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Ginčai eina visu smar
kurnu Genevoje

Prancūzai atakuoja vokiečius ir austrus
.GENEVA, geg. 18. — Gene- 

von suvažiavo atstovai 27 ša
lių. Jų tikslas yra išlyginti kai 
kuriuos nesusipratimus, pasi
reiškusius įvairių valstybių san
tykiuose.

Ir vienas pirmiausių klausi 
mų, iškeltų suvažiavime ,tai Vo- 
kietijos-Austrijos muitų sutar
tis. Ypatingo priešingumo jai 
rodo franeuzai.

Kodėl ? Franeuzai sako, kad 
Genevos protokolu, padarytu 
1922 metais, Austrijai buvusi 
garantuota nepriklausomybė. 
Bet dabar, darydama sutartį su 
Vokietija, ji, Austrija, nusikal
tusi tam protokolui. Girdi, ji 
atsidavusi Vokietijai.

J šį kaltinimų Austrijos at
stovas atsakė, kad jo atstovau
jama šalis pasilieka neprikišu-

soma, kaip buvusi. Kad Aust
rijos nepriklausomybei ir sa
vistovumui tikrenybėj grūmo
jančios pastangos Jcity šalių, 
kaip Francijos, kurios kėsinasi 
uždrausti Austrijai daryti su
tartis su kuo ji norinti. Taip 
jųu ir Vokietijos atstovas pa
reiškė, kad kalbama sutartis 
ncgrumojanti Austrijos nepri
klausomybei.

Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Arthur Henderson šį 
opų klausimą bent laikinai lik
vidavo. Jisai pasiūlė rezoliucL 
jų, idant Austrijos-Vokieti jos 
sutartis butų atiduota Haagos 
tribunolui. Lai jis taria, ar su
tartis esanti legalė. Rezoliuci
jai pritarė Anglijos, Italijos, 
Vokietijos, Austrijos ir Franci- 
jos atstovai. yj
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Kudikijos “Karalius ir Karalienė” — James ĮDickson (dešinėj) 
ir Marilyn Lowery, Los Angelės vaikų sveikatos savaitėj pri
pažinti sveikiausiais ir tobuliausiais kūdikiais.
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Riaušės Egipte Papa pasmerkė smurti 
ninkus Ispanijoje

gChinijoj vėl sukili
mas

Sustreikavo 100,000 
darbininkų Francijoj

Devyni žuvo, trys de 
šimtys sužeistų rinki

mų kampanijoj
CAIRO, Egiptas, geg. 18. — 

Suirute pasižymėjo praėjusi sa
vaitė Egipte laike rinkimo dele
gatų, kurie rinks atstovus se
kančiam Egipto -pariamentui. 
Suirutės pasėkoje 9 a&rąępys ąžr. 
mušti ir 30 sužeistų.

Rimčiausių susikirtimų tarp 
kariuomenės ir privačių gyven
tojų įvyko Mitgamre, kur mi
nia užmušė policijos komaijduo- 
tojų, o kareiviai nušovė šešius 
ir sužeidė 23 asmenis iš minios.

Cairo mieste užmuštas Bri
tanijos pilietis. Policija čia ir
gi apšaudė minių.

Susikirtimai tarp piliečių ir 
policijos su kareiviais yra pa
seka minių nepasitenkinimo 
premiero Sidky Pasha naujai 
paskelbtų rinkimų į parlamen
tą patvarkymu. Liberalai boi
kotavo rinkimus.

Ims pirštų žymes norin
čių gauti valdžios darbą

Civil Service komisija pla
nuoja imti pirštų žymes (prade
dant liepos 1 diena šių metų) 
visų asmenų, kurie norės gauti 
iš federalės valdžios darbą.

Pasak komisijos, kas metai 
tokiems darbams gauti kvoti
mus laiką apie 260,000 asmenų, 
ir jš kiekvienų trylikos 
kandidatų vienas pasirodo tu 
rįs policijos rekordų. Komisija 
mano, kad pirštų žymių ėnfimas 
sulaikys negeistinus elementus 
nuo gavimo valdžios darbo.

VATIKANAS, geg. 18. —Pa
pa rūsčiai pasmeigė pastarųjų 
dešimties dienų įvykius Ispani
joje, laike kurių 
sudegino keletą 
sunąikino 
nyčios tu

Audiencijoj, suteik toj Ispani 
jos pilgrimams, vadovauja
miems vyskupo . Valencia, jis 
tarpe kita ko pareiškė: “Tikrai 
sąlygos Ispanijos buvo jau per 
daug sukompromituotos ir pil
nos daugybės pikto, ir nebuvo 
jokio reikalo pridėti dar tas 
šventvagystes prieš Dievą ir 
šventą religiją... Mes meldžiame 
Dievą, kad 
teisingumu 
bet kad jis 
testingąs”.

Viktorijos vyskupas Mateo 
Mugica perėjo nakties laiku ru- 
bežių iš Ispanijos į Franciją. 
Vidaus reikalų, ministeris Mau
ra deliai vyskupo Mugica išvy
kimo į Franciją pareiškė, kad 
vyskupas buvo prižadėjęs susi
laikyti nuo bet kokios propa
gandos, bet savo prižado neiš- 
pildęs. Taigi valddžia papra
šiusi jį apleisti šalį.

smurtininkai 
klioštorių ir 

i kitokio katalikų baž- 
rlo.

jis atsakytų savo 
j šia provokacijų, 
butų taipgi ir gai-

14 asmenų žuvo teat 
re, 180 sužeistų

Dar vienas sukilimas

TOKYO, Japonija, geg. 18.— 
Sekmadienj, Kanekemachi mies
te, žuvo 14 asmenų ir sužeista 
180 kitų, kada kilo vietos kru
tamu jų paveikslų teatre gais
ras. Kai gaisras kilo, tai 800 
Žiūrėtojų, dižiumoj moterų ir 
vaikų, puolėsi prie durų, gnu 
darni vieni per kitus ir mindai 
mi vieni kitus. ,

Vokietijos fašistai 
laimėjo 

i
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Vokietija,
Rinkimuose į 01- 

Hitlerio šąli-

OLDENBURG, 
geg. 18. 
denburgo seimų 
ninkai, Vokietijos • fašistai, lai
mėjo 19 vietų. 1928 metų rin
kimuose jie buvo* gavę tik 3 
vietas.

Laimėję fašistai keletą vie
tų ir Laisvos Danzigo valsty-’ 
bės seime.

Portugalijoj neramu
Trys bombos mesta i pa
radą, surengtą tikslu 
pagerbti šalies diktato

rių, gen.Carmona

Bomba
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Prof. Mykolas Biržiška apie Amerika 
ir savo kelionę

HAVANA, Cuba, geg. 18.— 
Pranešimai Havanos laikraš
čiams iš Santa Clara provinci
jos, C u boję, sako, kad būrys 
nacioanilstų partijos narių ap
siginklavę ir sukilę prieš val
džių.

Dešimt garbingiausių 
moterų pasauly

te

- Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras 'šiai dienai pra
našauja:

i O R R S.,

Dalinai debesiuota ir kiek 
vėsu; stiproki besimainantys 
vėjai, abelnai iš šiaurvakarių.

Cantone įvyko sukilimas* 
prieš nacionalę, vadovau
jamą Chiang Kai-šeko 
valdžią.

SHANGHAI, Chinija, geg. 18. 
—Du šimtai ištikimų naciona- 
lei šalies valdžiai, vadovaujamai 
gen. Chiang Kaišeko, kareivių 
užmušta (Jantone, kada jie at
sisakė pasiduoti į sukilėliams. 
Manoma, kad dienos kitOš bė
giu Cantone sukilėliai sudarys 
naują valdžią, ’ kaip priešingą 
Čiang Kai-šeko valdžiai.

•Dabai’, sakoma,., sukilimui 
prieš nacionalę valdžią vadovau
ją konservatyviai kuomintango 
(liaudies partijos) elementai. ■ 
1 Nacionalė valdžia mobilizuoja 

kariuomėnę. tikslu siųsti ją į 
Cantoh<V sukilimui likviduoti.

N£W YORKAS, N.. Y., g£g. 
18.— Pasak žymaus New Yor- 
ko kunigo, John Haynes HoL 
mes, sekančios esančios žy
miausios pasaulyje moterys: 
Miss Jane Adams (chicagietė), 
Annie Besant (anglik$), Katri- 
ną Breškovskaja (rusė), Mme 
Curie (raneuzė), Miss Emma 
Goldman (amerikeitė), Hellen 
Keller (amerikietė), Ędna St. 
Vincent Millay (amerikietė), 
Mme. Sarojini Naidu (indusė), 
Margaret Sanger (amerikietė) 
ir Sigrid Undset (norvegė).

v'-žoLtA 
f* .jgŪ Įb, J

Nuo Darbo Partijos 
prie fašizmo

Streiką jie paskelbė, idant 
atremti pastangas nuka
poti jų algas,

' ' 1

LILLE, Francija, geg. 18.— 
•šimtas tūkstančių tekstilės dar
bininkų išėjo streikai!, kadangi- 
jų algos buvo7 nukapotos nuo 
trijų iki keturių nuošimčių.

LONDONAS, Anglija, geg. 
18.—Pranešama, kad' buvęs 
Darbo Partijos narys, Sir Os- 
wald Mosley, kuriam ši partL 
ja rodėsi esanti nepakankamai 
radikališka, planuojąs organi
zuoti savo partijų tokiais pa
grindais, kokiais yra organi
zuoti Vokietijos hitlerninkai 
arba fašistai.

Išlaidas sumažins .$17, 
000,000

VVASHINGTON, D. C., geg. 
18. —Prezidentas Liooveris su
grįžo iš savaitės pabaigos ato- 
stogą į Washingtoną. Jisai bu
vo Rapidanį Virginia, ir tarėsi 
su vidaus* reikalų departamento 
viršininkais, kad sumažinti to 
departamęnto užlaikymui išlai
das.; . V:. . ... v

Nužiūrima, kad pasėkoje šio 
pasitarimo šiemet vidaus de
partamento / išlaidos busią su
mažintos $4)000,000, ateinačiais 
metais nuo 6 iki 7 milionų do- 
lerų, o dar kitą metą nuo 7 iki 
8 milionų. ; . .

Savaitė laiko atgal preziden
tas svarstė klausimą, kaip su
mažinti išlaidas karo departa
mente. Jis su savo patarėjais 
priėjo Išyadą, kad galima panai
kinti nUo 20 įki 5Q pašenėj usių 
armįjos stovyklą ir labiau su
koncentruoti , karo departamen
to darbuotę?

Nužiūrimą, kad ir kituose 
valstybės .departamentuose bus 
galima sumažihti išlaidas.

■c*
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Žuvo žymus aviato 
rius

Paskubęs akrobatiškais žy
giai^ ore . aviatorius užsi
mušė 20,000’ miniai ma
tant.

• OMAHA, Neb. geg., 18. — 
Aviacijos parodoje čia sekma
dienį užsimušė Charles W. Hol
man, 33 metų amžiaus, kuris il
gą laiką buvo žinomas Suvie
nytų -Valstijų aviatorių tarpe 
kaip vienas drąsiausių ir mik
liausių orlaivininkų.
’ Dienos programui baigiantis, 
Hollman įsipiršo palekioti ir pa
rodyti 20,000 žiūrėtojų akroba
tiškų žygįų aeroplanu. Iškilęs 
aukštumoj, jis kokią penkioli- 
ką minučių linksmino žiūrėto
jus vartydamos ore. Po to — 
kažinkąs atsitiko, ir Holman 
aeroplanas trenkė į žemę. Ma
noma, kad nelaimė įvykusi de- 
lai to, jogei trukęs diržas, ku
riuo Holman buvo prisirišęs, ir 
kad jis, mėgindamas išsilaikyti 
drlaivyjė, praradęs aeroplano 
kohtrolę. •

Negrai kovoja už savo 
' . teisęs

EL PASO, Tex., geg. 18. — 
Vietos negrai pasiryžę yra pa
siekti aukščiąusįųį šalies teis
mą su savo • skundų, kad laike 
primary hąĮsavimų 1926 metais 
'jiems dęmokrątai neleidę bal
suoti. f ?/ 7 ' 'i. .... .
Kas ko trokšta, tą ir

mato
VVASHINGiTON, 1). C., geg. 

18.— Woman’s Christian Tem- 
perance Union įšlęMp pareiški
amą, kuris sako, kad nežiūrint 
milžiniškos blaivybės priešinin
kų propagandos, jų darbo pa
sėkos esan^iąs meiįkutės;; kad 
laike 10 metų veikimo prohjbi- 
cijos įstatymai tapį sustiprinti 
22 valstijdse ir iįk penkiose jie 
buvę atmesti.

LISBON, Portugalija, geg. 
18. —Trys bombos sprogo Por
tugalijos sostinėj, Lisbone. Vie
na jų buvo mesta minion, su- 
sirinkusion aikštėje Praza de 
Rocio, kad išreikšti pritarimo 
diktatoriui Carmona.
sužeidė 13 asmenų. Minia vi
josi asmenį, kuris, manyta, 
bombą metęs. Be<t menamas 
kaltininkas pabėgo.

Antra bomba eksplodavo prie 
Rua Novo Ttinidad.

Minioj kilo Sujudimo, Ji pa
traukė linkui laikraščio “Repub- 
lica” namų. Minia išlaužė laik
raščio namo duris, sulaužė, iš
draskė jo spaustuvę ir padegė 
užtiktus viduj popierius.

Trečioji bomba sprogo prie 
Abiro Alto. Sprogimas čia pa
darė žalos turtui. ’ ,

Policija tuojau pradėjo da-

Raskob gavo iš pa 
pos medalį

Papa apdovanojo medaliu 
Amerikos politikierj, de
mokratų partijos vadų.

VATIKANAS,, i geg. 18. — 
Specialej audiencijoj, duotoj 
John J. Raskobui, Amerikos 
milionieriui ir demokratų parti
jos nacionalio komiteto pirmi
ninkui, papas Pins įteikė moda

Žuvo pasižymėjęs kalnų 
tyrinėtojas

RANGOON, Burma, geg. 18. 
— Rasta negyvas leitenantas 
pulkininkas H. T. Morshead arti 
Maymo. Morshead du kartu 
dalyvavo ekspedicijoj pasiekti 
aukščiausią pasaulyje kalno 
viršūnę Everest. 7

Planuoja sumažinti 
armiją 

' t

KAUNAS, geg. 5. [LŽJ. — 
Triumfališkai apvažinėjęs di

delę J. V. dalį, prof. Biržiška 
aplankęs apie 40 lietuvių kolo
nijų, kalbėjęs bent 70-ty susi
rinkimu (kurių 30-ty dalyvavę 
ukrainiečių), pasakęs apie 90 
kalbų, 3 kartus kalbėjęs per 
radio — Philadelphijoj, Čhica- 
goj ir New Yorke.

