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Keli amerikiečiai Mooney pareikalavo 
nulinčiavo viena -te ** .

Honolulu pilietį
Įtempimas tarp baltųjų ir^ fili

piniečių dėl karininko žmo
nos užpuolimo pasiekė iste
rijos

Honolulu, Havvaii, sausio 10. 
—šis miestas ir visa Hawaii 
žemė pasiekė aukščiausio ner
vų įtempimo ir rasinė neapy
kanta gresia išsiveržti su visu 
ligi šiol dar šiaip taip prilaikytu I 
įniršimu.

Vakar dieną keturi amerikie
čiai pavogė ir nužudė vieną 
bawajietį. Joseph Kahahawai, į 
įtartą kaltininku dėl tūlo Ame
rikos laivyno karininko žmonoj 
užpuolimo ir išniekinimo perei
tą rugsėjo mėnesio 12 dieną.

Keturi amerikiečiai, apkal
tinti pirmo laipsnio žmųgžudy- 
be, yra areštuoti ir randasi 
seno karo laivo .Alton autorite
tų žinioje.

Apkaltintieji žmogžudybe yra 
Mrs. Granville Fortesųue, ži
noma New York ir Washing- 
ton aristokratų rateliuose, mo
tina užpultosios karininko žmo
nos ; karininkas, leitenantas 
Massie, užpultosios moters vy
ras; E. J. Lord, kariškis 4r Al. 
Jonės, antras kariškį „ *

Sakosi gynę laivyno garbę
Šie keturi nuvykę į Havvaii 

federalį namą išvyliojo iš ten 
tuo laiku buvusį Joseph Kaha- 
hawai, pasisodino į automobilį, 
atsivežė ties ponios Fortesfjue 
rūmais ir ten nušovė. Pirma
jame tardyme kaltinamieji pa
siaiškino padarę liūčių hawa- 
jiečiui su tikslu “apginti Ame- 

' rikos laivyno garbę”. Havvaii 
autoritetai reikalauja visiems 
keturiems žmogžudžiams mir
ties bausmes.

Havvajiečiai nepripažįsta lin- 
čiaus

Visas neramumas prasidėjo 
po pereitų metų rugsėjo 12 d., 
kada kažkokie 5 ha)vajiečiai pa
vogė leitenanto Massie žmoną, 
Thalia Massie ir ją smurtu iš
niekino. Teismas, kurs įvyko 
kooperuojant attorney general, 
kaltininkus tuomet nepakanka
mai nubaudė ir Amerikos lai
vyno karininkai visą laiką pik
tinosi dėl napakankamai griež
tos bausmės. Kito nieko ne
padarydami, kaikurie nutarė 
patys atkeršyti havvajiečiams ir 
pasigavę vieną iš įtariamųjų, 
Kahahavvai, jį nužudė. Buvęs 
Havvaii gubernatorius Wallace 
Rider Farrington pareiškė, kad 
nužudymas Kahahavvai yra jo
kiu budu nepateisinamas, jei 
nepripažinti “linčlaus” teismo 
legaliu. z

Linčininkus ginsią laivyno 
karininkai

Honolulu, saus. 10. — Ame
rikos administracija ėmėsi visų 
priemonių išvengti vietinių su
kilimo ir laivynui įsakyta būti 
prisiruošusiam sutikti visokias 
galimybes. Baltųjų tarpe kjlo 
didelis sujudimas prieš vieti
nius filipiniečius po to, kai pro- 
sekutorius Griffith Wight pa
reiškė, kad visi keturi kalti fi
lipiniečio nužudymu bus teisia
mi dėl pirmo laipsnio žmogžu
dystės.

Prezidentas Hooveris parei
kalavo smulkaus-, pranešimo.

i
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naujo teisino dėl 
senojo apkaltinimo

District Attorney perspėja, kad 
naujas teismas gali atvest 
prie kartuvių

San Francisco,' sausio 10. — 
Ilgoj kovoj dėl laisvės Thomas 
Mooney vakar griebėsi pasku
tinės priemonės.

įDviejuose pareiškimuose jis 
pareikalavo naujo teismo dėl 
žmogžudy bes, dėl kurios jis jau 
sėdi 16 metų ir kurios jis ne
sąs kaltas? z

Mooney reikalauja, kad jam 
butų duotas naujas teismas 
tais pačiais kaltinimais, kokiais 
jis buvo apkaltintas šešiolika

District attorney Mathew 
Brady, minimas Mooney reika
lavime, sako, kad šis Mooney 
žinksnis yra “kvailas”, nes jei 
sykį jį apkaltins, tai kito išėji
mo nebebus kaip tik kartuvės, 
tuo tarpu, kad dabar Mooney 
turįs daug vilties būti dovano-

Mooney prašyme naujo teis
mo yra reikalaujama jį teisti 
dėl tų pačių kaltinimų, “parem
tų melagingais kaltinimais ir 
kreiva priesaika”, būtent dėl 
bombos sprogimo -San Franciš- 
co 16 metų atgal, kur žuvo 8 
žmonės ir dėl ko paskui buvo 
apkaltintas Tom Mooney.

