumokama su
syk visa suma.

Idant sutverti spulką Illinois 
valstijoj, yra reikalaujama, 
kad butų ne mažiau dešimties 
narių, ir pagal didumą mies
tų turi būti narių susirašę ant 
500 šėrų miesteliuose mažiau 
5,000 gyventojų, o 1,000 šėrų 
didesniuose miestuose. Potam 
išsirenka direktorius, valdybą 
ir panašiai, — kaip bile 
draugija arba bendrovė.

Po išgavimo leidimo 
čarterio yra reikalinga 
metai priduoti atskaitas 
stijos auditoriui, šis
su savo pagelbininkais peržim 
ri spulkos vedamas knygas, 
nuosavybę, stovį bent vieną 
kartą per metus, šis valstijos 
departmentas turi teisę įsaky
ti spulkoms susijungti, sus
penduoti arba likviduoti ir pa
skirti receiverį, jeigu spulka 
negali išsimokėti. Illinois val
stijoj pagal praeitų metų skai
čiaus, randasi 913 spulkų su 
905,500 narių ir investuoti pi
nigai siekia $ 166,600,631.

saugesnių taupymo 
ir neatsižvelgiant į 

nenormalį laiką,

kita

arba 
kas 
val-

asmuo

val
kai

tik-

toriai, kurie yra išrenkami 
ant metinio šėrininku susirin
kimo ir pagal šios Valstijos

s

l g

it.
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Vaizdeliai iš ekonominės konferencijos. — Viršuj: Jungt. 
Valstijų valstybės sekretorius Hull šnekučiuojasi su Anglijos 
iždo kancleriu Neville Chamberlain. Apačioj: Italijos finansų 
ministeris Guido Jung kalbasi su Belgijos delegatu Jaspar. 
Vidury gi: Japonijos delegacijos narys ramiai sau miega laike 
konferencijos posėdžio.

Pavyzdžiui, sakysime, 
renkami keturi direkto- 

Vienas narys, turėda-

įtsatymus (panašiai yra dau
gumoj kitų valstijų) balsavi
mai direktorių yra taip vadi
nami “Cumulative vote”. To
dėl ir mažuma šėrininku gali 
išrinkti savo atstovą į direkto
rius, 
bus 
riai.
mas dešimtį šėrų, gali balsuo
ti po dešimtį balsų ant kožno 
direktoriaus arba paduoti 40 
balsų už vieną direktorių.

Spulkos daugiausiai randasi 
kartu su “Real Estate” rašti
nėmis, bet yra ir tokių, ku
rios laiko susirinkimus vieną 
kartą savaitėj ir iš antros pu
sės? New Yorkc yra viena spul
ka, kurios investuotas kapita
las siekia $40,000,000.00 su vir
šum.

Spulkos skolina savo na
riams ant pirmų morgičių ant 
mažų namų dėl pagyvenimo 
ir, be paskolų, ant certifikatų 
arba “Stock Loans”. Spulkoms 
nevalia skolinti ant kitokių 
nuosavybių, išskiriant val
džios arba valstijos bonus.

Kokia nauda yra pasiskoli
nus 
kad 
jau, 
arba
skolintus pinigus. Pavyzdžiui, 
padėkime paskola ant $1,000, 
mokant po 25 centus į savai
tę ant kožno šėro arba per 
$2.50 savaitę ir šeštą nuošim
tį į metus mokant kas mėne
sį, skola liksis pilnai išmokė
ta abelnai per šešis metus ir 
apie devynis mėnesius.

Taupytojai taip pat gauna 
gerą nuošimtį arba uždarbį, 
ir praeityj tie uždarbiai buvo 
nuo keturių iki septynių nuo
šimčių už indėlius.

Spulkos augimas ir veiklu
mas priklauso nuo direktorių. 
Jų veiklumas ir darbštumas 
lošia svarbią rolę. Jie pa
gelbsti žmonėms įsigyti nuo
savus namus; išmokina siste- 
matiškai taupyti uždirbtus pi
nigus. Jie pagelbsti apylin-

iš spulkos? Nauda ta, 
skolininkas pradeda tuo- 
kas savaitę, kas mėnesį 
kas bertainį atmokėti pa-

buvo dedamos pastangos lie
tuvių spulkos sujungti į geres
nį ir tvirtesnį ryšį, tai tapo 
sutverta Lietuvių Statybos ir 
Skolinimo Lyga.

(Bus daugiau)

Home Loan Banko labai leng
vomis išlygomis.

čionais Chicagoje ir apylin
kėje randasi 19 lietuviškų 
spulkų ir, pagal 1931 metų 
skaitlines, jų investuotas kapi
talas siekia $3,926,890.00; yra 
daug lietuvių, kurie priklauso 
prie lenkų, čekų ir vokiečių 
spulkų. Butų sunku pasaky
ti, kiek lietuviai turi kitų tau
tų spulkose sudėję savo pini-

PROBAK

pajėgė pergyventi visas de
presijas . Statistika rodo, kad 
per šimto metų laikotarpį nuo
stoliai buvo 2% ant spulkose 
investuotų pinigų.

Tai parodo, kad spulkos yra 
viena iš 
įstaigų, 
dabartinį
spulkos stovi ant tų pačių pa
grindų, skolindami pinigus ant 
nejudinamos nuosavybės, 
mažų namų.

Kokia nauda yra būti namo 
savininku? Valdžia jį skaito 
kaipo gerą ir pavyzdingą pi
lietį; jis padeda mokėti mo
kesčius arba taksus; jis pasi
ryžęs kovoti už savo šeimyną, 
už savo šalią; jis yra taupu
mo pa vyzdys.

Idant palaikius šias įstai
gas, mes matome, kad Jungti
nės Valstijos paliuosuoja spul- 
kas nuo “income* taksų; pa
liuosuoja nuo “Corporation” 
taksų; taip pat ir valstijos 
duoda lengvatų taksų klausi
me.

Kada dabartinis krizis įvy
ko, 1932 liepos mėn. liko 
įsteigtas Federal Home Loan 
Bankas, kuris bus lyg ir. re* 
zervas dėl pavienių spulkų. 
Spulkos galės gauti paskolas. 
Į šį projektą Jungtinės Valsti
jos įnešė $125,000,000.00 dėl 
šio darbo pradžios, idant pa
gelbėti spulkoms, nes bankai 
atsisakė duoti paramą; ir val
džia pravedė šį įstatymą.

Spulkos gerame stovyje gali 
gauti paskolas iš šio Federal

ant

Kadangi keletą melų atgal

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

suteikia 
barzdaskutyklos > 
— komfortą 

skutimoH 
namie

(PROBAK BLADE)

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

Nežiūrint kur gyveni musų 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

savo

“Namų Daktaras”

kei augti ir mažesniuose mie
steliuose jie esti lyg ir ban- 
kieriai, pagelbėdami 
miesčionims įsigyti namus ir 
sulaikyti, kad jie apsigyventų 
tuose miesteliuose.