-—Važiavau, — sako prof. M. 
Biržiška, — be rekomendacijų. 
Pradžioj mane kai kas sutiko 
abejingai, o kai sužinojo ma
no tikslus, nepalankus pasili
ko tik komunistai ir lenkai. 
Lenkai Philadelphijoj bandė 
daryti net kliūčių, tačiau tai 
turėjo mažos reikšmes.

Amerikos lietuviai pasirodė 
esą be galo geri žmonės: vai
šingi, jautrus, patriotiški; gra
žiai priėmė ukrainiečiai ir iš 
Lietuvos kilę žydai.

—Vilniuj vaduoti skyrių ne
steigiau, pinigų nerinkau, kal
bėjau apie idėją. Kaip Ameri
kos lietuviai organizuosis — 
jų dalykas.

Prof. M. Biržiška pabrėžė, 
kad į pinigo klausimą ameri
kiečiai reaguoja labai jautriai, 
ir ne todėl, kad jie nenorėtų 
aukoti, bet kad Lietuvos lietu
viai nežiūrėtų j juos, kaip dėl 
dolerių išnaudojamuosius, o 
kaip į savo tautos dalį.

Antras opus'dalykas — ame- 
rikonizacija (anglizacija).

4-rfU'^VUiįijohą' žydų* vienas 
ketvirtadalis jau visiškai su- 
amerikonėjęs, Vokiečiai beveik 
visi nutautę; airių kaip‘ir nė
ra, ir lietuvius ~ tas procesas 
veikia. Daugelis jaunųjų, kad 
ir mokėdami lietuviškai, tarp 
savęs jau kalbasi angliškai.

Boksininkas Šarkis, kuris,

kaip žinoma, prof. M. Biržišką 
pasveikino lietuviškai, pasisa- 
kydamas viešai, kad esąs lie
tuvis, teigiamai paveikęs ame- 
rikonėjantį lietuvių jaunimą ir 
daugelį paskatinęs net mokytis 
lietuvių kalbos.

žodžiu, lietuvybės klausimas 
ten opus; juo labiau, kad inte
ligentai negali plačiau dalyvau
ti visuomeniniame darbe. Mat, 
Amerikoj eina didelė kova už 
būvį; labai įtemptai tenka rū
pintis būvio reikalais, ypač da- 
.bar, kada ir Amerika gyvena 
ekonominį krizj.

Beje.
—Ekonominis krizis, — sa

ko prof. M. B., — labai pavei
kė ir lietuvius, kurių daugelis 
dabar rimtai kalba apie grįži
mą Lietuvon. Tiesa, palyginti 
su mumis jie neblogiausiai lai
kosi. Ją mokyklos, kurias te- 
ko aplankyti, vertos musų pa
vydo.

Kultūrinis gyvenimas eina 
plačią vaga; menas irgi.

Profesorius parodė daugybę 
fotografijų (chorų, dainininkų, 
muzikų, veikėjų), kuriomis pa- 
puošiąs sumanytą išleisti kny
gą- .

Įdomu buvo pasiteirauti ir 
apie sausus “parengimus”, ku
rių prof. M. B. teko atlankyti 
daugybę.

—OI — įspėja p. B., ne vi- 
yra- Aš pirma stebS- 

jpuai, kad niekonėra,' o žmo
nės linksmi... Vėl jau atiden
giau paslaptį’. Amerikos nuo 
svaigalų įstatymas, nei griež
tas jo vykdymas, neapsaugo.

Bendrai, prof. B. Biržiška 
kelione labai patenkintas, su
grįžęs jaučiasi smagiai, gerai 
ir mano, kad jo žygis neliksiąs 
be naudos.

Paleista Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir 
Ukmergės savivaldybės

bu^mist- 
šeiminin-

šiaip nu

&1

V

TOKYO, Japonija, geg. 18.— 
Japonijos valdžia yra pasiryžu
si patiekti sumanymą sumažin
ti šalies aripijų 25,000 kareivių. 
Sumanymas bus patiektas vy
riausiam karininkų suvažiavi
mui, kuris įvyks birželio mėne
sį.

Kunigų protestas prieš 
cirką Kaune

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

KAUNAS.—Atvažiuojąs Kon+ 
rado cirkas Kaunan gavo savi
valdybės leidimą sustoti rotu
šės aikštėje. Tačiau dabar ku 
nigai užprotestavo, nes cirko 
triukšmas esą kenksiąs tikin
čiųjų maldos nuotaikai ten pat 
esamose bažnyčiose.

Skundas įteiktas Vidaus rei
kalą mnisterijai. Iš savo pu
sės cirkas daro žygių per atsto
vybę, kad jai leidimas butų iš
tesėtas 
į

KAUNAS, geg. 5. [Lž]. — 
Einant naujojo savivaldybės 
įstatymo 331—335 paragrafais, 
paleistos Kauno, Panevėžio, 
Šiaulių ir Ukmergės savivaldy
bės — tarybos ir valdybos, — 
bepaliko tiktai vieni 
rai, kurie dabar ir 
kauja.

Įstatymas apie, tai 
sako:
/ X. Pereinamieji nuostatai

331. Sudarytos vietos savi
valdybės įstatymu (V. ž. Nr. 
307, cil. 2068) valsčių ir ap
skričių tarybos veikia ligi išei
nant laikui, kuriam jos buvo 
išrinktos, nebent jos butų pa
leistos anksčiau.

Išrinkti minėtuoju vietos sa
vivaldybės įstatymu ąeniunai ir 
jų pavaduotojai, viršaičiai ir 
jų padėjėjai, apskrities vaidy
bos nariai ir jų kandidatai ei
na savo pareigas, ligi išeinant 
laikui, kuriam jie buvo išrink
ti, nebent jie nustotų eiti sa
vo pareigas anksčiau.

. -

332. Savivaldybių jstatyrpu 
sudarytos. miestų tarybos, vei
kusios pasibaigus tuo įstaty
mu *jų kadencijai, laikomos pa
leistos sulig paskelbimų šio įs
tatymo. .

333. Įstatymuose nurodytos 
valsčių valdybų teisės ir parei
gos pereina valsčių viršaičiams» 
o miestų valdybų — burmist
rams.

p. J. Vi- 
užverstas

, ■“■* sako, —— 
bet pasiryžęs

334. Įstatymų nuostatai dėl 
miestų apskrities teisėmis tai
komi pirmaeiliams miestams, o 
<įel rtiiestų valsčiaus teisėmis 
antraeiliams miestams.

835. Alytaus, Biržų, Kėdai
nių, Telšių ir Vilkaviškio mies
tai pradęda naudotis mokesčių 
atžvilgiu nuo 1932 m. sausio 
m. 1 dienos. t

Lipi 1932 m. sausio m. 1 d. 
šitų miestų burmistrai lieka 
apskrities tarybos nariais.

Ką sako Kauno burmistras
Kauno burmistras 

lęišįs, likęs vienas, 
darbais. 

V ‘ i

—Vienas likau 
darbų begalės, 
ištesėti.

—Dabar didžiausis rupesnis 
—naujos savivaldybės rinki
mai. Rinkimų, komisija dar ne
paskirta. Rinkikų sąrašus tu
rime padaryti ligi gegužės 10 
dienos, o atskleisti ligi 15 d. 
Kandidatų sąrašai, turi būti pa
tiekti ligi gegužės 15 dienos.

šiaip per šias dvi dienas dar 
nieko tokio ypatingą neįvyko.

Kauno miesto rinkimą 
komisija,

kaip sužinojome iš oficiališką . 
Šaliįnią, dar nępąskirta, bet 
numatyta šio sąstato: t)igrys 
(pirm.), Bielinis, Stąkelė, tiu- 
tįkas, Volfas. Ęomisiją bUs pa
tvirtinta šiandie.

—naujos savivaldybes ri 
mpi. Rinkimų- komisija dar

■
1■

*

I

buvę atmesti.
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C. JOSEPH

tai ne viskas

S av o
Slufk

kovos arenon

žiauriai rimą at

g®

Šiauliai,

1 '***» .

i - ant vadina- 
Jūs dabar aktualiai

taditnf i?'Wa- 
<U<n|£b. vakarais 
per N. B. C. ra- 
dtci stotis’. ■

mus auklėja, taip toli vieną 
nuo kito nustumia, jog ir ne
begalima suseiti, ne tik negali, 
bet ir nesistengia.

doko reikalauja dar didesnio 
vikrumo, kuris pasiekiamas tik 
po ilgos treniruotes. Net teore
tiškai pataikyti su strela tai
kini yra daug sunkiau negu su 
kulka ar su šratu. Taikymas 
iš saidoko kaip iš šautuvo be-

rt ! 
šokiu' orkęltįo. 
kiirlš griežia ‘

ĮVAIRENYBĖS
Saidokai pasauliniame 

kare

NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 
AGENTAS

Veik visai“ negalimas, čia turi 
harmoningai veikti visas saido- 
kininko kūnas: pečiai, pirštai 
ir akys. Įgudimą ir taiklumą 
šaudyti iš saidoko galima pa
siekti tik per nuolatinį ir daž
ną lavinimą, ir išugdytą savy 
gabumą. O tas gabumas ir yra 
bptįnai reikalingas kareiviui, 
šauliui ir medžiotojui, kurie su
sitinka sp jodomais taikiniais 
ir kurių stebėjimas bendrai yra 
sunkus ir niekad ilgai nebūna, 
šaudyme, iš saidoko sprendžia
mosios reikšmės tui^saidoki- 
ninko nujautimas, pirštai ir 
akys. Prityręs saidokininkas 
per tuos savo organus visad, 
ir ilgai netaikęs, pasieks taiki
nį. Įgytąjį šaudant iš saidokų 
patyrimą jau labai lengva per
nešti ’ į šautuvus. O tas prity
rimas ir yra didžiausia šaulio 
vertybė kare. Tat pasiekti, ypa
tingai šauliams, yra labai ne
sunku, nes pati saidoką ir jo 
priedus,be didelio vargo kiek
vienas gali pasidaryti.

V. Skr.

kasdien teikdavo1 žinių apie sai
dokų vartojimb faktus vakarų- 
fronte.

Tačiau. kariškoji saidokų 
svarba ne tame gliudi. Permes
ti artimose, distancijose prane
šimus ar pašauti išsikišusius

Musų žmonių tarpe santykiai 
suirę, bet nekaltinkit jų, nes 
ne iš jų tai paeina, tik iš ap
linkybių, kurios taip

Uždekite sava jftyŠtą ant gerkles 
pbuolib.’’

palytejote larynxą. Tai jūsų garsinė dėželė - 
kurioje jūsų garsinės gyslos.

■ ■u l s

Pasinaudokite opinija 20.679 Amerikos gydyto
jų^ kurie yra pąrėiškę, jog LUCKIES savy turi 
mažiau erzinančių ypatybių negu kiti cigaretai.

Vienas gydytojas rašp: >
, “Aš esu .rūkęs* įvairiausiu rūšių .cigaretus, , 
tačiau randu, kad Lucky Strike 1 turi savy

Spraginimui naudojami IHfra Violetiniai spinduliai 
Saules spinduliai nokina—-Šiluma švarina

Priež kpįteįlmųa -»pytai kojų*

Bet 
mas 
jam 
rodos, tada butų lengviau, ro
dos nuslinktų nelaimes, ku
rios jį kankina. Tik žmogau 
nedrįsk pasakyti, kad tas vi
sas nelaimes, bedas pagamina 
jis būdamas didžiausiu kalti
ninku, nes gerokai tau kliūtų 
nuo jo per šonus. Mes visados 
ieškome kaltininkų, būdami pa
tys prasikaltėliais, užtai ir tę
siasi musų tarpe nesantaikos 
ir dar tęsis iki tol, kol save 
pradėsime valdyti, bet ne ki-

sargybiniuš 
Saidokas karišku atžvilgiu tu
ri gerų vertybių, kaip taiky
mo ’giųkląs, teikiąs- daug gali
mumų ■ lavintis taikyti. Moky
masis taikyti iš šautuvų yrą 
gana sunkus, šaudymas iš sai-

Dabar lankosi po lietuvių ko
lonijas Springfield, Ilk, apielin- 
kese užrašinėdamas “Naujie
nas”.

Kur jis atsilankytų, mes pra
šome “Naujienų” skaitytojų 
pagelbėti jam, kad jo. darbas 
galėtų būti sėkmingesnis. Per 
jį galima ir atnaujinti prenu
meratą. —N-nų Administracija

Kada suira visuomenės san
tykiai, tai aiškiai matome, 
kad kalti yra patys žmonės, 

žmogaus nelemtas įgimi- 
ieškoti kaltininkų, kad 
visą bausmę sudėjus, lyg,

Musų tautiečiai, ar girdėjot, kad 1931 m. 
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės. literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, tina Žymiai padidintas, pertvarkytas ir pagerintas. Per metus 
susidarys stoja 700 psl. su didelio formatą Ujustruota knyga.

"KULTŪROJ” ražo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenes 
vilkėjai, mokslo žmonės/ kntHbi, rašytojai if kt. <

, Amerikos lietuvi, iį žurnalą pats skaityk b užprenumeruok jį ka.jn 
Lietuvoj, juo labiau, kad “Kukutąs” žurnalo kaina labai piyit • Amerikoj 
metams — tikri doleriai. Užsakant kam Lietuvoj 2 doleriai Ądteias:

Sergantys Žmonės yra Kviečiami Pasitarti 
Dykai su Dr. Ross apie Bile Kokių Ligų 

ar Silpnumą.
Nervinės ligos, prastas kraujas, reumatizmas, inkstų, pūslės ir privatiški 

pakrikimai yra išgydomi Dr. Ross.

B
 Geriausias Amerikos ir Europos Gydymas
Jo trijų dešimtų metų specializavimasis chroniškose, 
nervų, kraujo, užsikrėtimo ir privatiškose ligose yra už
tikrinimas tienl^, kurie yra reikalingi medikalės pagel
bės, kad jis suteiks jiems geriausius žinomus gydymus.