Sandino pradeda 
ofenzyvą

Karo orlaiviai jau bombardavo 
jo armijų

Colon, Panama, saus. 10. — 
Gen. Augusto Sandino, Nikara- 
guos sukilėlių vadas, slaptai 
paruošė stipriai ginkluota ar
mijų iš 1,000 vyrų ir žada tuo
jau pradėti puolimą prieš Ame
rikos jurininkus. Karo orlaiviai 
jau bombardavo Sandino armi
jos dalį, padarydami skaudžių 
nuostolių. Padėtis Nikaraguo.] 
skaitoma rimta.

Amsterdam, saus. 10. — Vo
kietija čia pradeda statyti mil
žiniškų orlaivį, dar du syk di
desnį už DO-X. v

Patiriama, kad laivyno karinin
kai yra pasiryžę apkaltintuo
sius ginti.

Pačių baltųjų isteriką kalta
New York, saus. 10. — Ho

nolulu policijos šefas Patrick 
Gleason tvirtina, kad dėl Hono
lulu įtempimo yra kalti patys 
baltieji, kurie/jau nuo ,senai 
turi labai nepalankų nusistaty
mą prieš vietinius filipiniečius, 
o po rugsėjo 12 d. tas nepalan
kumas pavirto tikra isteriką. 
Nuo to laiko miestas apstatytas 
sustiprinta policijos apsauga, 
nors nesą jokio pavojaus, kad 
filipiniečiai sukiltų.

Amerikos laivyno vyriausybė 
uždraudė savo jurininkams iš
eiti į miestą ir baltosioms mo
terims patarta nevažiuoti j 
Hawaii, o kurios ten gyvena, 
tai laikosi užsidarę namie.

Filipinų gubdrnatoriu ką tik 
paskirtas Theodore Roosevelt, 
buvusio prezidento Roosevelto 
sūnūs ir ligi šiol Porto Rico 
gubernatorius. /

[Acme-P. W A. Photo]

VVashington, D. C. — Prekybos rūmai, kurių pastatymas kainavo $17,000,000.

Vokietija atsisakė 
mokėt karo skolas
Bijomą, kad Fmncųizai yęl 

nęokupifbtų Reino

'n
SU-

bei Dawes

pareiškime
Bruening

Vokietijos pade-

Berlynas, saus. 10. — Vokie 
tija atsisakė bemokėti kero sko
las, uždėtas jai Versalio 
tarties ir Yotvng 
planų.

Savo oficialiame 
Vokietijos koncleris 
paark ė, kad 
tis yra tokia, kad joks tolimes
nis politinių skolų mokėjimas 
nebėra galimas. Aišku, kad 
spaudimas tęsti tokių skolų mo
kėjimą prives prie katastrofos 
ne tik Vokietiją, bet ir visą 
pasaulį”.

W.ashington, saus. 10. — čia 
reiškiama baifnės, kad Vokie
tijai atsisakant mokėti savo 
skolininkams, tie visi skolinin
kai tuo pačiu atsisakys bemo
kėti Amerikai. Be to bijoma, 
kad ta proga Franci j a vėl oku^ 
puoš Vokietijos Ruhro kraštą, 
kas butų įžanga į naują pašau 
linį nerimą. ' ' x

Rosenvaldo kaimas rau 
doja • '

Maskva, saus. 10. Miręs 
Chicagos milijonierius Julius 
Rosenvald buvo įsteigęs už 
$1,000,000 žydų kaimą Krymo 
pusiausalyje ir dar paskolino 
jiems $4,000,000. Dabar Ro- 
šenvaldui mirus, žydai paskel
bė visame kaime gedulą.

Vietoj plėšiko užmušė 
žmona

Augusta, Me., saus. 10. —• 
Henry O. Parmentęr, 60 me
tų, pamatė virtuvėj šviesą ir 
manydamas, kad vagis jėjo 
paėmė šautuvą ir Šovė. Nušo
vęs priėjo pažiūrėti ir pats iš
sigando radęs, kad nušautoji 
yra jo paties žmoną.

. Belfaste Irlandija, saus. 10.— 
George Scott suimtas dėl žiau 
rūmo ; patirta, kad jis tris sa 
vo vaikus laikė 6 mėnesius už 
daręs tamsoje. , z;

Suėmė $5,000,000 apga 
vikų burj

New York, saus. 10. — De
tektyvui įvylioję į EmpireTrust 
Com’pany namus kelis šulerius 
juos suėmė..dėl apgavysčių; pa
tirta, kad jie yra nariai ; ban
dos, kuri per visą Ameriką yra 
nusukus $5,000,000 vertės bro
kerių turto.

Dawes kandidatuos 
į prezidfentus?