Dabar klausimas apie sau
gumą šių įstaigų. Nejudina
mas turtas arba taip vadina
mas “Rcal Estate” yra pa
grindas visokio turto. Be že
mės nebūtų galima užauginti 
gyvenimui reikalingų pro-

žmones gyvena po pastoge, to
dėl namas yra kožnam reika
lingas. šeimos galva sten
giasi įsigyti namą, kad išauk
lėti savo šeimyną, ir tas yra 
paskatinimas dirbti, taupyti ir 
įsigyti nuosavą namą. Jeigu 
ne, tai turi mokėti nuomą ar
ba rendą, ir toks žmogus esti 
labiau suvaržytas. Todėl šei- 
myninkas, turėdamas tą tiks
lą, stengiasi išsimokėti už na
mą tokiu bildu, kad Spulkos

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3
Sudedami Showers, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$*j 1 A 
komis ...... ............ ....... ■ ■ Wa I V
NICKEL PLATED $g gQ 
Porcelinės rankenos, rezer

vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas ........ ................

Baltu celuloidu dengtas toi- 
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine.

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara Vakarais iki 7 vai.

Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pusi. $2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi- 
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

Naujienos Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 
—$4.00; visur kitur Amerikoje — metams $7.00, 

pusei metų — $3.50.

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga 

ši 
NAUJA

VALGIŲ GAMINIMOKNYGĄ
(COOK BOOI )

ĮSIGYKITE .TUOJAUS .
Kaina tik $1.00
✓

Ką tik naujai atspausdinta. 
Prisiunčiame paštu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, 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 metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Siųskite pinigais arba money orderiu.

■

THE GEEVUM GIRLS

Kenneth Buck (vidury), kiiris prisipažino išvogęs mažą 
Peggy McMath ir gavęs išpirkimo pinigų už jos paliuosavimą, 
atgabenamas į Charleston kalėjimą, Boston, Mass., kur jis tu
rės kalėti 25 metus.

Buy gloves with what 
it savęs

ner» reikalo anokėU fiOe • 
daatflau.ktolele. Lleteriae Tootb PMte, 
110*11 • tūbai partUtaod* ui 

4 valo ir apsaugo daa- 
tl» Be to ralite m taupia V 
•S. nl kuriuo* galit* auiipirk 
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u^aaberi Pbaraiaeai Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
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AUKA ŽMONIJOS PROGRESUI

Vistiek ar mes norime, ar ne, mes žengiame kar
tu su visa žmonija. Kur žengiame, kas gali žinoti? Rei
kia tikėtis, kad į geresnę ir kultūringesnę ateitį. Ke
lias į tą ateitį yra vadinamas progresu.

Kiekvienas žinksnis šituo keliu reikalauja didelių 
pastangų, drąsos ir aukų. Dėlto, kad mes einame su 
žmonijos progresu, mes turime ir aukas jam dėti — 
sunkias, skaudžias aukas.

Darijaus ir Girėno mirtis yra lietuviij auka žmo
nijos progresui. Ne tik auka lietuvių tautai.

Kada skrido per okeanus kiti lakūnai — anglai, 
franeuzai, rusai ir t. t., ir daugelis jų žuvo, tai buvo 
pasiaukojimas ne tik jų viengenčiams, bet ir mums. 
Visiems — visai žmonijai ir jos progresui.

Jie praskynė tą pavojaus kelią, kuriuo išskrido 
mūsiškiai drąsuoliai.

Anąmet Lindbergho pasisekimas, jo milžiniškas 
pagarsėjimas visame pasaulyje uždegė žmonijos fan
taziją. Kitų lakūnų mirtys neužmušė noro drąsiuose 
įvairių tautų asmenyse rizikuoti savo gyvybėmis. Jos 
tik parodė, kad skridimas per okeaną iš vieno pasaulio 
krašto į kitą dar tebėra pavojingas dalykas ir reika
lauja didelio pasiryžimo.

Lietuvių tarpe atsirado du jaunuoliai, kuriems to 
pasiryžimo netruko, šiandie tatai žinome ne tik mes, 
bet ir visas pasaulis. Ir pasaulis tatai įvertina. Visuose 
kraštuose. dabar minima Darijaus ir Girėno vardai su 
pagarba. Net ir lenkai, kuriems dėl Vilniaus klausimo 
lietuviai neturi geros širdies, reiškia savo užuojautą 
Lietuvai.

Taigi Darius su Girėnu pasiaukojo didesniam da
lykui, negu tautos ambicija arba valstybių ginčai dėl 
teritorijų. Juodu pasiaukojo visai žmonijai. Ir lietuviai 
gali didžiuotis, kad jie jau pajėgia tokiomis aukomis 
prie žmonijos progreso prisidėti. Juo didesnės aukos, 
deja, juo skaudesnės!

DAR DU SMŪGIAI PROHIBICIJAI •

VALDŽIA IR PRAMONININKAI

Washingtone jaučiamas neramumas. Prieš kiek 
laiko pramonės kontrolės administratorius Johnson 
viešai įspėjo pramonininkus, kad jie skubintųsi tartis 
su darbininkais dėl darbo valandų ir algų “kodeksų”; 
o generalis pramonės kontrolės administracijos patarė
jas Richberg tiesiog pareiškė, kad industrijos vadams 
duodama dar viena, ir “gal jau paskutinė” proga.

Dabar iš federalinės sostinės ateina žinių, kad 
Rooseveltas rengiasi netrukus paskelbti taisykles visai 
krašto pramonei, nelaukdamas, iki pramonininkai ge
ruoju patieks savo projektus. Sakoma, kad valdžia lau
kia aštrios kritikos iš kapitalistų pusės ir, jai atremti, 
organizuoja milžinišką agitacijos mašineriją, kuri veiks 
per spaudą, radio ir kinematografus, stengdamasi pub
likoje sukelti palankią valdžios politikai nuotaiką.

Valdžia yra susirupinusi dėlto, kad ji mato, kaip 
sparčiai kyla įvairių prekių kainos, kuomet darbinin
kų uždarbiuose pažangos beveik nesimato. Ji numano, 
kad, jeigu taip toliaus eis, tai biznį gali ištikti naujas 
krizis, nes aukštos kainos ilgai nepasilaikys, jeigu 
žmonių masės neturės pinigų pirkti prekes.

Valdžia bijo, kad pramonininkai, kurie pradžioje 
buvo gana palankus jos programui, nebenorės su ja 
kooperuoti, kuomet jie matys, kad biznis jau neša pel
ną. Jie dabar jau bando kaip galint ilgiaus išsisukti

Užvakar pasisakė už prohibicijos atšaukimą dar 
dvi valstijos — Alabama ir Arkansas. Tai yra pietinės 
valstijos, kuriose per ilgus laikus “sausieji” buvo la
bai stiprus. Kuomet ir jose 18-jo amendmento šalinin
kai yra sumušti, tai vargiai jie dar gali tikėtis pasise
kimo bent vienoje valstijoje.

“Sausųjų” reikalas yra pralaimėtas, ir jeigu jie ne
būtų siauro proto “reformininkai”, kurie nori būtinai 
tempti gyvenimą ant savo kurpalio, tai jie daugiau ne
besipriešintų daugumos nuomonei, ir prohibicijos at
šaukimas butų patvirtintas umu laiku.

Bet vistiek ar jie dar spardysis, ar ne, prohibicijai 
galas, matyt, ateis dar šiemet.