Jeigu jus turite prastą kraujo pakrikimų ar sifilį, atei
kite pas Di. Ross ir išsigydykite pirm negu paraližius ar 
smegenų pakrikimas įsisės. Nesirūpinkit, ateikit tuojaus. 
Sifilis, gonorėja ir užkrečiamos ligos išgydomos atsa
kančiu ir užtikimu gydymu. Tūkstančiai už savo gerų 
sveikatų yra dėkingi Dr. Ross gydymui.

DR. B. M. ROSS Speciali IN-MO-RAY treatmentai sugrųžina vyrišku- 
Specialistas mų silpniems vyrams.

JO KAINA YRA TEISINGA IR PRIEINAMA KIEKVIENAM —NE 
DIDESNĖ UŽ TĄ. KOKIĄ ŽMOGUS IŠGALI ir sutinka mokėti.

Dr. B. M, ROSS,—35 South Dearborn Street,
Kampas Monroe Street, Crilly Buildtng. Imkite elevatorių iki penkto 

augŠto, Chicago.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų: priėmimo kambarys 508 dėl moterų. 
Pasitarimai kasdie nuo 10 A. M. iki 5 P. M., Nedėlioj 10 A. M. iki 1 P.M. 

Taipgi Panedčliais. Setędomis ir Subatomis nuo 10 A. M. iki 8 P. M.
30 METŲ TOJ PAČIOJ VIETOJ,

"Vietoj to 
pasiimk LUCKY

[“T.”] Berods, šis jau ar
chainis ir kilnus senovės gin
klas, negalėjo rasti vietos tar
pe didžiųjų patrankų, kulkos
vaidžių, tankų ir kitų moder
niškųjų paskutiniojo karo prie
monių. Tuo tąrpu įvyko kitaip 
Pasaulinis karas* iš naujo įne- 
se Įvairiausius rankumls- gink 
lūs, kirstiniams veiksmams iš 
arti. Apkasuose, kovota kastu
vais ir kirtikliais. Napoleono 
durtuvas vėl rado plačią veiki
mo dirvą 
grįžo ir viduramžių durklas. 
Todėl ne labai kas ir nustebo, 
kai santarvės kolonijų spalvo
toji kariuomene pradėjo kai ku
riais atvejais vartoti saidokus, 
kaip nepamainomą ginklą. Ar 
ištiko reikalas permesti įsaky
mą, a?ba pranešimą, per kelias
dešimt žingsnių ar tyliai paša
linti iš pasalų sargybinį — sai-. 
dokas puikiausiai savo pasky- 

davo. Spauda beveik

it : u ■ [Acme-P. tf A. Photo]
Milžiniška manifestacija Barcelonoje, Katalonijos sostinėj,kai po revoliucijos Ispanijoje į t Barccloną atvyko provizorinis 

naujos respublikos prezidentas .Alcąlą Ząmora , ____________

(Pabaiga)
Tėvus gerbti kiekvienas priva
lo, nors jie butų žemiausio ki
limo,, bet musų inteligentuose 
yra įsigyvenęs kitoks nusista
tymas prie tėvų, daugelis ne
gerbia, užtai neturėkite dyvo 
apie kalbas liaudyje, kuriose 
sako, kad jis gerbęs tėvus. 
Kortą rengęs (nežinodamas ar 
gyva^ tebėra neminėsiu pavar
des) pokylį. Prisirinko daug 
garbingų svečių, bet jis vis 
laukęs svarbiausiojo, kuris dar 
neatvažiavo. Visiems buvo įdo
mu pamatyti tą gerbiamąjį, o 
kada pamatė, kad tai esanti jo 
motina kaimiškai apsirengusi, . 
labai nustebę. Sūnūs gi gerb
damas įvedęs ją į frakuočių 
tarpą ir pasodinęs gerbiamiau- 
sioj vietoj. Jai, žinoma, pasidarė 
nejauku atsidūrus tokioje 
draugystėje. Ir daug dar pasa
kojama liaudies tarpe panašių 
atsitikimų, iš kur mes matome 
kokius liaudis gerbia, neuž
migta, ir kokių negerbia* Da
bar galime matyti, kaip apsi- 
reiskinčius gerbia ir nusista
tyti — neatsitofinti nuo jos, 
kad palaukius ryšius, kad tin
kamai santykiuoti.

(lai įdomu žinoti kaip tie pa
tys liaudies žmonės apsireiš
kia. Jeigu pervažiuosi visą 
kraštų, tai atrasi vienus giria
mus visų, kitus peikiamus. Gi
riamais yra tie, kurie nėra 
taip žiaurus, nesikiša į kitų 
reikalus arba yra linksmi juok
dariai. Peikia tuos kas daug 
kalba, kerštauja arba kitų 
šlykštumų prasimaho. Ypatin
gai kaimuose aukštinama tuos, 
kurie visą vargą, bėdas paver
čia į juokus. Taippat gerbia ir 
tvirtuolius. Bet visus pervirši
ja išmintingieji ir širdingieji. 
Tokie žmonės, atitinkantieji 
aukščiaus minėtiems privalu
mams, garbinami, o garsas 
apie juos skysta apylinkėse. 
Štai girdėjau apie vieną kaimo 
vaiką, kuris įėjęs i trobą prie 
durų apsiverčia kojas viršun ir 
eina rankomis. O jo linksmu
mas, visi juokiasi iš kiekvieno 
jo judesio. Juokais nieko nc-| 
užgauna, bet padaro apsnudu- 
siems pramogą.

Daug yra būdų žmonių apsi
reiškimo, bet tada yra nau
dingas, kada apsireiškia kito 
neužkabindamas ir netrukdy
damas kitam veikti. Naudin
giausias apsireiškimas tada, 
kada netrukdo arba nepasun
kina žmonių santykiavimo. Ne
vienoda visų kūno sveikata, 
užtai nevienodai ir apsireiškia
ma. Kada lavinasi, tada iš su
žvėrėjusių pereinama į augš- 
tesnį stovį. .

Kiekvieno aukščiausias sie
kis ne kokiais veikėjais tapti, 
bet paprasčiausiai iš žvėriško 
stovio persikelti į žmogišką. 
To pasiekia tiktai daug pergy
venusieji arba instiktinio pri
gimimo, trokštantieji tinkamai 
apsireikšti visuomenėje.

IV. Vaikiškumas. Jeigu paro
dyti vaikams įvairių spalvotų 
paveiksliukų, tai jie išsirinks 
labinus blizgančius šviesius, 
nors jie nebūtų gerai atlikti, Į 
šalyn numes gerųjų dailininkų 
pieštus, nors jie butų geriau
siai atlikti. Mažai matę, mažai 
važinėję ir skaitę pasilieka 
vaikiško protavimo, nors da
bar jau ir kelintą dešimtį me
tų varytų. Paprasti kaimiečiai 
išperku tuos papuošalus, kurie 
daugiau blizga. Vienas krau
tuvininkas sakė, kad jis nosi
nių daugiau parduoda tų, ku
rių numarginti pakraščiai. Gy
venime taip pat atsitinka. Ma
čiau valdininką, kuris atėjęs iŠ | 
kaimo pirmiausiai nusipirko l 
skrybėlę ir prie kiekvienos 
progos ją čiupinėja. Jam skry
bėlė atrodo ypatingu dalyku, j

mažiau erzinančių: ypatybių negu kiti cigaretai.
.„Nuo Lucky Strike niekad nereikia'kosėti.”

Kitas gydytojas rašo: ’ Z 1 „
’ “Mano manymui Lucky Strike cigaretai mažiau 
erzina jautrias gerkles negu kiti cigaretai.. .. 
o mano gerklė nepaprastai jautri. \ .

pašaliiįmi įfmp tikri erzinu 
Šiurkštumai, ktfrie yra kiekviename žaliamę 
tabake. Tai jūsų gerkles apsauga - prieš knitėji- 
mus, - prieš kosulį. Apsaugok' savo brangųjį 
balsą. / z ’

Musii žmonhi santykiai
■ l * į

nes dar pirmą kartą užsidėjo. 
Didesnę dqm^; kręiptyrpe. tada 
i’ apsireiškiąs, pinn* 
kurtą atsitinka. Jeigu turi 
naują obalsį, tai gali tikėtis 
tuo patraukti į savo pusę 
daugelį nčuusistovėjusiu, kurie 
nežinomo ieškinio ieško klajo
dami po žmones. Tai yra vai
kiškumas, kad gyvendami ne- 
atskiriame blogo nuo gero, bet 
griebiamus už sujudinančio, 
kaip vaikai už blizgančių pa
veiksliukų. Imkim garbintojus. 
Jeigu yra geras oratorius, mo
kės gerai įlysti į Žmonių sie
las, tai kiekvieną jo žioptelėjL 
mą priims už pasaulio sutvar
kymo teoriją. Vaikai žaidžia 
margais popieriukais, o sulau
kusieji ūsų, užsiganėdina žais
dami įvairiomis teorijomis. 
Įvairios teorijos daug padeda 
suardymui širdingų žmonijos 
santykių. Kiek šiandien yra 
nusistatymų žmonių tarpe, ir 
kiek jie nesutinka dėl tų nu- 
sistatyrtių, tai baisu aprašyti. 
Kiekvienas nori savo mažmo
ži us-prsauičžvalgas Įvykdyti vi
suomenėje, lyg, rodosi, geres
nių už juos nebebūtų. Vaikai 
irgi nęri, kad ir jų tęvai lip
dytų iš smėlio blynus prie tro
bos pamato!

žmogus gyvena momentą, už
tai visą laiką turi siekti prie 
idealo, pradedamus pirmiausiai 
eiti nuo sužvėrėjinjo ir laips
nis po laipsnio pasiekti žmo
gų. žmogiškas nusistatymas 
nėra iš dangaus iškritęs, bet 
to siekdami artinamės prie jo.



AMERIKONIŠKOS DOMOS

Serga Tcny Benik

JUBILIEJINIS
IŠPARDAVIMAS

Roseland

APSAUGOKITE

SAVO NAMUS! mėgsta

Mes PERKAME

Paint Vamish
$18.00

Rankinės Viktrolos

PAINT

B¥ WESTPHA1

'.CAME. to

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

.Galionas už $2.50

Lietuvių Programai Nedėlio 
nuo 1 iki 2 vai. po pietf 
Ketvergais nuo 7 iki 8 v. v

Fiat 
Paint

Buckeye Yra Duo-Malįed Tada 
' J •

Vakumu Pakuotas Kad Suteikti
Jums Geriausi Molto Skoni

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telio nariams ir pritarėjams

lyg kokia 
nutiesimo 

sutikimus,

Lietuvos Laisvės, Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN- 
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertės Bo
nų ir $40.00 už $50 vertės.

tilto per
šventė.
pričmi-

Išradėjas * 
F. Laseck* 
(Lasevičius) s _ J J

Vertės $2.50 <
Galionas už $1.49

ATTAINBO 
FAME, IN - 
‘THE 8RI6HT 

SHAV7L’

STUDieo 
FOR THE. 
THEATR& 
IN BELGIUIA

MAOE HER 
, BROAOV/AY 
debut-• N 
'THE MERO-

Ready Mixed

Galionas už $1.65

FROM THEN 
ON -BE C AME 
VERT P0PULAR 

, ON SCREEN,

BORN 
VERSAILLES 

FRANCE

Vertė. $2.40

Galionas už $1.85

BAVARSKO MALT
EXTRACT CO.

A. F. SH1LLIM, Sav. 
šauni Lietuvių Užeiga 

3202 S. Halsted St.
Phone Victory 1039

BAGDONAS BROS.
FURN1TURB « PIANO MOVING 

Local B Long Distance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

WCFL 
mis 

WHFC

9x12 KARPETAI

Antradienis, geg. 19, 1931

Goodeonai Broliai
Fornyiįų ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ūž mažai pinigų turėsite 
Tuzjpas dėl 12 langų pasiduoda už $4. 

Sutaupinsite daug anglių, nes

LATHR STARRED 
BY DB MILUS. — 
MAS BLACK HMR 
AND GREEN EYES * 
EKELS IN BIZARRB 
EKOTIC RČLES

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE. SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
Tek Republic 8899

Šiomis dienomis susirgo Tony 
Benik ir tapo išvežtas į Lake' 
Lake Side ligoninę, kur jam pa
daryta vidurių operacija.

T. Benik yra vietinio Lietu
vių Vakarinės žvaigždės Kliubo 
finansų raštininkas. Draugui ir 
pažįstami malonėkite jį aplan
kyti. Ligoninė randasi prie 
34th Pi. ir Rhodes Avė.

—Lankytojas.

buckeye
WOPFŪVOR?

PERKAM IR PARDUODAM 
Siuvamai Malinai, Ptčius, Registerius, 

Svarttykles ir t f.
Moving, kur kas nori 

— už prieinamų kainų 
WILLIAM SADAUSKAS

808 W. 33rd PI. Tel. Yards 1797

Tokios žemos Kainos 
Dar Niekad Nebuvo 

Istorijoj.

MIDGET BABY 
Grand Radio už ....

NAUJAS Grojiklis 
$450 
už ...................................

Geri Playcr Pianai 
vartoti po ...................

2 šmotų Mohair Par
lor Setai po ...............

3 išmotų Parlor
Setai po ........................

Alex Kuchinskas
VIEŠA UŽEIGA DEL VISŲ

Kean Avė. ir 82nd St.
justIce pArk, ill.

Phone Prospect 8816 f

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, Varniiiai, 

Stiklas, šepečiai 
6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti t tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Te1. ^i1low Springs 46 
JOHN GRIBAS

TIK KEAN 1NN 
Pasirenduoja daržas Piknikams 

Kean Avenue and 83rd St 
Priešais Tautiškas Kapines

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St 
Tel. Boulevard 9122

Gegužes 22 d. Br Liudkevi- 
čiaus ”ratnuose, Indiana Avė. ir 
kampas 98 gatvės, įvyks Lietu
vių Scenos Mylėtojų Ratelio 
susirinkimas. Visi nariai, o 
taip pat ratelio draugai yra 
kviečiami susirinkime dalyvau
ti. Bus svarstoma ratelio rei
kalai ir surengimas naktinio 
pikniko. Susirinkimas prasidės 
7:30 valandą, vakaro. 4

Antanas Jocius, laik. rast.

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radioa 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
Tel. Yards J069

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS, Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAO 

Automobilius 
808 W. 31 St. Victory 1696

Mes didžiuojamės* skaitlingais Buckeye draugais! Šimtais tūk
stančių jie yra išsisklaidę po visas musų Jungtines Valstijas. Net 
žmonės svetimose šalyse dabar perka Buckeye. Buckeye yra toli 
priekyje parodos. Savo kokybe, skdniu. riebumu, jis yra taip 
geresnis už kitas rūšis. Buckeye specialis Duo-Malting proce
sas pagamino puikiausi skonį kokį mokas niekad 
nojp. 
genimo 
kiaušio miežių moko ir apynių, 
kokybę dėl' jus. jis yra VAKUMU 
prarasta nė biskucio jo stiprumo 
įgykite naują smagumą iš moko, 
kiti geri* moliai

L J. Kazanauskas
ApdAuda automobilių, namų 

ir įkandu

2242 W. 23rd Place
Tel. Roosevelt 8887

“Savas Pas Savų 
— sako biznieriai

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr.

Siutus darom ant užsakymo
Valom, dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct., 
, CICERO, ILL.

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųŠies it 

vertės, puikių spalvų

4171 Archer Avė. , 
. Netoli Richmond

mnis apipylemc 
vii 
kad Chicagoj 
Lietuvoj jau 
žmonės 
mums 
musų 
Kuomet 
šventė, 
gcporlas tautinėmis vėliavomis 
plevėsuoja; kuomet Lietuvoj 
gedulą, musų minios su pro
testų rezoliucijomis, telegra
momis Auditorijos sienas susi
rinkę verčia. Viskas Lietuvai!

“Kaip Lietuvoj dabar žiuri 
į musų kultūrinį kilimą, į mu
sų ūpą, į pastangas susikurti 
savo meną, literatūrą, auklėti 
jaunąją kartą lietuvybėj? Ar 
ten jau daugiau sekama jau
nosios Amerikos dvasia, atsie- 
kimai moksle, literatūroj, jos 
naujausias problemas socialių 
„„c-- ..... , i...

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St
Phone Republic 3713-3691

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me 

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

pirmiau nezi- 
Tai daro galimu^ didesnę, i koncentraciją stiprumo ir 

Pitmą kartą yra vartojama pilna riebi kokybe pui- 
Tada kad išlaikyti visą tą 

PAKUOJAMAS kad nebūtų 
ir skonio. Pabandykite ir 
Jis nekainuoja daugiau negu 

r kiekvienas jį labai

GOODKL

vo paklaustas profesorius vie
name pasikalbėjime.

— “Labai gaila, bet Lietuvoj 
ne tik nieko nežinoma apie 
Ameriką, bet ir kudmažiausia 
tesiinteresuojama. Reikia pa
sakyti, kad Amerika Lietuvoj 
yra tik tuščia vieta...”, buvo at
sakymas.

Reikia žinoti, kad prof. Bir
žiška buvo bene pirmas iš Lie
tuvos svečias, kurs nieko ne-

Amerika? — tuščia 
vieta...”

Ar jus esate bevaike?
Reguliaria $1.00 treatmentas 
pasiunčiamas dykai — vienas 
, • šeimynai

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskite regis- 
truotame laiške, tuoj gau
site bankos čeki.

r
Prirengiame dokumentus ke

liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John j. Zolp 
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

Tegul Lielu- 
dar taip toli nuo musų, 

pietus valgant 
io vakarienės 

gult rengiasi, vis tik 
Lietuva arčiau “negu 

pačių rankos ir kojos”. 
Lietuvoj džiaugsmo 

žiūrėk, musų Brid-

Senai beturėjome gyvą žino 
gų stačiai iš Lietuvos, ypatin
gai tokį žmogų, kurio nuomo 
nė reiškia Lietuvos visuome 
nės opiniją. Todėl prof. My 
kolo Biržiškos apsilankymai 
pasidarė 
Atlantiką 
Rengėme 
mus, gaudėme profesoriaus 
žodžius, varžomos juo be pa
žiūrų skirtumo. Visiems 
mums svarbu buvo girdeli iš 
jo lupų Lietuvos nuomonę apie 
mus, tad profesorių klausi-

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojam 
namui 

3335 S. Halsted St 
Tel. Yarde 6894

I PERSUADED BY 
jsYDNEf OLCOTT 

TO APPEAR j N 
PICTVRE ENTITLED 

1'TIMOIHY'S QVEST 
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JOS. F. SUDRIK, 
INC.

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 8167-470.5 

Chicago, III.

Iow Lock 4

"AB buvau vedus ir kiekvieną dienij vi«a 
Alrdžla iiirSjaUH kūdikio, bet voltui”, raAo 
M i r. L. Scheller, Indiana, "todėl aft iAaishu- 
dinau J Ubu receptą. Imant antri) didutę afi 

1___ negalėjau iAreikfiti
■ buvo džiaUKRino. AA 

nesirgau n<i vienon 
. dienos. AA likau 

motina sveiko 8% 
sv. kūdikio. Tik Die
vas žino muHij 
džiaugsmą. AA ti
kinčiu, kati kiekviena 
moteris, kuri trokš
ta motinystes, ims 
jūsų vaistus. Jus ga-

, lito vartoti A| laiSkt) 
, ir paveikslu dėl gar- 
) slnimų. Actu jums”.

"Vfįlusi 11 metų 
Ir daktarai man sa
kė. kad aA niekad 
neturėsiu vaikų”, ra
Ao Mrs. AVhitc, fa. 

Scheller kūdikis "AS pabandžiau jūsų 
4% mėn„ 17»/j svarų vaistų. Dabar afi 

busiu motina spalio 
mėn. Mano didžiausias troSkimas iSsipildė”.

Dr. DePew's troatmentas, ne-speelfiftkas, 
paremtas ant liaukų veikimo, buvo varto
jamas tūkstančių moterų hu tokiomis pti- 
sokinėmis. knd bėgyje ateinančių 30 dienų 
jis pasisiūlo pasiųsti pilnų dolerio treajnion-' 
tų, apmokėtu persiuntimu, be COD., be 
Jokių kaAtų. be pareigų, dykai kiekviennai 
nioterei, kuri tik paprašys.

Dr. DePew Šiam mėnesiui paskyrė 1000 
nemokamų treatmentų. todėl būtinai para
šykite šiandie. Jis taipgi pasiųs dykai kny
gutę "Chlldless M ar ringes Explained”.

Tiktai prisiųskite savo vardų, užteks atvi
rutės, ir vaistai bus paHiųsti uždarytame vo
ke. Dr DePew mano, kad jus nųsistbbėsite ir 
busite patenkintos. Adresuokite: Dr. DePew. 
Suite EKB, Coates House. Hansas City, Mo.

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Btangmtnyi 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847

geros vežtis j 
Lietuvą ir pikniką vertės $25.00, 
dabar parsiduoda $15.00

$69.00 
$22.50
Pianas vertės

$98.00
$48.00
$55.00
$49.00

tJoklu bildu nelyginkite Buckeye 
su kokiomis nors pigiomis pras
tomis rūšimis, kurios, dėl labo 
sveikatos, neturėtų būti vartoja
mos. - • *

Užrakinkite Atda
rus Langus >

■» r 1 , ' ' ‘ ‘ ' ' ' i • , ‘ '

Su šiuo' naujai išrastu laįlgy užraktu 
jus galite atidaryti langą kiek jums 
patinka ir, užrakinti jį taip, kad nie
kas iš lauko pusės negales atrakinti 
ir įlysti į vidų. Eidami gulti galėsite 
palikti langus atdarus, kas yra labai 
naudinga sveikatai. Jūsų maži vai
kai galės būti prie atdaro, lango ir 
jie negalės langą labiąu pakelti ir 
nebus pavojaus vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nėbarškes kad ir 
laike didžiausios audros. šie prie
taisai tinka prie visą langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie savo 
langų pridėti. Langų negadina. Vi
si dėkitės prie savo langų 
didelę apsaugą 
Persiuntimą apmokam 
langus taip sutraukia, kad šaltis negali įeiti

Agentams didelis nuošimtis. Klauskite laišku 
<!* Adresuokite: -

FRANK LASECK
498-500 Ferry. gi, Newark, N. J.

Tel. Mitchell 2-2554

SPARTON Screen Grid Radio vertės

”,2-00:.........,ikui$59.00
DAY FAN General Motors, 9 tūbų
Radio vertės $150.00 $49.00
BRUNSV/ICK Radio ir Viktrola
krūvoje, vertės $200. 00
1931 PHILCO Radio Art
ir Viktrola už ...............

MAJESTIC Radio ir Viktrola ver-

Ž ...$.2.25.00... :... $88.00
9 Tūbų Radio it Viktrola vertės

T:00............$59.00
9 Tūbų SONORA Radio jrJVikuola 
už

NAUJIENOS, Chicago, Ill.......
toli—      &m.*.;. , ........ ' .;.N—     ■■ -

-f............. ''
dystes, girtuoklybę, perskyras 
ir kt. Lietuvos*' laikraštininkai 
pasistengia savo skaitytojus 
podraug inteligentiją plačiai 
painformuoti, Todėl, tokio
mis akimis į mus žiūrint, ne? 
įstabu, kad kai kas Amerikos 
lietuviams mirtį pranašauja...”

iškreipia sakydamas, kurs 
“ncblofuoja”, o sako dalykus 
taip kaip juos žino. Todėl jo 
pasakymas ir šiuo atveju ,yra 
ypatingai reikšmingas. Jis iš
reiškė kaip tik tą nuomoiię, 
kokia Lietuvoj yra susidarę 
apie mus. tam tikri “inteligen
tų” būreliai ir tie, kurie čia 
atvyksta musų “kultūrinti”.

“Tėvynėj” neperseniai koks 
lai jaunuolis K. J. pasipiktinęs 
rašo Jaunųjų Skyriuj antgnl- 
viu “Mirštantieji”, išmėtinė- 
damas Lietuvos inteligentams 
jų alsi nešimą link Amerikos 
lietuvių. Prof. Biržiška hrook- 
lyno viename susirinkime pa
sakęs, kad kai jis vykd į Aine- 
riką, tai kaikuric Lietuvos in
teligentai jai,n sakę, jog ponas 
profesorius vyksta mirštančių
jų pasižiūrėti... Ir ne be skau
smo jaunuolis sako “Tačiau 
pasižiūrėkime, ar mes iš tikrų
jų mirštanię, ar tą mirtį niunis 
pranašauja ttk tie žmones, ku
rie toli nud| musų gyvena ir 
musų gyvenimo neseka?”

“... Jų nuomone, nekalbant 
apie lietuvybę, mes, besivaiky
dami paskui dolerius, kultū
ringumo, idėjų ir bi kokių 
principų visai csanle nusto
ję... Juk užtenka tik pavartyti 
Lietuvos laikraščius. Ten apie 
musų kulturinius darbus (sa
kysim kad ir labai įspūdingai 
praeitais ihetais Vytauto Di
džiojo jubilėjaus minėjimą), 
apie tai, kad mes Amerikoje 
profesionalų turime daugiau 
negu Lietuvoje, kad Lietuvos 
operai esame davę žymiausius 
artistus, keletą diplomatų, kad 
musų jaunimas turi progų iš
eiti ir išeina augštuosilis moks
lus ir dirba ne vien lietuviams, 
bet visam kultūringam pasau
liui, kad musų jaunoji gent- 
kartė vis labiau ir labilių lie- 
tuviškėja ir kad su ta idėja į 
platųjį pasaulį žengia —- Lie
tuvos spaudoje nerasimo. Tie
sa, apie Anierikos lietuvių 
bloguosius darbus — žmogžvi-

HARDWARE & WALL PAPER 
WHOLESALE IR'RETAIL

200 įvairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolę.
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir, popieriuotojus

‘ J.S.RAMANČIONIS,
J147 SOUTH HALSTED STREET. TEL. VICTORY 7281

Buckeye
MALT SYRUP

- VACUUM PACKED
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NAUJIENOS
The Uthuanlaą Dąily N«wa

Published Daily Excąpt Sunday by
The Lithuanian Nows Pub. Co.» Ine.

1739 South HąlaM Slmt
Telephogę go^velt 8300
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U&lsakymo kaina:
Chicagoje -r-. paštu: bos jau paleistos. Iki gegužės mėn. 15 dienos turėjo 

būt atskleisti rinkimų sąrašai, o birželio viduryje bus 
naujų tarybų rinkimai;

Tai bus pirmutinė po perversmo proga balsavimais 
patirti Lietuvos piliečių nusistatymų.

<■’»; ».u«* ■ . «*
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Sttvtaęk»e Vi it Chicagoj,

$7.00*

lenam n 
Lietuvon užsieniuose

$8.00

APIE BOLŠEVIKŲ “DIDELĮ 
LAIMĖJIMĄ”

Naujienos 
sekmadienius, 
drovž, 1739 S 
(11. Telefonas RooseveK 8500, Orderiu

Money
yinu.

PRAREGĖJO

Kauno apskrities tautininkų suvažiavimo aprašy
me. įdėtam riL, žiniose”, skaitome:

“Kalbėdamas dėl konkordato Lapenas (tautk 
‘ ‘ . — “N,” Red.) pareiš-

onkordato, kokį turi Lietuva, nė
ninku partijos pirmininkas.

' kė, kad tokio konkordate,
viena pasaulio valstybių neturinti. Lietuyos kon
kordatas kunigams duodąs nepaprastai daug tei
sių, ir kiekvienas Lietuvos kunigas jaučiąsis Ro
mos konsulas Lietuvoj. 1

“Konkordatas Lietuvai esąs labai žalingas.”
Taigi, galų gąle, ir tautininkai praregėjo. Ęet jų 

valdžia tą nelemtą konkordatu su Vatikanu pasirašė.
UIT II ■«' I >1 J J " -.........  ■■"...... ■ —

FAŠIZMO BANGA VOKIETIJOJE BAR 
• NESLŪGSTA

11 ■■■ - ”w~1'

?eręitą sekmadieni įvyko rinkimai autonomiškoje 
Vokietijos valstybėje , Oldęnburge ir Dancigo mieste. 
Taip vienur, kaip ir kitur didelio pasisekimo turėjo 
Hitlerio vadovaujamieji fašistai (nacional-socialistai). 
Į Oldenburgo seimą praėjo 19 fašistų atstovų;, kuomet 
pirma jų tenai buvo tik 3. Dancigp apygardų rinkimuo
se hitleriečiai laimėjo 14 mandatų, o iki šiol jie tenai 
neturėjo nė vieno atstovo.

Šitie faktai rodo, kad fašizmo banga Vokietijoje 
dar nėrą atslūgus, nežiūrint to, kad Hitleris ir jo ben
dradarbiai yra susikompromitavę visokiais skandalais.