Ufebakymo kainai
Chicagoja — paltui

Metams........... ...................  $8.00
Pusei metu .------ ....-............ 4.00
Trims mėnesiams , , 2.00
Dviem mlnesiam - - , . 1.50
Vienam minėtini _______ ,75

Chicagoj per iineiiotojusj
Viena kopija , - ------ 8c
Savaitei ------------ . r.. t „ 18c
Mineliui   ------ , , -į, -į 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paltus

Metama --------- . —-■ , $7.00
Pusei meti___________ --f-, 8.50
Trims mtaesiams ------- 1.75
Dviem mėnesiams . ------ 1.25
Vienam mėnesiui____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
tAtpiginta)

Metams ___________ _ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

nuo valdžios kontrolės, o toliaus, susiorganizavę, jie 
gali ir visai pasišiaušti. Rooseveltas, žinoma, turi labai 
didelę galią, kurią jam suteikė kongresas, bet ar jisai 
turės drąsos ją pavartoti prieš kapitalistus, tai klau
simas.

buvo atgabenta kiaulė su 6 ■ 
paršiukais, kaJtmama vaiko 
užmušimu ir suėdimu. Nusi
kaltimas buvo aiškus* bet 
kiaules Šeimos gynėjai teis
ine iškėlė tokią kovą, kad' nu- į 
teista buvo tik viena kiaulė. 
Jaunikliai paršiukai buvo iš- j 

■ teisinti dėl jų nepilnų metų ir 
; dėl blogo pavyzdžio, kokį 
jiems davė jų motina. Nelai
mingoji kiaulė buvo pakarta 
turgaus aikštėje, didžiausiai 
žinonių miniai žiūrint ir bu- i 
vo palikta kabėti keturias die- į 

’nas, kad kitos kiaulės žinotų. 
Tačiau visi 6 paršiukai po tri
jų savaičių vėl atsidūrė teis
me, kadangi; jų savininkas ne
galėjo garantuoti už jų gerą 
poelgį.

1494 metais buvo apkaltinta 
kita kiaule, padariusi žmog
žudystę bažnyčiai priklausan
čio j. teritorijoj ir kaltintojais 
buvo patys vienuoliai. Teismo 
sprendimas yra vertas įsidė
mėti kad ir šių dienų teisė
jams. “Mes, minėtu nusikalti
mu pasipiktinę ir pasibiaurė- 
ję ir turėdami liksią, kad ba
lų parodytas pavyzdys ir ap
saugotas teisingumas, nutarė'- 
me, nuteigėme, pasmerkėme, 
apskelbėme ir parodome, kad 
kalbamasis paršas, suimtas ir 
laikomas kaliniu minėtame 
vienuolyne, turi būti ekzeku- 
toriais pakartas ir pasmaug
tas.”

Nemažesni kriminalistai bu
vo ir kiti naminiai gyvuliai. 
1314 metais arti Moisy bu
lius užpuolė ir užmušė žmo
gų. Gyvulys buvo nuteistas 
pakarti viešosiose kartuvėse 
ir teismo nuosprendį patvirti
no Paryžiaus parlamentas. 
Aix provincijoj buvo sude
ginta kumelė 1694 metais ir 
sudeginimas buvo nuspręstas 
aukščiausiojo tos provincijos 
teismo. /

Bažnytiniuose i teismuose 
pasmerktųjų gyvulių skai

čiuj per ištisus amžius figū
ravo žiurkės, I pelės, sąran
čiai, žiogai, uodai, musės, 
skruzdės, gyviai ir, žinoma, 
gyvatės. Paprastai tokie gy
viai ir vabalai būdavo iškei
kiami, o kaikuomet net eksko- 
munikuojami! Pavyzdžiui, 
1338 metais vabalų pulkai už
puolė Tyrolio laukus. Bažny
čios teismas juos pasmerkė ir 
pavedė parapijos klebonui 
juos ekskomunikuoti. Tai jis 
padarė su didžiomis ceremo
nijomis, bet kadangi kaimie
čiai nebuvo sumokėję savo 
mokesčių ir be to patys buvo 
nuodėmingi, tai vabalai nepa
klausė bažnyčios valios. Pa
galiau, kai visi laukai buvo 
nuėsti ir gyventojai pradėjo 
badauti, tuomet iškeikimas 
pradėjo veikti ir vabalai pra
sišalino.

Įdomiausias buvo žiurkių 
teismas šešioliktame amžiuje 
Autune, kaltinamų suėdus ir 
išaikvojus visos provincijos 
vasarinius javus. Kaltinamieji 
buvo pakviesti atvykti paskir
tą dieną teisman, bet nepa
klausė. Vis tik teismas pas
kyrė žiurkėms ginti advokatą 
Bartolomicjų Chašsaee, vė
liau pasidariusį vienu garsiau 
šių Prancūzijos gyvulių krimi
nalistų gynėjų.
Kaip žiurkės laimėjo bylą.
Garbusis advokatas tiek jau 

nuoširdžiai gynė sau pavestas 
žiurkes, kiek jis butų gynęs 
geriausius savo klijentus žmo
nes. Pirmiausia jis darė visa 
galima, pateisinti žiurkių ne
atvykimą į teismą ; jis įrodinė
jo, kad žiurkės, gyvendamos 
išsiskląidžitisips ) daugęlį 
kaimų, negaUjo lipti į pakan
kamai informuotos vienu tei&- 
mo kvietimu. Advokato suges
tija buvo priimta ir teismas 
išlaido antrą įsakymą visoiną 
žiurkėms atvykti teisman 
parėdė, kad įsakynias butų a -, ...

Kada gyvuliai tebe
buvo kriminalistais

Istorija pakartotinai paro
dė, kad kas yra teisinga vie
nam amžiuj, tas yra dažniau
siai klaidinga kitam amžiui. 
Niekur kitur, galbūt, tai nėra 
tiek aišku, kaip kriminalogi- 
joj, kur daugelis poelgių ir 
doktrinų, kurios kitados buvo 
juristų, filosofų, kunigų ir ei
linių piliečių užgirtos, šian
dien yra laikomos ir kvailos' 
ir nežmoniškos. Išmintingas 
žmogus ir šiandien abejoja, ar 
musų įstatymai ir teisdarystč 
ateityje neatrodys tokie pat, 
kokie mums atrodo viduram
žių įstatymai ir teisdarystč. 
Ta proga bus įdomu ir žingei
di! susipažinti su tais laikais, 
kuomet ir gyvuliai buvo areš
tuojami, tempiami į teismus, 
nuteisiami ir ekzckutuojami 
lygiai taip pat, kaip žmones.

Primityviai žmonės pripa
žindavo asmenybę ir gyvybę 
byle daiktams. Jei tie daiktai 
jiems darė skriaudą, žmonės 
juos bausdavo arba sunaikin
davo. Kiekvienas mažas vai
kas instinktyviai tą patį daro; 
dažnai ne kitaip pasielgia ir 
vaikų tėvas, spardydamas ir 
keikdamas, sakysim, kokią 
kelio balaną, kuria apsibridęs 
jis parvirto ir užsigavo.

Senovės Graikijoj įrankis, 
kuriuo buvo užmuštas žmo
gų#, būdavo atgabenamas į 
teismą, pasmerkiamas ir, jei 
rastas kaltu, išmestas už vals
tybės sienos. Anglijoj kur kas 
vėlesniuose /amžiuose žudy
mo įrankis būdavo atiduoda
mas nužudytojo giminėms, 
kad jie galėtų savo rankomis 
sunaikinti. Dar vėliau, nužu
dymo įrankis buvo"-atiduoda
mas karaliaus nuosavybėn, 
kurio valdininkai įrankį par
davę, pinigus atiduodavo mi
šioms už’ nužudytojo vėlę.