Fašistų pasisekimb priežastis Vokietijoje — skau
dus pramonės krizis, užtraukęs didelį vargą ne tik ant 
darbininkų, bet ir ant smulkaus biznio.

Tuo krizių dalinai naudojasi ir kita kraštutinė par
tija, komunistai. Oldenburge, pavyzdžiui, dabartiniuo
se rinkimuose komunistų atstovų skaičius pakilo nuo. 
1 į 3. Bet tai yra menkniekis, palyginant su Hitlerio 
partijos laimėjimu.

Agituodami už diktatūrą ir skaldydami darbininkų 
judėjimą, komunistai Vokietijoje rengia dirvą fašiz- 
mųi, nors jie įsivaizduoja, kąd jų agitacija ar tįsanti 
“proletarinę revoliuciją’’,

KOMUNISTAI IR POLICIJA
nim u nu wmiii'iiiiii i i i

Kilus peštynėms tarp lietuvių komunistu A^ę-pko- 
je, jų gusįrinMmų tvąrjsą pradėjo saugoti policiją. Taip 
buvo bįmbininkų prakalbose Cbicagos Lietuvių Audito
rijoje už dvejeto dienų prieš vietinio komunistų orga
no šėrininkų suvažiavimą. Komunistai neužginčjją to 
fakto, kad svetainėje buvo policija, bet jie bando jj 
išaiškinti tuo, kad, girdi, ne jie patys pasirūpinę poli
cijos apsauga, bet ją kokie ten jų priešai “atsiuntė”.

Tai yra tuščias išsisukinėjimas. Bimbininkų frak
cija iš anksto žinojo, kad jų prakalbose bus “trobelio” 
iš pruseikinių pusės, todėl jai, o ne kam kitam, tik jr 
galėjo rūpėti, kad guzikuočiąi butų svetainėje.

Maskvos evapgelijos pasekėjai yra papratę veid
mainiauti. Pernai metais, kada toje pačioje Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje buvo SLĄ. seimas, tai jie baisiai 
piktinosi, kad buvo pašaukta policija j salę numalšinti 
triukšmą, fcw| komuntetąi kėlė, Mėnesių mėnesiais jię 
apie tą įvykį šaukė savo spaudoje ir prakalbose. O <įa- 
bar patys komunistai naudojąsi policijos pagėlba prieš 
savo partijos žmones ir simpatizatorius! '

Jie, be tą, dabar pįktąi kolioja priešingos frakcijos 
atstovus už triukšmo kėlimą minėtose bimbininkų pra
kalbose. Pruseikinipą jie lygina prie- baubiančių gyvu
lių 'stocl^yarduose. Ėet SLA. seime ir biųibiniųkai, ir 
pruseikiniai baubė kartu; ir tai ne dvęjeta valandų, bet 
ištisas dvi dienas. Tada bętgi jje nėsijautf, kad jie pa
mėgdžioja steck-yardų gyvulius; ne, jie tąda sakė, kad 
tai ‘Wiprątw d«pbj|RmH'l kovą prieš fąšąmąl"

Visas dalykas, pasirodo, prikjąųso ųųo tp, kas bąu-i 
bią ąrhą i “ ' "* ‘ '
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OPOjflUNJNKAl LEISIĄ 
SAVO LAIKRAŠTĮ
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“Laisvėje” Komunistas rąšo:
“Brooklyne kalbama, ka<| 

Butkus ir jo šalininkai ruo
šią išleisti savę Įaikraštj, 
kokį ten ‘Progresyvių Sulė
tiną’. Jei tas tiesa, tai pasi- 

• rodytų, jog butkiniai ketina 
toliau tęsti savo žalingą dar
bą. Jie, vadinasi, nepaiso 
Komunistų Partijos lietuvių 
frakcijos konferencijų bei 
dienraščių suvažiavimą nu
tarimų.”
Kommystaą (Bimba) pataria 

darbininkams to “naujo šlamš
to” neskaityt, nes tai pakenk
tų senam šlamštui,, kurį jisai 
pats redaguoja. 4

" ■ "I^,1 1 !■' . ......... 1 ....................... .........—*

gerųm° labai daug pareina 
pačięą valdžios autoritetas 
ir dažnai pačios valdžios 

'tvirtumas.”
Bet kodėl valdžia nepasitiki, 

kad patys sostinį gyventojai 
mokės išrinkti tokius atstovus 
į miesto tarybą, kurie bus tin
kami sostinės, tvarkymui?

Kodėl, sakysime, Vokietija 
nęsibijo Berlyno gyventojams 
pavesti rūpintis to miesto rei
kalais, arba kodėl tokios bai
mes neturi FFancija link savo 
sostinės Paryžiaus?

Tautininkų valdžia vis su
randa pasiteisinimų elgtis ki
taip, negu elgiamasi kitose ša<- 
lyse.

Komunistų spauda prieš ke
letą dienų smarkiai garsino bu
vusios SĮjĄ. 57 kuopos valdy
bos (dabąr nuėjusios į “rau
donąjį susivienijimą”) laimėji
mą byloje su SLA. Pild. Tary
ba, kurią teisme atstovavo adv. 
Bagočius. O dabar ve ką rašo 
apie tą bylą VVorcešterio laik
raštis “Amerikos Lietuvis“:

“Buvo atvažiavęs adv. Ba
gočius iš Bostono, kad pasi
matyt su vadinamų ‘bolševi
kų’ advokatų HąrtweH*u. 
Abudu Superior teisme pa
simatė, pasisveikino, pasi
kalbėjo ir teismą atidėjo dar 
toliau.“
Tai ve kaip atrodo tas dide

lis bolševikų “laimėjimas“ teis
me. Veikiausia, bolševikų ko
respondentas nesuprato, kas 
buvo teisme, kalbama.

i Apie Įvairius Dalykus :

tįs*

• [Acme-P. B A. Photo}

Honduraso federaliniai kareiviai, jų tarpe viena moteriškė-ka- 
reivis/ kovojantieji su sukilėliais krašte.

PROF. ČEPINSKIO 
JUBILIEJUS

Musų Laikų Civi 
lizacija

Lietuvos universiteto didžio
joje salėje buvo paminėtos 
prof. .čepinskid 60 metų am
žiaus sukaktuvės. Buvo pasa
kytą visa eilė sveikinimo per
kalbu. Sukaktuvių proga, ma
tematikos-gamtos fakulteto de
kanas prof. žemaitis paskelbė, 
kad yra steigiamas prof. Če
pinskio vardo fondas, iš kurio 
bus duodama -stipendijos 
besniems studentams.

Publikos atsilankė tiek, 
j salę nesutilpo.

Prof. Čepinskis yra pasižy
mėjęs mokslo vyras ir pedago
gas. Jisai jau keletą kartų bu
vo išrinktas Lietuvos universi* 
teto rektorium ir -dabar tas 
pareigas eina. Bet jisai yra 
taip pat ir visuomenės darbuo
tojas. Kaipo socialdemokratų 
atstovas, jisai dalyvavo seime, 
ir buvo švietimo mimstęris de
mokratinės koalicijos valdžioje.

Kas sudaroapy  stovas? — Se
novės žmonės gyveno miškuo
se. — žmogaus evoliucija. 
— Musų ląikų ąpystovos. — 

. Nešvariausias amžius.—Triu
kšmas ir jo pasėkos. — Tem
peratūros įtaką. — Drabu
žiai.. — Radįoaktingos dujos. 
— Saules spinduliai.— Ma
šinos ir fiziškas darbas. — 
Kur išeitis?

ga-

kad

IB IMTUVĄ PRIPAŽINO 
ISPANIJOS HESPUBLIKĄ

Kauno laikraščiai praneša, 
kad gegužes mėn. pradžioje 
Lietuvą irgi pripažino Ispani
jos respublikos vyriausybę.
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INFORMUOS AMERIKIEČIUS

<AL- Aidas” vąšo, kad gegu- 
žčą įpėn. pradžioje ekonominių 
stų<įų draugiją įsteigė Ame
rikos lietuviams ekonominės 
informącijos biurą.

Tqs bįuras rinks žinias, kUV 
amerikiečiai' lietuviai galėtų 
pelningiau investuoti savo ka
pitalus 
veiksiąs 
žiūra.

bei sutaupąs. Biuras 
po vyriausybės prie-

vis kitau

getai; bet• jėlgu’pripšai, tai — f»šiM}as,fg|yiifeumas' 
jr kojitr-revoĮluci^a!

RUS RjNmMAf METVVOJJi ■

., .UėtHYSję jvyks mlv^dybių rin
kimai. -Stambesniuose Lietuvos miestuose miestų tavy-'

Lietuvos valdžią išleido nau
ją savivaldybių įstatymą, ku
rio vyriausias požymis yra 
žnąopių rinktų atstovų teistą 
susiaurinimas, o burmistrų tei
sių praplėtimas. Be to, dar pa~ 
daryta išėmimas Kaunui: tęeč- 
dalį miesto tųrybos narių (ame- 
tiįoniškni sakant, ' Mąldermar 
inųvįj .s^įrs ministęrių kabįnęr 
tas. sįtą reformą oficiozas aiš
kiną taip:

sostinės miestui mums yra 
visai suprantama. JuK va^

sostini, |ą|p .sąkąn^ 
daugeliu atątaYąfiją 
visiĮ valdybę. 1$ jos susįr 
tyąvkyma ne tik sv^tĮipŠą?

ąp^ndįįą vis<
v Ir jo W

sostines ypa
tingai. turi ■ rūpėti visa kraš
to vyriausybei, ^es nuo jos

i v

j’

Kiekvienas organizmas gyve
na tam tikroje ąpystovose. Tas 
apystovaš nustato žemė, van
duo, oras temperatūra, radio- 
aktingumas ir t. t. Bendrai 
imant, apystevoš yra gana pa- 
stavios ir įvairus organizmai 
stebėtinai esti prie jų prisitai
kę. v. . •. ' •

Tačiau žmonės išsivystė to
kių laiku ir tokioj vietoj, kur 
apystovose jvykp žymių per
mainų. Anatopiįškas žmogaus 
kųno sudėties tyrinėjimas aiš
kiai rodo, jog gįljoj senovėj 
žmopės gyvena miškuose. Kli
matui bokintant, nuo žemės pa
viršiaus pradėjo nykti džung- 
įės. Jos užsiliko tik Afrikos ir 
Pietų Amerikos tropikuose, kur 
ir šiandien randama primity-' 
vių žmonių. Daugumą •žmępių 
turėjo prisitaikyti prie skirtin
gų apystovų. Ačjų tam, jie pra
dėjo spąrčiai prpgi’esuoti ir jų 
smagenys vystytis.

> Senovėj žmones žymiame 
laipsnyj priklausė nuo natūra-^ 
lių apystovų. Jie vyriausia už
siėmė medžiokle. Įrankių jie vi
sai mažai teturėjo. Vėliau žmo
nės- išmoko auginti įvairius ąih 
gmęnis ir prljaųkių^ gyvulius. 
Tai buvo didelė pažanga, nes. 
žmogaus likimas mažiau bepri
klausę nuo laimikio, kaip tąi 
atsitinka su medžiotoju. Seka
mas žingsnis . buvo išradimas 
rato, kuris labąi .daug prisidė
jo prie susisiekimo pagerinimo., 
ĮCųomęt žmonės išmoko pasi
statyti sau namus, tųi jie dar 
labiau ypasiliučsavo nuo gam
tiškų apystovų.

Evoliucija tąja kryptimi ėjo 
vis sparčiau ir sparčiau, žmo
nės išmoko pagadinti tįnkąmųs 
sau drabužius Jr padaryti iš me
talų įvairius įrąiĮk'ius ir maši-. 
nas. Per paskutinius kelįs šimt
mečius 'smarkiai ėmė vystytis 
pritaikomasis / noksiąs, Huris 
Rugeliu, aįžyilgjn yriš
kai nugalėjo n^tpyaliėkas apy- 
stp^s. Bet kįylą klausimas,’ ąy 

, stonus ųpystpYps gurėjo 
latoifU 'Paisėku Air' kartais žino

įteriniipai^' nekasų ■ patys sau 
kapą? \

Pažiūrėsimi' į tas apystovas,, 
kuriose mums dabar tenka gy- Į 
venti. O.ras kuris seniau buvo, 
.tesi ir svęikas, šiandie^ ažiu 
industrializacijai, yra sulerš-

■'■h '

nervus,

tas: jame randasi dulkių, du
rnų ir sveikatai kenkiančių du
jų. Tas suterštas oras kenkia 
plaučiams ir odai. Dėliai to 
žmonės serga įvairiomis plau
čių ir odos ligomis. Mes, sako 
Dr. Albert Bachem, gyvename 
nešvariausiame amžiuj. Ateityj, 
kuomet dirbtuvės bus atskirtos 
nuo rezidencinių namų, kuomet 
labiau išsivystys vandens jėgos 
naudojimas, žmonės tiesiog su 
šiurpiu prisimins musų laikus.

Reikia taip pat atsiminti, kad 
oras išnešioja garsą. Prieš ke
letą desetkų metų pasaulis pa
lyginti buvo ramus. Triukšmas 
prasidėjo karįu su geležinke
liais, tramvajais ir automobi
liais. Na, o su išfaeĮįmų radio 
triukšmas dar labiau padidėjo. 
Dabartiniu laiku padėtis yra 
tikrai alarmiųga, Triukšmas 
daro žmogui didelės įtakos: 
kliudo jam Rinkamai susikon
centruoti, veikia jo
mažina darbo našumą. Dauge
lis mokslininkų mano, jog dėl 
triukšmo žmonės dažniau ap- 
serga širdies liga, ir tokiu bū
du be laiko atsisveikina su šiuo 
pasauliu.

Temperatūra ir drėgmė yra 
oro. savybės, kurios daro įta
kos žmogaus temperamentui. 
Tam tikrose ribose odos atvė

psimas akstiną žmogų. Staigi 
temperatūros permainą nėra- 
tiek kenksmingą, kaip papras
tai manoma. Nuolatinis tempe
ratūros jvairiavimas akstiną 
žmogų veikti, žinoma, reikia 
vengti šalčio. Bet iš kitos pu
ses, šilima irgi nėra geras da
lykas, — ji išlepina kūną, žmo
gus sutingsta, pasidaro miegu
istas, neveiklus.

Nėra abejonės, kad musų laįr 
kais žmonės dėvi per daug drar 
bužių ir gyvena per daug šil
tuose kambariuose. Tuo atžviį“ 
giu moterų drabužiai yra pę- 
palyginamai praktiškesni, ka
dangi jie nekliudo, kunui atvė
sti. Visai kas kita yra su vy
rų drabužiais, kurte sulaiko ši
limą ir neduoda kūnui tinkąr 
mai atvėsti. Vyras nuolat gy
vena dirbtiname tropikų klima
te, kadangi jo. odos tempera
tūra siekia 90 laipsnių Fahren- 
beitų. Tai kenkia, sveikatai. -

1 1 . ‘‘' * t ■*-

Oras ir vanduo turi rąęįįo- 
aktingų dujų,, radiųmo emana
cijų. Ęadąngi tos dujųs labai 
greit pranyksta, tai jų daugiau
sia randasi prie pat žemes 4r 

i urvuose, q tAip pat šaltiniuo
se bei mažuose upeliuose. Pri
mityviški žmonės kur kas la
biau susidurdavo sp radioak- 
tingumi kadangi fitr miegoda
vo apt ^emėj,i«g^vęndaYO u r-;

van-

N .................. . .■.'■■■r1!M1111 '

sutvirtina normališkus, svei
kus,; Ęadioaktingos dujos yra 
naudojamos gydymui jvairįų 
ligų. Civilizuoti žmonės padąrė 
didelę klaidą, kuomet jie atsi
žadėjo nuo tos galingos gam
tiškos jėgos.

Vienas svarbiausių faktorių 
musų apystQVQS.ę yra šviesa, 
ypač infraraudoni ir ultrafio- 
letinfai spinduliai, Paskutinių 
kelįų metų tyrinėjimą! parodė, 
jog tie spinduliai sveikatos at- 
žviįgiu yra neįmanomai svar
bus. Ultraf mietiniais1 spindu
liais gydoma. įvairios ligos. Jie 
sutviytina organizmą ir tokiu 
budu apsaugoja jį W ligų.

Primityviški žmones gaudavo 
saulės spindulių pakankamai, 
kadangi jie beveik visąį nedč- 
vedavo drabužių išdidesnę sa
vo gyvenimo dalį praleisdavo 
atvirame ore. Visai kitoks rei
kalas yra dabar, ypač su mies
tų gyventojais. Į jų namus pro 
stiklus ultrafioletiniui spindu
liai neturi galybės įsigautu var 
žinėja jite uždaruose automobi
liuose, uždaruose tramvajuose 
bei vagohubsc; dirba fabrikuo
se, kur saulės spinduliai nėra 
vietos. Tik šventadieniais vasa
ros metu jiems pasitaiko pro
gos išvažiuoti‘už miesto ir pa
simaudyti saulėm spinduliuose. 
Bet tokie išvažiavimai kartais 
galį atnešti daugiau blčdįs, 
negu naudos, kadangi miestie
čio odą yra labai jautri ir greit 
nudega- Ir dažnąi iiudega tąip, 
kad pasirodo net pūslės.

Civilizacija žymiai permaine 
ir musų gyvenimo būdą. Įmu
rus išradimai sumažino mecha
nišką darbą, kurį praeityj žmo
nės turėjo atlikti savo fiziška 
jęga. Ir juo daugiau išrandama 
•mašinų, • tuo mažiau žmogus 
bedirbą fizišką darbą. Imkifne 
proto darbininkus. Dauguma jų 
beveik visai nesimaiikštipą. 
Ačiū tam, jietydąžnąi serga vi-
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JŪSŲ PATOGUMUI

ve ant žemeli gyvenčiau 
ivuose ir gerdavo šaltinio 
denį. ♦ '

^vienas apsišvie
tęs žinogns žįno, W 
tingumas, yra naudingas žmo
gaus sveikatai; Jis sunaikina 
nenormališkus kūno audinius ir

WW’Msc^
MOSE VIETOSE

YQYNĄ3
3653 Stok Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marquette Park
TUBUČIO APTIEKA

2832 W. 63rd St.

Brighton Park
B. R. PIETKIEVVICZ

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1088

durių užkietėjimu ir įvairiomis 
kitomis ligomis.

. K^ur išeitis? Kas reikia dary
ti? Nejaugi vienintelis išgany- 
pm yra vėl grįžti prie gam
tiškų apystovų?

Visai ne. Dr. Albert Bachem 
sako,, jog apie grįžimą prie na
tūralių apystovų negali būti 
nei kalbos. Daug dalykų musų 
.civilizacijoj yra netikslus. Ta
pčiau yrą ir gerų dalykų. Rei
kia stengtis tuos netikslumus 
pašalihti. Ligi šiol, sako Dr. 
Bacham, žmonių gerbūviu ma
žai tesirūpinta. Ateityj į tą rei
kalą turės būti atkreipta dau
giau dėmesio. Tąsyk išauš nau
ja gadynė, apie kurią mes da
bar.galime tik svajoti. -

i Roseland ir Pullman
WAITCHES B.:OS. CORP.

! i 62 E. J07th St.
■ ■ Tel. Pullman 5950

Ęai jums reikės pa
duoti “classified” skel- 
lįin|ą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
i artimiausi atstovą.

No. 7. KOVOS tik ką 
atėjo. Kaina 10c. Ga
lima gauti Naujienose.

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

Po prof. M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
, kovo 28 d. subrinkime, daugelis rejš- 
. kė noro išsirašyti Vilniui Vaduoti 

org¥U

, < “Mųsų Vilnius” 
($1.50 metams-*-cina kas 10 dienų, 

gausiai iliustruotas-Vilniaus krašto 
vaizdais).* Tad ‘ ^Naujienų0 admini
stracija, susitarusi su profesorium, 

(apsiima 1«8‘ balandžio 20 d. priimti

“Musų Vilniaus”'
prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiėmęs pristatys

“Musų Vilniaus”
i administracijai.

ĮGALIOJIMUS
(Dovieraastis)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

'■ pegu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų mieštų 
rašykite

NAUJIENOS
, 1739 So. Halsted St.

. , CfUCAGO. U-U
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AMERIKOS

Batika, ir labai pagel- 
bįnga knygele tiems, ku
rie nori tapti šios šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza
ntema rasite Šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis sutašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICACO, ILL.
Siųskite money orderi arba krasos 

ženklelius.
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Graboriai

bolševikiški) rojų

oroChicagos Teatruose

Suėmė keturis banditus

9252

teatras
Apriejo pasiutęs šuo

127 N

MA

Phone B o ule va rd 7589

Aleksandrą ir Joną Še

MM*

vaikų pagal naujausius

Nam

Hyde Park

4729 Šaut

Atsisakę važiuoti į 
bolševikišką rojų

Be to 
Porce

AMBULANCE* PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą^ simpatingų ir ramų

prie 
duodu 
electric

sias dalykas yra tas, kad Pru- 
seika atsisakė, važiuoti į Mask 
vą, kurių jis per tięk metų gar
bino. Matomai, bolševikiško ka 
Įėjimo pyragų jam nelabai te 
sinori paragauti. Tad vietoj va 
žiavus
jis pasiliko skursti kapitalistiŠ 
koj Amerikoj.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Įsimyli į merginų, kuri yra pa
garsėjusi gražuolė. Jis jų užhip
notizuoja ir priverčia sekti pas
kui j j.

Oriental teatras. Nuo gegužes 
22 d. bus pradėta rodyti gar- 
sipė filmą “Big Business .Giri”. 
Loret'ta Young vaidina kolegija 
baigusios merginos rolę, kurių 
biznio firmą pasamdė privilio
jimui kostumerių.

JOSEPH J. GRIS
Lietuvis Advokatas 

' 4631 So. Ashland Ao*

Nuo 9 iki 12- vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

ei. Canal 0257

, ZALATORIS

The United Artist

garsine 
’. Vaiz- 

gyvenimas

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

H 01 S. Halsted St. 
Telefonas 

Victory 1115 
Valandos:

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakare

Šatu Bldg. 
La SalleSt.

Meu it 24 St. L ,t, ____
Valandos: Panedtliais ir 
3 iki 8 vat vak., C”

PėtnyČiomis i iki 4

dėl, kad neturime iŠ 
laidų užlaikymui sky

Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 vakare

IR CHIRURGAS

Halsted St., Chicago

1327 So.,49th Ct 

Telefonas 

Cicero 3724

Hobert Davis, 13 metų ber
niukas, 2442 W. Monroe St., 
pasidarė šautuvų ir pradėjo jį 
bandyti, šautuvas išsišovė ir 
pataikė vaikui į burną. Sužeis
tasis tuoj tapo nugabentas j 
povieto ligoninę. Jo padėtis kri
tiniu.

John Kuchinskaa
Lietuvis Advokatais 

2221 West 22nd St
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 »'■
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vakar buvo šilčiausia 
diena

s Lietuviai Gydytojai

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

1588 Miltvaukee Avė. 
(kampas North ir Damen Avės) 

Tel. Bruo$więk 8?8} 
Utarn., Ketv. ir Subatomis 

Ofiso valandos: 1-3 ir 7*8 p. m. 
, Nedaliomis pagal susitarimą

Susižeidė vaikas namie 
darytu šautuvu '

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Užvakar tapo nugabentas i 
pavieto ligoninę Woodrow Gor 
sės, 14 metų berniokas, 8101 
Loomis St. Daktarai surado, 
kad jis tapo pasiutusio šuns ap
rietas. Berniuką įkando šuo 
prieš mėnesį laiko, bet apriėji
mo simptomai pasireiškė tik 
kelios dienos atgal:

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija: 

4193 Archer Ane. 
Valandos: 2-—4 po piet 

Phone Lafayette 0098

29 S. La Šalie St Room 780 
Tel. Central 6890 VaL 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospeęt 8525

Victory 6893 
Drezel 49101

A. ROTO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

d.: 1—3 ir 7—8: Nęd. 10—-12 rytų 
apletvood Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Vakar rytą policija suėmė 
keturis banditus. Du. iš jų ban
dė apiplėšti Olympic viešbutį, 
1015 N. Clark. Kai jie bandė 
įsigauti j viešbučio saugiąją šė
pą, juos užklupo policija. ’

Mrs. ANELIA K. JARUSH
Pbysical Therapy 8 Midwtfe 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Vakar apie 1 vai. po pietų 
temperatūra buvo pasiekusi $5 
laipsnių. Tai buvo šilčiausi 
na šį pavasarį, Tačiau 
spėjikas W. P. Day sako,

Paul M. Adomaitis 
Advokatas 

ęfisąs 

One Nori

• Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ
1145 MUtvaukee Atbnue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P- M 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

BUTKUS 
Undertakįnp Co. 

Wm. A. Pakorny
Koplyčia dykai 

710 West 18th Street
Tel. Canal 3161

J. Lulevičitis'
GRABORIUS IR 

BAL^AMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se visose miesto ii 
miestelių dalyse. ■ Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3,103/S. Halsted St 
Į Cbicago, III.

Tel. Victory 1115

ojtf jo. Ročkom 
JeL Republic 9723

Chicagos teatras. Nuo gegu
žės 22 d. pradės eiti “Never 
the Twain Shall Meet“. Tai 
“South Seas“ romanas, kur 
vaizduojama Amerikos mergi
nos nuotykiai. Vaidinime daly
vauja Leslie Howard, Conchita 
Montenegro, ICaren Morley ir 
kiti. Filmą labai įdomi 
scenoj bus pastatytą 
lain ir Jade“.

Įvairus Gydytojai__
Office Phone Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Office 1724 So. Loomis S t. 
kapip. 18 ic Blue Island Ava.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
& 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfax 6353

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo I. iki 3 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rez. Tel. Kenwood 5107

Dr. A. P. Kazlauskis
Detitistas * 

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso, valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Residence Phone Hemlock 7691

1646 W 46tb St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS AKJŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kurią ėsti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 1Q iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 iki 
KReYvAS^A^IS1 ATITAISO j TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akintų. Kainos pigiau kaip kitur.

Phone 
Hemlock

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

UUSŲ GRABORIAI 
Didysis Ofisas 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonais YARDS 1741 it 1742

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio it ketvirtadienio

Ofiso Tel.
Rez. Tel

DR. A.

Per paskutinius kelis metus 
susidarė pusėtinai didelis būrys 
žmonių,' kurie yra vadinami 
“negrįžėliais’*. Tai daugiausia 
bolševikų diplomatai, kurie par 
siliko užsieny] ir atsisakė grįž
ti j Maskvą- Kuomet Stalino 
genge yra nepatenkinta kokiu 
nors savo klapčių, tai ji įsako 
jam grįžti į Maskvą. Na, o 
kuomet jis sugrįžta, tai jis pap
rastai tampa uždarytas į kalėji
mų arba pastatytas prie sienos. 
Tatai gerai žino visi Maskvos 
garbintojai, štai ir šiomis die
nomis vienas Maskvos valdi
ninkas, kuris rūpinosi Rusijos 
eksportu į Ameriką, gavo pak
vietimų grįžti į Maskvą. Bet 
jis tuoj rezignavo iš vietos ir 
pareiškė, kad jis pasiliksiąs gy
venti Amerikoj ir jokiu budu 
į Rusiją nebevažiuosiąs. Prie 
to jis pridūrė, kad gerai žinąs, 
ką reiškia tas pakvietimas. Jei 
esą jis sugrįžtų į Rusiją, tai 
butų uždarytas j kalėjimą arba 
pastatytas prie sienos.

Dabar pasirodo, kad ir “di
džiajam Amerikos lietuvių ko
munistų vadui” L. Pruseikai 
buvo pasiūlyta važiuoti į Mask
vą. “Vilnis“ rašo?

...‘L. Pruseikos pozicija buvo 
dešini, oportunistinė. JVKP. ir 
CB. tyrinėjo Pruseiką. Jo li
nija buvo perstatyta ir 3 Inter
nacionalui. Kada Internaciona
las jo liniją persvarstė, surado, 
kad jj yra oportunistinė, prieš- 
pąrtinė. L. Pruseikos liniją pas
merkė netik JVKP., bet ir-tokie 
dd.,, Jau p Kapsukas,, Angarie- 
tis, Daubaras. Kom. Internaci
onalas liepė L. Pruseikai, kad 
jis atvažiuotų j Maskvą ir pers
tatytų savo poziciją pačiam 
Kom. Internacionalui, bet Pru- 
seika atsisakė. Dabar L. Prusei- 
ka, buvęs ‘Vilnies’ redaktorius, 
išmestas iš JVKP...