Visokių papildomų parėdy
mų buvo išleista; pavyzdžiui, 
jei visas vežimas pervažiavo 
ir suvažinėjo žmogų, tai visas 
buvo parduodamas; bet jei 
žmogus buvo užmuštas vienu 
ratu, vežimui stovint vietoje, 
tai buvo parduodamas tik vie
nas ratas. Laivas gėluose van
denyse buvo parduodamas, jei 
kuri nors jo mekanizmo dalis 
užmušė žmogų, bet sūriuose 
vandenyse nelaimei atsitikus 
laivas nebuvo baudžiamas. 
Lordas Coke autoritetingai iš
aiškino, kad laivas jūrėse ne
gali būti kaltinamas, kadangi 
dėl didelių bangų ir audrų jis 
nėra atsakomingas už savo 
poelgius. Amerikos katalikiš
koj valstijoj, Marilande buvo 
nuteistas medis, iš kurio iš
krito jo savininkas.

Be abejo, musų protėviai 
atrodo juokingi teisdami ve
žimą, užmušusį žmogų! Mes 
esame jau kur kasi išmintin
gesni ir daikto neteisiame, bet 
tik konfiskuojame, sakysime, 
revolverį, baslį arba valtį, ku
ria kontrabandininkai atgabe
no spiritą.

Nusidėjėles kiaulės.
Jei jau negyvi daiktai buvo 

areštuojami ir teisiami, tai 
juo labiau buvo gyvi gyvūnai. 
Ta praktika yra labai sena. 
Kol dar nebuvo reguliarių tei
smų, tai nusikaltęs gyvulys 
buvo atiduodamas nukentėju
siam arba jo giminėms nu
bausti. Vėliau jie buvo trau
kiami teisman: naminiai gy
vuliai į civilinius teismus, lau
kiniai .gi į bažnytinius teis
mus. Ten jie būdavo formaliai 
kaltinami, advokatų ginami, 
išteisinami arba nuteisiami* 
ir jei nuteisiami — ekzeku- 
tuojami. Tai buvo madoje vi
soje Europoje ir Amerikoje.

įdomiausia byla buvo 1457 
metais Savigny, kur į teismą

Minneapolis, Minn., daktarai — W. II. Hedberg, chiroprak-
tas (kairėj} ir Dr. E. G. Engberg, kurie nežinomų piktadarių
'buvo išvogti ir kankinti. Piktadariai norėjo Dr. Engbergą pri
versti padaryti baisią operaciją Hedbergui ir kai atsisakė, tai
buvo sumuštas, apnuodytas ir pamestas automobily ant gele
žinkelio bėgių, kad traukinys sudaužytų. Hedberg gi buvo ras
tas sumuštas ir peršautas j aus|.

perskaitytas iš visų pamoks- 
lininyčių, visose bažnyčiose, 
kurių apylinkes žiurkės gyve
na.

Praslinkus gerokam laikui 
žiurkių advokatas atėjo į teis
mą ir pareiškė, kad' kaltina
mosios negalėjo susirinkti į 
teismą nurodytu laiku, kadan
gi per tolimas kelias ir, be to, 
pavojingas, kadangi per daug 
katinų apylinkėj gyvena. Jis 
savo gynimą rėmė tuo argu
mentu, kad kaltinamasis ne
gali ir neprivalo vykti į teis
mą, jei nėra garantijos jo as
mens apsaugai. Dėlto Ghassa- 
nee pareikalavo^ kad kaltin
tojai duotų garantiją, kad 
žiurkių šaukimo laiku katinai 
lojaliai elgsis. Jo pasiūlymas 
buvo priimtas domėn ir kal
tintojams buvo duotas oficia
lus pasiūlymas. Bet kadangi 
kaltintojai nenorėjo garan
tuoti žiurkėms saugumo prieš 
jų amžinus priešus, katinus, 
teismas buvo baigtas be pase
kmių.

S t. Julien vynuogių augin
tojų byla prieš vynuogynų 
naikintojus vabalus, prasidė
jusi 1445 metais, tęsėsi virš 
40 metų. Bylai iškilus atvyko 
du smarkus advokatai ir pra
dėjo karštą gynimą. Teisėjas 
jų įtikintas, pertraukė bylą

“JANKIŠKA KIAULĖ”

Bazely, 1474 metais. Kažkokiu 
budu gaidys padėjo kiaušinį; 
dėl tokio savo poelgio jis bu
vo atvilktas į teismą, teisia
mas, nusmerktas ir sudegintas 
ant laužo. Didžiojoj miesto 
aikštėje buvo pastatytas aukš
tas laužas, ant kurio, kunigo 
akyvaizdoje, gaidys su visu 
uavo kiaušiniu buvo iškilmin
gai sudegintas kaip ir bet 
kurs žmogiškas eretikas. Čia, 
žinoma, veikė raganavimo 
elementas. Gyvuliai už raga- 

’navimą buvo teisiami ir kan
kinami nemažiau kaip žmo
nės. Daugiausia nukentėdavo 
kiaulės, kadangi buvo mano
ma, kad velnias jas ypatingai 
mėgsta. Nemažai kliūdavo ka
tėms, šunims, ožkoms, paukš
čiams, ypatingai jei buvo juo
di- H. II.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

ir rekomendavo vieton teis
mo viešas pamaldas.

Kol pamaldos pasibaigė, va
balai išnyko. Bet po trisde
šimts metų jie vėl sugrįžo, ir 
šį kartą jie nebe juokais buvo 
atiduoti teismui. Vabalų ad
vokatai tuo tarpu buvo mirę 
ir buvo paskirti nauji gynėjai. 
Naujieji gynėjai 1587 metais 
įnešė savo sugestiją, kad jų 
klijentams bažnytinis teismas 
nėra privalomas, kadangi jis 
tegali ekskomunikuoti. Byla 
'persvarstoma keturis kartus. 
Pagaliau patys vynuogių au
gintojai, nepetekę kantrybės 
'dėl teismo nu m tęsimo susirin
kę nutarę pavesti didelį vy
nuogynų lauką vabalams, kur 
jie galėtų gražiausiai maitin
tis ir nebesikištų į kitus lau
kus. Sumanymas buvo pri
imtas ir buvo parašytas pa
siūlymas vabalams, teismo 
patvirtintas, su sąlyga, jei va
balų advokatai su tuo nutiks. 
Bet kaip ir buvo galima lauk- 
iti, vabalų advokatai, abejoda
mi savo įtaka pas vabalus, su
manė, kad siūlomasis vynuo
gynas yra nevaisingas, todėl 
augintojų pasiūlymą atmetė. 
Kuo ta byla pašibaige, nėra 
žinių, nes rekorduose nebe
randama paskutinio puslapio.

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

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

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Dar įdomesne byla atsitiko

ĮGALIOJIMUS
(DoviernaatU)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Hatated St.

CHICAGO, ILL.
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Petrą Wolf, 4177 Archer avė., 
Smith Palm Garden, telefonas 
Lafayette 2235. Iždininku yfh 
B. Žolinas, 2931 So. Emerald 
aventie.