Labai galima, kad Pruseikai 
eiti “tiesia linija“ yra pusėti
nai sunku, ypač po, kai jis tru
putį “palinksmėja“. Tai juk 
natūralūs dalykas. Tas pat “tro- 
belis“, manau, buvo ir su pa
tentuotu keikūnu K. Valoniu- 
St. Strazdu. Tačiau čia įdomiau-

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN 
— Iš RUSIJOS —

Gęrai lietuviams žinomas pet 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akuotis.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
tų, moterų-įr ’ 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus. \

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. ISth Stu netoli Morgan St. 

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

Tel. Čanal 3110 ' /
cijos telefonai
5 ar Randolph 6800

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti

Tel. Roosevelt. 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

1

105 W. Adams St., RooW 2117 
Telephone Randolph 672/ 

Vakarais 2151> IV. 22»4 St. nUo <-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte. Tet. Republic 9690

ADVOKATAI
. , 11 South La Šalie Sti 

Rohm 1934 Tel Rando: 
■Valandos «uo< 9 "IJ 
3241 S. Halsted St.

Valandos — 7 iki 9 va
Olis-r-Utarn., KefV. ir Subatos vak. 
Vasalle—Pan.. Ser. ir Pėtayčios vak

Tek Cieero 1260

DR. GUSSEN 
LIETUVIS DBNTISTAS

Val.i kasdien nuo 10 vai. ryto iki 9
vai. vakare. Nedėliomis pagal sutartį

4847 West 14 Street
CICBRO, ILL.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 Easfl07th St 
kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų PuU. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti * 

127 N. Dearborn St 
Ketvergais ofisai uždaryti.

Duokite savo akis išegzaminuoti

•. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė. 

" kampas 47th St. 
Tek Boulevard 6487

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
creatment ir mag
netu blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
GYDYTOJAS IR • CHIRURGAS 

3421 South Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Rezidencija 6640 So.
x Telefonas Republic 7868

Depresija daro įtakos 
vaiky sveikatai

Dr. George Palmer sake, j.og 
tyrinėjimai rodo, kad per pas
kutinius metus žymiai pablo
gėjo vaikų »sveikata. Vyriausi 
priežastis esąnti ta, kad dd 
blogų laikų tėvai negali tinka
mai prižiūrėti savo vaikus, t. 
y. duoti jiems gerą maistą ir 
rūpintis jų sveikata.

. ■ • > .■ rl'ii. i f.' •' ' ■' ■ :

Tel. Yards 1829-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Wcst Town State Bank Bldg. t 
2400 W. Madison St*

VaL: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Wcst 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

F1LIMONUA SHUKAITfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužes 18 dieną. 10:45 valandą 
ryte 1931 m., sulaukus 10 me
tų amžiaus, gimus rugsėjo 15 d., 
1920 metais. Chicago. III.

Paliko dideliame nultudime mo
tiną Oną. po tėvais DiŠaitę. tėvą 
Juozapą, seserį Oną, tris dėdes — 
Petrą. Mykolą ir Antaną Dišius, 
dėdienę Emiliją Dilienę, ciocę Ju
lijoną ir dėdę Karolį Adomonius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 2843 
W. 38th St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, ge
gužės 22 dieną. 8:30 vai. ryte iš 
namų į šv. , Agnieškoj parapijos 
bažnyčią. 3 8 St. ir S. Washtenaw 
Avė., kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

FRANCIŠKUS MIKUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 17 dieną. 2:20 valandą po 
piet 1931 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Tverų 
parapijos, Girčių kaime. Amerikoj 
išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Barborą, po tėvais Varonovi- 
čaitę, dukterį Marijoną Beržins- 
kienę, sūnų Edvardą, žentą Liud
viką, tris anukus ir gimines, o 
Lietuvoj du brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas, randasi 1430 
S. 50tb Avė., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks ketverge, ge
gužės 21 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų į Šv. Antano parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos yž velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. .Kazimie
ro kapines ant Šeiminiško loto.

Visi a. a. Franciškaus Mikučio 
gimiąes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Meldžiame gelių nenešti.
Nuliūdę liekame.

Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Žentas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, tek Yards 1741.

DR, CHARLES SEGAL 
~ - “ aoja 20 metai 

SMftSAS 
shland Avė., 2 tūbos 

:ago, ILL. 
JTAS Džiovęs 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų figU 
OFISO VABANDČS1

Nuo 10 iki .12 vak ryte, unO 2 iki 4 
' sa

Phone Midway 2880

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
Dearborn St., Room 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Strese 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vak kielcviatą 

vakarą, išskyrus ketvergį , 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 4 6th St. Chicago, Ilk

Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
■ ' j •

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHięĄpO, ILL,

GYDYTOJAS

Ofisas t 3102 So. 
arti 3lst Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diena

Visi a. a. Filimonijos Shukaitės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvai, Sesuo. Dėdės, ’ < 
Dėdienės it Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tek Yards 1741.

J. F. RADZIUS 
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau- 
Sūriau, ir pigiau,

< nc?u k*1* LoJel* kad 
priklausau prie grą- 

bų išdirbystės.
' OFISAS:
668 W. 18th Strcęt 

y Tel. Canal 6174 
bgBOfr SKYRIUS:

■ 3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

8TANISLOVAS YANKAUSKAS,

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 14 dieną, 4 valandą po 
pietų 19.31 m., sulaukęs 42 me-. 
tų amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Žvingių parap., Stokaičių kaime. 
Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime bro
lį Kazimierą, brolienę Petronėlę, 
2 dėdes — Aleksandrą ir Joną Še
pučius ič gimines, o Lietuvoj bro
lius ir seseris.

Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks antradieny, 
gegužės 19 dieną, 2 vak po pietų 
iš Eudeikio koplyčios bus nuldy- 
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo Yankaus? 
ko giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti ląidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis, Brolienė, Dėdes > 
ir Giminės. ‘ ' /

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius Eudeikis, Tek Yards 1741. .

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
4uo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piet 

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 17 
Reę. Telephone Plaza 1202

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.’

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77. W. Washington St. . 

Cor. Washtagton and Clark Sta. 
Ofiso Tek Centru 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VĘZELIS 
Dentistds

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Jau trečia savaitė eina 
filmą “The Front Page 
duojama reporterio 
ir jo nuotykiai tarpu gengste- 
rių. Adolphe Menjou vaidina 
redaktoriaus rolę.

McVicfcers. Eina filmą “The 
Secret Six“. • Svarbiausių rolę 
vaidina Wallace Berry. Pra
džioj jis yra skerdykas “stok- 
jarduose”. Paskui pradeda už
siimti pelningesnių butlegerio 
bizniu. Jis tiek pasidaro ga
lingas, kad tiesiog koųtroliuo- 
jo miesto policiją Kiti artis
tai yra Jean Havov Lowis 
Stone, Marjorie Bambeau, etc.

Roosevelt teatras. Rodomo 
filmo “Svengali“, kurioj svar
biausią rolę vaidina John Barry- 
more, Svengali (Barrymore)

Musų patarnavimas lai 
dotuvėse ir kokiame rei 
kale visuomet esti sąži 

šiltas oras greit praeis ir dar | ringas ir nebrangus to 

šią savaitę Chicago susilauks 
šaltoko oro. \

DOVEIKIS
KVIETKININKAS 

NUSKINTOS kvietkos 
Pristatome j Visas. Miesto Dalis ' 

Vestuvėms, Bankietanąs ir Pagrabams 
, Vainikai

3316; S. Halsted St. Tel; Boulevard 7314

. GYDYTOJAS IR CHittŲRGĄS 
4143 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po‘ pietų, 2 iki
, 4 k .6 iki 8 vak. NočUliom nuo 10 / j 

$iki 12 dieną. vakaf<
Telcphonai dietų it haktį Vitginia 0036

Advokatai

’ •'■T-1 ,T

S5BSB=3=SSia»^^

Tarp Chicagos
Lietuvių

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo<ofisų į naują vietą po n t.

4645 So. Ashland Avė
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare.

Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820 
,Namai: , .. > .

6641 So. Albany Avė.
Tek Prospect 1930

,II, I I e ■■!!■■■ II ■

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

Tek Lafayette 4146

VALANDOS: ‘ ’ » <

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone_Prospect 6659 
Ofiso

DR. P.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

•raboria* 
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

a-**" '.'.V " * 7



3.

Antradienis,

CLASSIFIED ADS

• 'Biežienė

Pbone Humboldt 8559

PRANEŠIMAI
1608

simFASHioNvmi)

buvo paša-

Brighton Park

CLASSIFIED ADS

3003

(Adresas)

raaiimfln

LAXATIVAS DEL NEGA 
LIUOJANCIO KŪDIKIO

Laisvės
norite

Naujie-
3514-l 6 RooieveltRd. 

arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

ar dau- 
-vyzdžių,

linksmais miliontiose namų Šian- 
die. Castoria yra grynai, auga* 
lų, nekenksminga ir patariama] to ženkleliais kartu su užsaky 
jnedikalės profesijos 
imitacijų. 1 
parašas reiškia tikrų Castoria

VYRAM, MOTERIMS, 
MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS,

Help Wanted—Malė
Darbininku reikia_____

Financial
Finansai-Paskolos **^*Z**wwwww%**^^A^^w*^>*w^w**w^*^*w 

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės j 
nas, Box No. 1258.

Antano Lalio išleis 
tuvių vakarėlis

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Advokatas Wm. C. Mitchell 
jau namie

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 
Nori taisyti karus atliekamu nuo dar 
bo laiku, už pigią kainą.

Tel. Lafayette 1329

kad jos aprūpintų mokinius 
Norint tai galima lengvai pa
daryti. Po metų kitų; kai lai
kai pagerės, mes noriai balsuo 
simc už naujos mokyklos sta 
tymų.

Pirmininkas Louis Kežas 
Raštininkas John F. Kimbark

iki 1. Abbott Lumfeer Co., 
Grand Avė., Berkshire 1321

REIKALAUJU agentų dėl pardavinė
jimo Stomacb Bitterio. Geras užmo
kestis. Salote Stomacb Bitter Mfg., 3359 
So. Auburn Avė., Chicago, III. '

PARDAVIMUI pigiai viena groserne 
arba su namu.

6009 So. May St.

•jg panirę onu snicųtA Į o^o|q e/t 

•gav umqn.y $ q|£g 
NOI1V1S 

9NISVHH9 SVO NHMHV 
stueuaiunisoų s e ui

-tupjumd — snfJHr n sestS srirntuar) 
•ŠuĮZĮUotuĮS *00* I $ SuuaaiB ar 8uiqčr^\ 

purių fisnC smuiAUOieĮBd svupj

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yri vais- 
tai, kurie kaip tik jam'atsako. 
Ir jie atlieka darbų greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nS ne
pajaučia. Fletchdr’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ii

tėvai* turi savo 
namą, kuris da|

Amerikos 
mėgiamiausis 

namuose 
pakelis

Programa įvairi, įdomi ir įkvėpianti! Klausytojai apturėsite didesni 
gyvybės Veiklumą. Nepraleiskit tos progos.

Vanagą aplankius -> i
- ‘i '-. v ■ (. ■ i ! j

Vanagas tai vis Vanagu pa
silieka. Jis ką nors sugalvoja, 
kad pa juokinus žmones. Na, <fj 
juokas yra labai geras daiktas. 
Net ir labai susirupinusių bei 
susikrimtusių žmonių veidai 
palinksmeja, kai Vanagas ima 
šporus krėsti. :

GegUžės 24 d. Vanagas ren
giasi lėkti į miškus., Lietuviš
kai tariant,“ jis rengia , pikniką 
Chemausko darže. Sakoma, 
kad piknikas būsiąs labai įvai
rūs: busią visokių žaidimų. Nė
ra abejones, kad susirinks 
daug Margučio patriotų nei pa- 
rapijorių. Padaužų kabinetas 
irgi dalyvausiąs. ’ žada būti ir 
Pustapėdis su Senu Petrų.

Kiek teko nugirsti iš Antar

CZ^^MAILOR
Room 704-705

MILWAUKEE AVĖ., CHICAGO

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia________

REIKALINGA mergina dėl abelno na
mų darbo; turi pasilikti naktimis. 1542 
So. Kildare Avė. Lavvndale 2398.

Educational
___________ Mokyklos___________

»*RR^^M*A«*«*A#WWVWWWV*^***,»*^******’ 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk j 

INTERNATIČNAL BARBER ‘ 
COLLEGE,

672 West Madison Street

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

GROSERIS. mokyklų t reikmenų ir 
ice ertam krautuvė, taipgi parduosiu soft 
drinks išvežiojimo troką ir su visais 
kostumeriais, galima pirkti ir atskirai. 
Priežastis pardavimo apleidžiu miestą.

2900 W. 40 St.

darome viešą atsišaukįmą j pie
tiečius ii r raginami juos, kad 
23 d. jie visi balsuotų prieš su
manymą užtraukti naują pas
kolą mokyklai. Jei tas sumany
mas butų priimtas, {ai mes 
ant savo pečių užsidėtume, sun
kią naštą,— $600,000 skolos.

Turime pareikšti, kad įverti
name mokslą ir dedame visas 
pastangas, kad musų vaikai tu
rėtų progos apsišviesti ir tapti 
naudingais bei susipratusiais 
piliečiais. Tačiau atsižvelgiant i 
dabartines sunkias aplinkybes, 
mes esame priversti stoti prieš 
užtraukimą tos dideles pasko
los. Mes padavėme Mokyklų 
Tarybai prašymą, kad ji sutvar
kytų senąsias mokyklas taip,

Lietuvių Drabužių 
Krautuveflh

DIDELIS PASIRINKI-
MAS PAVASARINIŲ ir

VASARINIŲ ‘ fZ, 
DRABUŽIŲ. J

Pbone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rocktvell St. 

CHICAGO, ILL.

REIKIA patyrusių moterų pardavėjų 
dirbti lauke, visą ar dalį laiko, parda
vinėti naudingą daiktą ant išmokėjimo. 
Geras uždarbis. Kreipkitės į Brandt 
Clotbing Co., 1223 S. Halsted St. 
2nd floor.

jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos . skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. F.—L:

OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 vafįndos ryto iki I
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nių,— “Naujienų” 
ir šiaip artimesni 
gai bei pažįstami.

Laike vakarienės 
kyta visa eile trumpų kalbų. P. 
Grigaitis pareiškė, kad sunku 
tiesiog yra ir įsivaizduoti, jog 
d. Lalis atsiskiria nuo musų ir 
išvažiuoja į Lietuvą. Nuo pat 
“Naujienų” įsikūrimo d. Lalis 
buvo su jomis, — iš pradžių 
joms bendradarbiavo, o vėljau 
per kelioliką metų dirbo redak
cijoj. Jo vedamas pirmas pus
lapis pasidarė pavyzdžiu Ameri
kos laikraščiams tiek savo gy- 
vumu, tiek iš literatiško at
žvilgio. ■

Dr. Karalius pabrėžė tą fak
tą, jog d. Lalis daugeliui Ame
rikos lietuvių buvo lietuvių kal
bos mokytojas. Aš, pasakė jis, 
turiu būti dėkingas jam; nes 
jis buvo ir mano mokytojas.