A. Zalagčnas, pirm.

Įspėjimas
Prigavikas, kuris sakosi esąs 

taksą kolektorius, renka iš 
žmonių pinigUs.

Jos. B. McDonough, kauntės 
iždininkas, praneša, jog dabar 
vaikšto po namus prigavikas, 
kuris prisistato žmonėms kai
po taksų kolektorius. Jis rei
kalauja ant užvilktų taksų tuoj 
sumokėti nedidelę sumą pini
gų. Lankosi jis daugiausiai 
tarp svetimtaučių.

Prigavikas yra apie 5 pėdų 
8 colių aukštumo ir sveria maž
daug 140 svarų. Dėvi jis tam
sius drabužius.

Kauntės iždininkas praneša, 
jog kolektoriaus ofisas nelaiko 
jokių agentų, kurie butų įga
lioti taksus kolektuoti. Taksai, 
kaip ir visuomet, yra sumoka
mi kolektoriaus ofise, County 
Building. Todėl, jeigu pas ką 
atvyktų aukščiau minėtas ar
ba kuris kitas asmuo ir prisi
statytų taksų kolektorium, tai 
žinokite gerai, jog tai yra pri
gavikas. Jam ne tik neduokite 
pinigų, bet geriausiai pašaukite

Reikalauja patraukti 
atsakomybėn ban

kų vedėjus

te

KGkuri

v>

Garsinkites “N-nose”

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 

. dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš ^ažiuVos 
daiktu.
TAI yra piuk’u Jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dallkas gali neleisti jums riti 
plrmin.

Pavyzdžiui, Jelgti žmOgaui 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lhterlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che* 
įnikai pagalius surado austata 
kurs iitikro Šveičia nedrasky
damas dantų emalis —«tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

VA ! »:x rs
Lalkm dau* rrilMn 
prie patentų. Nerfri- 
kuoklt vilkindami ra 
aptafiitojimu , i n r o 
numanymu. Prlulųa- 
kitę bmlilnl dr mo
deli dėl InntrUkrifų. 
nkmokaŠos** kar? 

rutėa "How to Ob- 
taln a Patent” Ir “1

DYKAI 
KNYGELI

_ _ ______ r __ ‘ReeorA ot I»- 
▼entfon” forinM. Nieko Seiman u* Informacija* daryti, 8urI- 
raKInVJImal laikomi paslaptyje. 
Greitas, ateartoi, ntpeMTn*S« pa- 
tarnavlmke.

CtARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A Serarlty Stvlnn * Cokunercl.l 
Bank Bullrflnr

(Dlrectly acrftn Street from Pstent Office) 

VVA8HYNOTON. O. Č.

te

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.,

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Matųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

Dvi mokytojos iš tolimų vietų: Elizabeth Lamm (dešinėj), 
mokytojauja Honolulu, Filipinų salose ir Frances Turnąuist iš 
Ardmore, S. D. Jos susitiko National Education Association 

konvencijoj Chicagoje.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

iš Roselando K ir D 
Susivienijimo 
susirinkimo

priešmetiniame ar metiniame 
susirinkime.

Morgičių reikale Vienam na
riui suteiktas prailginimas, o 
kitas bus suvarstomas priešme
tiniame susirinkime. Susirinki
mas skaitosi su aplinkybėmis.

'Susivienijime susirinkime nė
ra tuščių kalbų, todėl į trumpą 
lakią yra apsvarstoma daug rei
kalų.—Korespondentas.

Full Pa c k > 
No Slack Filli

ŠAME PRICE iodtų 
AS42YEARSAG0 

25ounces for25t

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdtesnę ir patogesnę viet|
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 Iki 8 Vikare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone Boulevard 8483

HĮiĮĮINEjA I A. L Davidonis, M.D.
I 14910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart iuentadienio ir ketvirtadienio.SSTEfES
Night and Moming to keep 
themClean, Clear and Healthy 

Write for Free 4tEye Care** 
or *‘Eye Beauty” Book

Marine Co^ Dept. II. S., 9 B. Ohio St, Chicago

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archet Avenue

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Miltvauket Auenut 
Valandos t 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredoi vakare uždaryta 
Nedilioj pagal rotartf.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

14645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas i* 
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. 13th St., netoli Morgan Sk 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hydt Park 6755 ar Central 7464

šiomis dienomis Cnagin State 
Bank ir^ Northvvestern Trust 
and Savings Bank depozitoriai 
laikė masini susirinkimą, ku
riame išnešė griežtą rezoliuci
ją, reikalaudami, kad tų ban
kų viršininkams tuoj butų iš
kelta byla.

Rezoliucijoje sakoma, jog 
bankų vedėjai tiesiog prigau- 
dinėjo saVd depozitorfris, tvir
tindami, jog jie savo indelius 
galės atsiimti kada tik norės, 
žmonės patikėjo ir pražudė 
savo paskutinius centus. O 
tai atsitiko todėl, kad tų ban
kų vedėjai užsiėmė visokiomis 
spekuliacijomis ir visai nekrei
pė dėmesio Į depozitorių reika
lus.

Toliau rezoliucijoje reikalau
jama, kad valstijos prokuroras 
išduotų varentus ir iškeltų by
lą buvusiems bankų viršinin
kams. Esą, tie viršininkai turi 
būti tol persekiojami, kol jie 
neatsiteis su depozitoriais ligi 
paskutinio cento.

Rezoliucijos kopijos nutarta 
pasiųsti valstijos ir generaliam 
prokurorui, o taip pat laikraš
čiams. Masiniam depozitorių 
mitingui pirmininkavo John 
Jusczak.

ROSELAND.—Pereitą penk
tadieni įvyko Klubų ir Draugi
jų Sutsivienijimo pusmetinis 
susirinkimas, sušauktas atviru
tėmis.

Mirė A. Račkauskas ir M. Ti- 
tenis. Račkauskui suteikia sar
gai prie grabo, o M. Titenui 
sargai ir grabnešiai. Abu pa
laidoti šv. Kazimiero kapinėse. 
Sergąs L Sirbyškis, kada išva
žiuoti į Ūkį pataisymui sveika
tos. Šiomis dienomis užsimel- 
davo I. Ivanauskas, gerai ken- 
singtoniečiams pažįstamas tau
tietis. .Jis išvažiavo kelioms die
noms į Roselando ligoninę.

Išvažiavimas kaip pagal šiuos 
laikus nusisekė vidutiniškai. 
Gerai pasidarbavo tam išvažia
vimui komisija, Šatkauskas sti 
gai’sakalbiais ir finansais — 
Austys ir Ruzgaus kas. Matyt, 
juodu dar nepaliesti depresijos.

K.

Trys nariai išsibraukė, dėl 
mokesčių neužsimokėjimo. Na
riai klaidą daro, kad duodasi 
save išsibraukti iš Susivieniji
mo. Jau matos, kad depresi
ja baigiasi, reikia pasilikti Su
sivienijime, neduotis savo iš
braukti. Išsibraičkdami patys sa
ve nusiskriausite.

Atpigs elektra Išrinkta komisija pertvarky 
ti konstituciją. Ji bus priimama

Numažina Chi. Liet 
Auditorijos salės 

nuomą
Mėnesinis Chicagos Lietuvių 

Auditorijos bonų komiteto su
sirinkimas įvyko liepos 14 d. 
Jame paaiškėjo, kad bonų dė
jimas eina labai palengva, kas 
trukdo visą komiteto darbą.

Susirinkime nutarta pri
rengti pusmetinę atskaitą ir 
tas darbas buvo pavestas se
kretoriui. Po ilgų svarstymų 
nutarta žymiai numažinti di
džiosios svetainės nuomas 
ateinančiam sezonui. Organiza
cijos, kurios mano laikyti pa
rengimus dabar turi progą pa
sirinkti sau dienas, kurių vė
liau gal nebus galima gauti.

— -A. Bodben.

Naujas SLA. 129 kp 
iždininkas Pet

ras Wolf

MILLIONS OF POUNDS U,S E D 
BY OUR GOVERNMENT

DR. VAITUSH, OPT.
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 Į egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciale atyda aekreipiam į mo
kyklos vaikus. Optometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiauš, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
Tel. Victory 4088 I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 4142 ARCHER AVENUE
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai * Telefonas Virginia 0036 

kaip $75.00 ________________________________________
Pavlavičia Undertaking DRe A. Le YUŠKA 

(Jompany 2422 IV. Marquette Rd.
Inkorporuota kampas 67th ir Artesian Avė.

HENRY W. BECKER | 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

3238 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Res. 6600 South Artesian Auenut 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th S t. Tek Cttnal 6174

CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

9 v.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Aut., 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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofisos:. Td. Victory 6893 
Rež. Tef. Dfttel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted St.

kampas 3 Ist Street
Vai.: 10—II v. rytb, 2—4. 7—9 v.v. 

Nedėliomis ir švetitadienmia 10—2
.... ■a ............rAi, I ■■■■■■■■■—.................

Ofiso Td. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Vfentcuorth Aut., 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.
■ i. ■ M

Advokatai

Dr. Strikol’isSIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Tel. Monroe 3377

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND A VE.

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospere 1930

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
iimu.niiį....i—te—te .................... . ..................

8 Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

18 APIELINKĖ — Pusmeti
niame S. L. A. 129 kuopos su
sirinkime, kuris įvyko liepos 
9 d. Chernausko svetainėje, 
rezignavo finansų raštininkas. 
Į jo vietą išrinktas Petras 
Wolf, kuris tuojau pradėjo ei
ti savo pareigas. Nuo dabar 
visi nariai turi kreiptis mo- 
inokcsčių, ligonių reikalais į

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

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Td. Bonlevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
NedėliOj nuo 9 iki 12 ryto.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 IV. Washington St.
Rooito 905 Tel. Dearborn 7966

Valandose 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Aue. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy
U Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namudse li
goninėse, duodu ma- 

■ šsage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai,

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal ‘sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Aut.

Telefonas Republic 7868 
——————tete.tate——tatetete—m—Tel. Lafayette 3572 

J. Linlevičius 
GRAfcORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apiėlihkeje.
Didėlė ir graži 
koplyčia dykai. 

409Ž ARcMBR AV.

Lietuviai Daktarai

milteliu

randasi 3440pašarvotas

pėtnyčioj lie-

9

2
Vincentas

2 anūkai,
ir Joną švei- 

švogeriai Kazimieras 
Žilius ir gt-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

w. sia«> m w. it st tč krmaJc Rd) 
PanedUlo. Seredpa ir P«tny«io« vak. G iki 0 

Veuetoaas Canal 6182

tr

, GRABORIUS 
1646 West 46th St. 

Tel. Boulevard 5203 ir 8413
1327 So. 40th Ct.

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

pirmininkas, James 
pranešė, jog tapo 

šerininkams dividen- 
kad

Commonwealth Edison kom
panijos 
Simpson, 
numažinti
dai. Lai padaryta todėl, 
kompanija esanti priversta nu
mažinti kainas elektrai. Per
metus ji turėsianti apie du 
milionu dolerių mažiau įplau
kų. O kadangi nuo dabar fede- 
ralius taksus mokėsianti pati 
kompanija, tai dėliai to jos iš- 
kaščiai padidėsią pusantrų mi- 
lionų dolerių.

Simpson dar pareiškė, jog 
įvairus taksai suėdą kompani
jos 27 nuošimčius su viršum 
įplaukų. Kol tie taksai nebus 
sumažinti, tai, esą, kaina elekt
rai negalės žymiai nupigli.

VARIUOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Bo operacijos ar Ičirlklmi). Be priverstino 
poilaio. Ala papraataa ryiymaala namie leid* 
Hla f'ima atlikti turo reiKalna kaip papras 
tai—-iinoma. jei nesate tiek paliete, kad. 
'••ate rnMtl lovoj®. Tokiame ateiti-1
klme, Emerald Oil veikta taip neitai, kad 
u žodyti Jura kojų žaisdaa. ra mažinti ratl- 
r'mn. 1. ne>alinti ekanRmtU. kad lųa
i trumpą laiką, galdaite atsikelti. Tiktai faL 
kvkiUe femrvjj nurodymu ir Jum* ttkrat pa> 
c-IKM. Juru aptlekJnmkaa nepaailalkrs jnsu 
pintvo, jeiru nenorMto.

DANIELIUS ŠVEIKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 17 dieną, 6 valandą vakare, 
1 933 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Numininku kaime, Kaltinė
nų parapijoj, Raseinių apskr.

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Marijoną, 3 dukteris Stanisla
vą Balash, Ona ir Sčphie, žentą 
Paul Balash, ir 2 anūkai, 2 
pusbrolius Petrą 
kauskai. 
Remeikis, 
minės.

Kūnas
So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks 
pos 21 dieną, 8 vai, ryto iš namų 
į Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Danieliaus Šveikaus
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti " jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nnlindę liekame, e
Moteris, Dukterys, Žentas, 
Antikai, Pusbroliai, 
švogeriai ir GiminSs.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius J. F. Radžius, Tel. Canal 
6171

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

Patarnavimu
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 Brunswtck 0597

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO grhborių įstaiga yra seniausia, tttri 
daugiausia Šermenų, todėl gali $igiau patarnauti.

J. F. ĖUDEHKIS yta vienatinis lietuvių gtUbdHttS, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios SU 
wgbwais DYKAI dėl šermenų.

Naliudimo valandoje, pašaukite šią jštaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

4605-07 so?Wr1Štage avė.
VUi Tifonai YARDS 174 B-1742 CHICAGO, ILL.

Lamvich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų busite užganėdinti.
Tek Canal 2515 arba 2516

2314 W. 28rd Pl.» CMcago
1439 S. 49 Ct, CieeM, m.

td. Cicero 5927

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj uietoj.

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Te|. Victory 2343

DR.. BERTASH
756 W. 35th St.

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

i Nedėldieniais pagal sutarti <

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th K Halsted Sts.)_
6fisb Vtfattdos: Wo 2-4, ntro 7-5) 

Nedėldiegiiis jtagal intartj.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St.

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketverge it 
Subatoj 9 iki 8. ,

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut.
Td. Boulevard 2800 

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mąne 
2506 West 63rd St 

. Td. REPUfcLIČ 31OT
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Partners Wanted
Pusininku Reikia__

patriotiškų 
muzikos ir 
kintų kalbų 
šimutis, 
Draugei 
minučių 
nii 
si uosius

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

8023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

(Miestą, ir idiujįj

MI KNOVN LAND
E223 BEUEVED LAND f.