Dr. Biežis nūrodė į tai, jog 
Lalis pagelbėjo tūkstančiams 
lietuvių išmokti anglų kalbą. 
Atvažiavus į šią šalį, be jo 
žodyno tiesiog negalima buvo 
apsieiti.

“Naujienose” buvo jau rašy
ta, kad automobilius užmušė 
aptiekorių P. Valasiną. Velionis 
buvo nepaprasto pasiryžimo ,ir 
ištvermės žmogus; jis gali būtį 
pavyzdžiu daugumui musų.

Aš pažinojau Petrą nuo pat 
jaunystės dienų; Augo Nortei- 
kią kaime prie pat Joniškėlio. 
Buvo sūnūs vidutinio ūkininko. 
Kadangi jo tėvas jau buvo se
nas, o brolis dar per jaunas, 
tai Petras buvo liuošas nuo ka
ro tarnybos ir nemanė vykti 
Amerikon. Bet užėjus pašau* 
lipiam karui, velionis buvo pri
verstas stoti į karą arba bėgti. 
Tačiau laike karo atvykimas į 
Ameriką buvo tiesiog nejihano- 
mas. Vienok jis buvo ' vienas 
tų, kuris pergalėjo visas kliū
tis ir atvyko į šią šalį. .-Vos tik 
jam čia atvykus, ir Amerika 
įsivėlė karan. Petras buvo 
labai susirūpinęs ir sakydavo: 
bėgau nuo vilko, užbėgau ant 
meškos. Bet kaip ateivis jis

Mes vietos lietuviai gegužės 
15 d. parapijos svetainėj kartu 
su kitų tautų žmonėms laikė
me susirinkimą ir, apsvarstę 
vietos reikalus, nutarėme pa
daryti sekamą pareiškimą: 
Dabartiniu jaįku visoj šalyj 
siaučia didelė depresija, kuri 
vyriausia kankiną darbo žmo
nes. Kai kurie turi tiesiog ba
dą kęsti. Nedarbas palietė ir 
musų miestą. Namų savininkus 
spaudžia ię kitą bėda,— tai 
aukšti mokesnįai. Taksai ant 
nuosavybių pąkHo net tris kar- 
tus,Į o tuo tarpu;,jokių pageri
nimų nesimatę K'

Akivaizdoj tų faktų mes ii’ 
... ...y Įl1’*^ <"■' --------------Trr---- !

Miscellaneous 
įvairus __

ARDOME
Visą bloką augitos rūšies aptartmen- 

tinių namų prie 61 St. ir Ellis Avė. it 
prie 4520 N. Ciaremont Avė. Par
davimui už bargeno kainas štorų lan
gai. grindys, plytos, plumbingas, apšil
dymo 'įrengimai. Visokio didumo lum- 
beris. Pardavėjai yra ant vietos, arba 
šaukite Vittory 0600.

PARDAVIMUI 2 lotai, mažas cot 
tage, 50x125 lotas.

7347 S. We«em Avė,

\ l Šalinkis mu. LaiSkus reikia adresuoti: 
Čhars H. Fletcher | Naujienos, Pattern Dept., 1789 

So. Halsted < M UI.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad automobilių nelaimėj 
sunkiai tapo sužalotas adv. 
Wm..C. Mitchell: jo kojos tapo 
sulaužytos. \ .

Ligoninėj jam teko išgulėti 
virš dviejų mėnesių. Dabar jis 
tapo pargabentas naipo, 2956 
W. 69 St. Gydytojai sako, kad 
už poros savaičių ady. Mit- 
chell galėsiąs iš Jj>yoą keltiš ir 
vaikščioti krukiais pasiremda
mas, Advokatas savo draū* 

- ' . , • ' t. ■ ’

gams ir klientams linki , gerų 
dienų. Jis taip pat yra dėkin
gas visiems, kurie jį aplankė 
ligoninėj. ( 

Advokato 
gražų naują 
nėra pi 1 na i užbaigtas. Viršuj

i Mitčhell’iai jau gyvėna.' Bai
giama prirehgti kambariai' ir 
apačioj, kur, bus ,, krautuve. 
Namas yra inoderniškas ir tu
ri Visokių parankūmų..

Margučio piknikas 24 gegužio 
Černausko darže. Dovanų duoda
ma “cash” pinigais: $50.00, $25.00, 
$10.00 ir $5.00. Įžanga 50 centų. 
Galite įsigyti tikietus isanksto Mar
gučio ofise. . -

’ PARDUOSIU savo dalį botelio ii 
lanch rum biznį, 36 kambariai. — Ge
ras, pelningas biznis. Išvažiuoja Lie
tuvon, 1245 So. Michigan Avė. Tel. 
Calumet 2021, nuo 8 r>to iki 1 po piet.

Praeitą šeštadienį, gegužės 
16 d., 'Lietuvių Auditorijoj 
“Naujienos” surengė Antanui 
Laliui išleistuvių vakarėlį. Va- 
karėlyj dalyvavo apie 60 žmo- 

darbininkąi 
Lalio drau-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, kaurus, 
elektrikinį radio, lempas ir tt. su dide
liu sau nuostoliu iš priežasties perskirų. 
Rakandus vartojau 4 mėnesius. Vei
kite greitai. 6334 So. California Avė.

GRAŽUS PARLOR SETAS $80 
vertės $300; 9x12 American Oriental 
kauras $35. vertės $175; Persų dezai- 
no 9x12 Wilton kauras $20; Venecijos 
riešuto miegamojo kamb. setas su spring- 
sais ir matrasu $70, vertės $250, riešu
to valgomojo kamb. setas $60, vertės 
$200; stalas $10, graži lempa $5, ver
tės $25, kėdės, dreipsai, paveikslai ir 
tt. Viskas kaip nauja. 8155 Drexel 
Avė., Ist apt., 2 blokai į rytus npo 
Cottage Grove Avė., tel. Amblsador 
3346.

flo, tai’ Vnnągnj, šionipt gana 
dędą tyajiMnįų& Ateityj gal 
Jeift ir vištą! perėti. Tąsyk kas 
sąvaitę iš kiaušinio išsiris Mar
gutis.

LIETUVIŲ KALBOJE
PAMATINĖS JMBLIJOS PRAKALBOS Iš RADIO STOTIES

W-M-B-I
1080 Kilocydes į * 

įvyks

Trečiadieny, Gegužio 20 dieną

žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS 
2945 W. 63rd St, 

arti Ricbmond St. 
Tel. Grovehill 0989 

Nedėliomis* atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po piettf.

buvo paliuosuoins. Tirdamas 
mažamokslis iš Lietuvos, jis čip 
padirbęs keletą metų ir Ausį,- 
taupęs kiek centų, — griebėsi 
už mokslo. Jau buvo netoli 30 
metų amžiads, kuomet pradėjo 
mokytis. 1922 stojo į Valpa- 
raiso mokyklą. Bet kad jo su
taupyti ęen’itai greit baigėsi, tąi 
grįžo Chicagon, kur dirba die
nomis, b vakarais lanko mo*- 
kyklą, arba naktimis dirba, p 
dienomis lanko mokyįlą. Ne tik 
jis pats išgalėjo tęsti pradėtą 
mokslą, bet ir savo jaunesniaip 
broliui, kuris lankė aukštuosius 
mokslus Lietuvoje, siuntė nuo
latinę pagalbą, nes po karo visi 
Lietuvos ūkininkai liko betur
čiai. Tik šiemet baigęs aptie- 
koriaus mokslą, tikėjosi pradėti 
kiek lengvesnį gyvenimą, bet 
begailestinga mirtis be laiko pa
kirto tvirtą, ir energingą vyrą.

Velionis buvo apsišvietęs ir 
laisvų pažiūrų žmogus. Eida
mas mokslus prie labai sunkiij 
aplinkybių ir būdamas labai už
imtas su mokslu ir darbais, jis 
tikėjosi baigęs mokslą stoti į 
eiles lietuvių visuomenės dar
buotojų. , , \

Petras buvo nevedęs ir čia 
neturėjo artimų giminių. Lietu
voje paliko tėvą, brolį ir seserį 
ir daug kitų giminių.

Ilsėkis, drauge, būdamas liue
sas nuo vargų ir skausmų šio 
vargingo gyvenmo. Mus visus 
tas pats likimas laukia?

, —-Julius Placiukas.

Nuolaidoj ant Drapea 
šaukit

Randolph 0028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

WISSIG,
Pannliniimc Kart , 

Seno Krajaus
PER 26 METUS, i

--------i------ --------------------------TV7F-- ■

Visi kalbėtojai linkėjo d. La
bui kuo laimingiausios kelio
nė’. ir parvažiavus į Lietuvą 
paruošti lietuvių kalbos žodyną.

Tarp kalbų buvo ir muzikalia 
programas. Ponios Gugienė ir 

padainavo specialią 
toms išlestuvėm Įsirašytą dai
ną “Plaukia sau laivelis”. Dai
noj kalbama apie tą laivelį, ku
riuo išplauks d. Lalis ir kaip 
tas laivelis jį veš vis, tolyn, to
lyn nuo musų. J. Olšauskas 
padainavo “Leiskite į tėvynę”. 
O paskui visi vakarėlio daly
viai, Olšauskui vedant; užtrau
kė “Sveiki broliai dainininkai”.

Vakarėlio atminčiai buvo į- 
teiktas d. Laliui savotiškas dip
lomas, kurį padarė art. M. Ši
leikis. Ant pirmo ‘ puslapio 
vaizduojama Amerikos dangorė- 
žiai, kuriuos skiria nuo Lietu
vos jura. Juroj matosi laivas, 
kuris, kaip toj dainoj sakoma, 
plaukia vis tolyn, tolyn nuo mu
sų. Ant “diplomo” pasirašė vi
si vakarėlio dalyviai. Buvo j- 
teiktas dvi dovanos, — viena 
nuo “Naujienų”, o kita nuo 
Padaužų.

Ant galo, pratarė kelis žo
džius ir d. Lalis. Jis dėkojo vi
siems vakarėlio dalyviams ir 
pareiškė, jog yra sunku skirtis 
su žmonėmis, su kuriais per 
tiek daug metų teko kartu gy
venti ir dirbti.

Po to prasidėjo šokiai, kurie 
užsitęsė beveik iki trečios va
landos ryto, šokiams grojo M. 
Yozavitas ir Petruševičius. Va
karėlis praėjo labai gyvai ir 
susirinkusieji nenoriai skirstėsi.

Prie vakarėlio surengimo 
daugiausia pasidarbavo ponios 
Gugienė ir Jurgelionienė, o taip 
pat p-nia Kemėšienė, kuri pa
gamino vkarienę.—N.

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau. 
Rašykite,, tuo jaus į 

Pattern Departamentą

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Vasarinis ir pavasarinis siutelis. -Be jo sunku bus apseki, kaip ateis 
... .. .. .w vilnies materijos. Sukirp-

PARSIDUODA storas Malt. Hops, 
Cigarų ir Cigaretų labai pigiai. 6 kam
bariai pagyvenimui. $35 renda. — Turiu 
extra parduoti skėlas, Cigarų keisai. 
4755 Princeton Avė.

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
rų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan 
kykit' pas mane. Mano- pilnas ISegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrų liga ir jei ai apsi- 
imsiu jųe gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino ISegzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki .7:30 vakaro. Neda

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų.

PINIGAI
Mes skolinant nuo $50 iki $300 

’ Neimam komiso
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos 

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 So. Kedzie Avė.

8 DIENŲ 
PATARNAVI

MAS 
Puikiausia* 

Valymas 
Chicago je 

VISI 
DRABUŽIAI 
APDRAUSTI 

„ 40% :_____
Vyrų siutai ................79c
Moterų skrybelče 3ftc
Vyrų skryties ___ OOc
Specialiai gegužės men. 

pirltynSe — pora 17c
Dresės nudažomos 82.69
SECURITY MASTER CLEANERS 

159 N. State St. 
kampas Randolph, Room 1612 

6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
Atvežkit juos.

šalftshjš vakaras. Galima siūdinti iŠ šilko___
tos mieros 16, 18,z taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę

Norint gauti _ vien: 
giau virš nurpdy^ : 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėli mierą ir aiš
kiai parašyti, savo vardą, pa
vardę ir adresą.; Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
mą prisiųsti pinigus arba paš-

Daktaras P
Kapitonas s

Specialistas iš VBy.
GYDO VISAS LIGAS WRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUMOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ąodijimą krau-

Jeigu kiti ne- 
. _ . ‘ 1. 

ir 'išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaidie nuo 10 valandos ryto iki I 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedeliomis ifuo 10 jyto iki 1 vai. 
♦200 ..F

Rusiškos ir Turšikos Vanos 
12th STREET.

Tel. Kedzie 8902 UI

Į ' ' H II III.......

NAUJIENOS Pattten Depe.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15' centų ir prašau at- 
f B \

siųsti man pavyzdį No

Mieros per kratinį

_______For Reni________
PASIRENDUOJA basement 

Štoras, kampinis, už vieno iki 
dvieįų blokų nuo keturių mo
kyklų. Pigi renda. Tinka bile 
kokiam bizniui. Gera proga lie
tuviui. 6902 S. Talman Avė.

Business Chances
. \ Pardavimui Bizniai______

PARDAVIMUI pigiai buČernė ir gro- 
šerne su namu arba atskirai. 821 W. 
34 St. Pbone Boulevard 3379.

Automobiles.
AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 

IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avė. • 

Lafayette 2082

Business Service 
Biznio Patarnavimas

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c., stogams $1, durys $1. 
garažo durys $2. Naujas ir senas lum- 

eris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
daliomis 9 
5201 W.

Real Estate For Sale 
Namai-Žamė PardaVimni

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOĄNS S INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notaa, 2nd mortgage 
ir parūpinant l ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

1 texchange—Mainai ~~~
IŠSIMAINO . restaurantas ant automo- 

biliaus arba cottage. Naudokitės proga 
F. G. Lucas Co., 4108 Archer Avė.

KOP

ANZ PRESSot-SUIT 
IOKŠSEIBCLEANED (PRESML