IEŠKAU darbo už cigarų dirbėją. 
Galiu dirbti visokios rūšies cigarus. Kam 
toks darbininkas reikalingas rašykite, A. 
Smith, 932 W. 29th St., Chicago, III.

į Lietuvių Dienų 
Jonas Arnioškus i 
Nebr 
biznierius 
mėgėjas, 
ypatingų 
tų, kuris 
į bačkų, 
tų turėję 
tų savo < 
men

P-o 
nepaprastai gabus muzikant

Lakūnų laidotuvių 
apvaikšČiojimas 

Chicagoje

Prisirašykite j musų apnlką

TEL. LAFAYETTE 1083

ANT PARDAVIMO soft drink par 
lor labai pigiai. Šaukite

Lafayette 3129

tautos
Ji buvo su- 

grynai lietuviškų

7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ
(APART NEDĖLD.)
,LS_ STOTIES

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PFRKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Tarp Chicagos 
Lietuvių

PARDAVIMUI “slicing machine1 
baltos svarstykles, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

Barber”) Factor, kuris liepos 1 
ir tik po 12 dienų paliuosuotas,

PARDAVIMUI 2 augštų biznio pra 
pertė pigiai. Tinka dėl bile kokio biz 
nio, 1709 So. Ruble St.

2640

Žuvusiems lakūnams 
radio valanda

Palace Garage 
Taisome ir Maliavojame.

Padaromo gerų darbų už pigių 
kainų. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietų ir ge
rų patarnavimų. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dienų ar 
naktį. Pašaukite Ganai 6558.

Ambros Broliai, savininkai 
724-726 W. 19th Street

Svečių pagerbimo 
bankietas virto lietu
vių lakūnų gedulo 

vakaru

Praeito antradienio vakare 
iš stoties W. G. E. eS. pastan
gomis Peoples Furniture Co. 
buvo transliuojama radio 
programas, specialiai pašvęs
tas paminėjimui žuvusių la
kūnų, S. Dariaus ir S. Girė
no.

ši programa buvo labai rū
pestingai prirengta ir pilnai 
atitiko šiam lietuvių 
liūdnam įvykiui 
daryta

Chicagietis John (“Jake the 
d. buvo pastvertas žmogvagių 
kai sumokėta, spėjama, apie $200,000 išpirkimo. Ne tokis jis 
sugryžo iš 12 dienų belaisvės: sugryžo apžėlęs, suvargęs ir iš

badėjęs. Kairėj — jo žmona Rella Cohen Factor.

i įvyko p. 
Omaha, 

Ponas Armoškas yra 
ir didelis muzikos 
Jis yra išradęs 

muzikos instrumen- 
dalinai yra panašus

PARDAVIMU Saliutus. Geriausia 
biznio vieta Chicagoj. Savininkas turi 
apleisti miestų. Greit atsišaukit.

1616 W. 47th Street

2640 — 
ypač toms 
sportu šiuose karščiuosi 
kalinga, 
spalvos

rei kš- 
musu nar- 
įpie nelai- 

visa lie- 
progra- 

labai 
savo 
visas 

dainas,

į McKinley Parkų ir dalyvau 
kitę apvaikščiojime.

The American Leyion
! Lietuvių Skyrius.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

kuose, bet atvykęs į bankietų 
Lietuvos pasiuntinys B. Balu
tis pranešė, kad jis taipgi pri
ėmęs žinias, prisiųstas telegra
ma iš Lietuvos apie tų dviejų 
drąsuolių mirtį. Be to, pareiš
kė apgailestavimų, gilią užuojau
tą ir plačiai nurodinėjo, kad 
jų mirtis sudavė didelį smūgį 
ne tik Amerikos lietuviams ir 
Lietuvai, bet ir visam pasau-

Grj’naa. priimnas Žemo sustabdo nie
žėjimą odos i penkias sekundas — 
ir pagelbingas prie Eczemos, pučkų. 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklinrai praAalina visokias 
odos iritaeijas. kadangi jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyėios užlaiko 
—35c. OOc. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

PARDAVIMUI medinis namas 6 ii 
6 kambariai puikiausiam stovy, barge- 
nas už $2500. 555 W. 42nd. St. Tel

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

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

Kalbėjo “Draugo” redaktorius 
Šimutis ir kiti dvasiškių atsto
vai, kurie taipgi savo kalbose 
apgailestavo žuvusius didvy
rius. žadėjo patys melstis. Ku
nigai darysiu didelę nuolaida 
ant mišių ir ragino kitus mels
tis už mirusiųjų sielas. Kiek 
po to pakvietė kalbėti Grigaitį. 
Tyla užviešpatavo salėje.

Listerine beveik mome taliail 
užmuša turinčias bendrumo! 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga nt- 
priltidimt šalčio. Atsargas 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie. kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais. turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Rotterdam o- Volendam 
Veendam ♦ New Amsterdam 

yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer į Lietuvą. Puikiausi įren
gimai ir patarnavimas. Kas savaitę iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
Informacijas teikia lokaliai agentai ar 

Holland-America Line 
40 N. Dearborn St., Cbicago

REIKALINGAS pusininkas saliuno 
bizny, viskas įrengta, pageidaujama pa
tyręs tame bizny ir pavienis. S. Kiela 
4843 14 St., Cicero, III.

PASIRENDUOJA 6 šviesus kamba
riai, antros lubos, labai pigiai. Gražioj 
apielinkėj. 4316 S. Fairfield Avė.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimai
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
J358 So. Halsted St. Cbicago. III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai ___

RENDON 5 kambariai su visais pa
togumais, randasi Bridgeporto apielin
kėj, kampinis namas ant 2-rų lubų. 
Renda pigi. Savininkė 3341 South 
Halsted St. Tel. Prospect 393 8.

Atvažiavo į Parodą 
iš New Yorko

Liepos 17 d. buvo rengiamas 
bankietas Knickerbacker viešbu
tyje pagerbimui atsilankiusių 
svečių i 'Pasaulio Parodos Lie
tuvių Dienos” iškilmes.

Atvyko specialiai užkviesti 
Lietuvos valdžios atstovai. Da
lyvavo iš Chicagos ir tolimes
niu Amerikos miestų daktarai, 
laikraštininkai, menininkai ir 
bendrai visuomenės veikėjai.

Didžiulė Knickerbacker Orien- 
tal sale beveik buvo užpildyta. 
Galima butų sakyti, kad bankie
tas pavyko visais atžvilgiais ge
rai, jei dalyviai butų galėję pra
leisti laiką pasilinksminimo tiks
lui, kuriam jis buvo rengiamas.

Tačiau'tą bankietų liūdna ži
nia apie tragedišką mirtį lietu
vių lakinių Dariaus ir Girėno 
pavertė gedulo vakaru. Tiesiog 
nei vienam nerūpėjo, kad pada
ryti laiką smagesniu, nes prieš 
juos stovėjo šiurpulingas vaiz
das žuvusių lakūnų Dariaus ir 
Girėno.

Gal kai kurie dar nenorėjo ti
kėti vėliausiems spaudos prane
šimams, kad lietuvių lakūnai pra 
rado gyvastį Vokietijos miš-

tapo patikti baisios ir tragin- 
gos mirties.

Taigi nepamirškite penkta
dienio vakaro ir visi atvykite

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
su namu ar be namo, vieta išdirbta 
per daug metų, pigiai.

4605 So. Paulina St.

savo skyrių, tai jis 
originališkų instru- 

tų butų išstatęs parodoje. 
Armoškaus sūnūs yra

REIKIA $1000 ant antro morgi 
čiaus, mūrinis bungalow, puiki apielin 
kč, geras investmentas. Pašaukite Ste 
wart 0745.

The American Legion Lie
tuvių Skyrius penktadienį, lie
pos 21 d., McKinley Parke, 
prie 39 st. ir Western, rengia 
kapitono Dariaus ir lakinio 
Girėno laidotuvių apvaikščio- 
jimų. Pradžia 7 vai. vakaro.

Visi Chicagos ir apylinkių 
lietuviai esate kviečiami daly
vauti laidotuvių iškilmėse ir 
atiduoti pagarbų musų karžy
giams, kapitonui Dariui ir lakū
nui Girėnui, kurie keldami lie
tuvių tautos vardų į padanges

Pereitos savaites pabaigoje 
iš New Yorko atvyko Albinas 
Petrauskas. ,»2ada pasilikti 
vakarų metropolyje apie dvi 
savaites. Jis paeina iš Grin- 
kiškės valsčiaus, Kairėnų kai
mo ir norėtų pasimatyti su vi
sais kairėniečiais ir pažįsta
mais. Laikinai apsistojo pas 
J. Bložius, 7153, South Morgan 
st., leL Trienalę J977. ;

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 Jstaigą
Balzekas Motor Sales 

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 ’ 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

duoti pavyzdžio nuS a± 
mietą ir aiškiai parašvh pažym€tl 
dą, pavardę ir adresą kLiSI0 vai> vyzdžio kaina 15 Šri P^’
sfųrti Pinigus arba“ajto 
Suo-E: UŽaaky“u

HalSest.,PCiĄo'?ei!i{;’ 1789 S®1

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Sniith's Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Išrodo, kad tokia 
.panelėms, kurios

r' r • 7ra kutinai rei-
S,Udm? !š bilc kurios

16 J°|SR SuklrPto? mieros
colių per krutinę. ’ ta’P8‘ ir 38

Norint gauti vieną
yiršnurodytų pavyzdžiu

Lincoln Ellsworth, tolimos šiaurės tyrinėtojas, kartu su žmona vyksta į pietų ašygalio 
kartu su lakunu Balchen ir Hubert Wilkins skristi per ašigalį. Balchen, kuris valdė adm. Byrd 
lėktuvą skrendant prie pietų poliaus, dabar irgi bus lakunu. Ellsworth bus tėmytoju ir Wilkiną 
fotografu. Jų ekspedicija bus mažiausia, nes susidės tik iš apie 12 žmonių. Prisirengimas 
truks apie pusę metų.

kuris gali groti ant septynių 
skirtingų instrumentų. Jis 
važinėjasi po teatrus.

Armoškus yra senas naujie- 
nietis ir prie progos buvo už
sukęs į “Naujienas”. Byloj 
jis rengiasi apleisti Chicagų ir 
vykti namo.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo ša 
pa, pigiai, gerai įrengta, biznis išdirb 
tas. Pigi renda.

355 1 So. Halsted St.

Tikrai buvo verta klausytis. 
Tai buvo savo rųšies pamoka 
mitais gyviesiems, kurie ne
skraidome oru, bet žioplinėjame 
ant žemės paviršiaus ir laukia
me iki atsiras žmogus ir atliks 
didvyriška darbą dėl lietuvių 
tautos labo—dėl visuomenės ge
roves.

P. Grigaitis nurodė, kad 
mes nieko geresnio neatsieksi
me, jei patys neveiksime ir ne- 
prisidėsime su materiale para
ma pirmtakunams, kurie eina 
mirties keliu ir veda žmoniją 
prie laimės bei gerovės. Tokiam 
atvejyje jie žu4s, kaip žuvo Da
rius ir Girėnas, kurie skynė 
kelių per audringas erdves į 
musų tėvynę. O jei mes iš šio 
tragediško įvykio nepasimokin
sime, tai vargu ką geresnio ga
lėsime atsiekti.

Iš p. Grigaičio kalbos aiškiai 
buvo galima suprast, kad po
teriai ir nupigintos mišios ne
daro progreso. Progresų stu
mia pirmyn pastangos, pasiry
žimas ir bendras žmonių ko- 
operavimas.

Po kalbų žymesni svečiai iš
siskirstė. Pasiliko tik skaitlin
gas jaunimo būrelis, o su jais 
K. Steponavičius ir orkestras. 
Bet ir jaunimo linksmas ūpas 
buvo palaidotas drauge su 
vusiais lakūnais, tad ne 
tenorėjo linksmintis, kaip 
prastai—F. Bulaw.

............... ...... nėr krutinę

(Vardas Ir jSSJJįy--------

NAUJIENOS Pattera D.Dt

centų jr prašau 
atsiųsti man pavyzdi No 
Mieros ’

dainų, graudingos 
tam įvykiui pritai- 

Kalbejo rcd. L. 
. Vežeiis i 

kurie per 
pasakė daug 

ngų dalykų apie 
lakūnus, 

‘, dėl kurios lindi 
tuvių tauta. Taipgi 
mo vedėjas J. Krukas 
tiksliai ir jausmingai su 
graudinga kalba sujungė 
programo dali 
muzikų ir kalbas į vienų liūd
nų ir neužmirštamų liūdesio 
valandų. Mat, Peoples Fur
niture Co. buvo viena iš di
džiausių rėmėjų kaipo finan
siškai, taip ir moraliai šio la
kūnų sumanymo. Todėl ši 
lietuvių įstaiga, turėdama di
džiausių užuojautų, dėl tos ne
laimės, pašventė net visų šių 
valandų to brangaus broadke- 
stinimo laiko, kad sykiu susi
jungti su visais klausytojais ir 
apkalbėti*, apdejuoli ir ap
verkti žuvimų musų drųsuolių, 
— Stepono ir Stasio.

— Lietuvos Svetys.

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITŲ MIESTU!!!

Per visų vasaros laikų lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tų liuosų kambarį, 
kurį jus nevarto j ate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių? 
Padarykite tai šiandien 
labai mažai. 
Pašaukite

Business Chances
Pardavimui Bizniai _____

.. DELICATESSEN ir grosernė, geras 
biznis, įsteigtas 10 metų, pagyvenimui 
kambariai užpakaly, parsiduoda dėl li
gos.

5111 So. Union Avė.

Mrs. I/IMCOLNT Evlsvc/orth

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemč Pardavimui_____

PARDAVIMUI keturių flatų namas, 
augštas beismentas, geram stovy, $3,300. 
Taipgi bizniavas namas — pigiai. 
Savininkas duos ant lengvų išmokėji
mų. 4302 So. Wood St. Savininkas ran
dasi 4300 So. Wood St.

Business Service
______ Biznio Pątp^^ąyimag_______  

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų 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 
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

/ BYRI
^^AND

KINU. EtAVABO
LANO

SE/i y į ice, /
v*’^* ’

Stop

Skin
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lemo
FOR SKIN IRRITATIONS