Atsistatydino iš ambasadorių

Washington, saus. 10. — 
Charles Dawes, Amerikos am
basadorius Anglijai, pasitrau
kė iš savo tarnybos. Tas . jo 
žygis spėjamas kaip blogas 
ženklas republikonams. Kadan
gi Hooverio perspektyvos busi
mose nominacijose atrodo labai 
liūdnos, tai galimas daiktas, 
kad republikonai numato Da- 
vves statyti kandidatu į prezi
dentus.

Kad Davves turi įtakos, spė
jama iš to, kad jam tik grįžus 
iš Anglijos, jo banko Šerai per 
vieną dieną pakilę 25 nuošim
čiais.

Gandhi sėdėtojai 
neišlaikė kontesto

J-'' • ' /Y ' ■ i

Palicija išvaikė lazdų smūgiais

\Bombay, Indija, .siaus. 10.— 
Didelis būrys hindusų, Gandhi 
pasekėjų Surengė ęlemonstraci- 
ją, bet policijai užkirtus kelią 
visi atsisėdo vidury svarbiau 
sios gatvės ir policijos apsupti 
išsėdėjo keturias dienas ir 
naktis, užblokuodami visokį 
trafiką. Vakar policija sėdėto
jams pastatė Ultimatumą, išsi
skirstyti per 5 minutes, ir kai 
tie nepaklausė, tai lazdų smu- 
giais išvaikė.

Bombay nacionalistas hindu* 
sės moterys piketai1 vaikščioja 
uždarinėdamos krautuves., Bri * 
tų autoritetai konfiskuoja bai>

dų depozitus

■' ' ■ \

Lietuvos konfliktas 
su Čili respublika?

“ ■ ■ ■ ■ J 1 I

‘ čili neima Klapiėdoj sthtytų
< ‘f!. ' * laivų1 .....  1

Čilės valdžia buvo .užsakiusi 
Klaipėdoj Lindenau verfėse du 
motoriniu laivu: “Prezidentą 
Moiitt”’ ir Prezidentą Ibanez”. 
Firmai buvo įmokėti rankpini
giai' ir laivai jau baigti statyti 
Laivus bestatant Čilėje pasikei- 

|te valdžia, ir dabar naujoji val
džia nepripažįsta ' senosios val
džios sutarčių ir užsakymų. To
kiu budu Lindenau firma gali 
turėti didelių nuostolių. Todėl 
firma prašo lietuvių valdžios, 
kad tarpininkautų šiame kon
flikte ar blogiausiu atveju pa
ti laivus nupirktų.

$2,000,000,000 fondas 
priimamas

-r V-_____________

VVashington, saus. 10. —- 
Senate po 5 valandų diskusijų 
Hooverio dviejų bilijonų finan
sines rekonstrukcijos planas 
paruoštas balsavimui, kurs į- 
vyksta šį ^pirmadienį.

Kalėjimas pasidaro tik- 
1 ra prieglauda

Denveri sąus. 10. — John 
Barnett, 26,, nuteistas 30 dienų 
už valkatavimą ir gavęs 4 die
nų dovanojimą už gerą elgesį 
kalėjime, atsisakė eiti į laisvę, 
sakydamas “Ką aš veiksiu iš
ėjęs. Aš / neprašiau dovanų; 
jei galima, aš verčiau atsėdėsiu 
visas 30 dienų”.

Champaigin, Ilk, saus. 10 
Higasson Pedicord, 93 m., kurs 
gerai pažino Abraham Lincoln, 
pasimirė ^šiandien.

- n .Li - n —rri-------- ~r i u

lonia, Mich., saus. 10. —Ke
turi kaliniai kuriems guberna-' 
torius davė laisyft atsisakė eiti, 
iš kalėjimo ir pasiliko- dar sa
vaitei. z '

Newcastle, Ind., sausio 10. *M<NI 
Rotary Club nariai nutarė ne- 

depresija’*,vartoti žodžių
“spnkus laikai” ir/“panika1

Papa apdovanojo
Mušsoįlni žymiu
Vatikano medaliu

Atsilygino už pelningą Latera- 
no sutartį

Roma, saus. 10. —Premjeras 
Mussolini gavo iš papos Pijais 
XI pirmus papos medulius. To
kių medalių yra gavę tik devy
ni potentatai, kurių tarpe ka
ralius Fuad ir buvęs Afganis
tano karalius Amanulah. Papos 
medalį Mussolini įteikė jo nun
cijus Borgonini Duca. *

Medalius papa suteikė Musso- 
liniui kaip dovaną už sutartį 
tarp Vatikano ir Italijos, kuria 
Mussolini grąžino papai < svier 
tiško valdovo titulus ir pridėjo 
$40,006,000. Papa yra apdova
nojęs karalių Amanuelį aukš
čiausiu Kristaus Ordenu ir da
bar d a1*’ davė ministeriui Dino 
Grandi Grand Cross medalį.

Šiemet du syk- daugiau 
areštuota . i

Nęw York, saus. 10. — Pro- 
hibicijos žiniomis 1931 metais 
New Yorko valstijoj areštuota 
17,513 žmonių dėl prohibicijos 
laužymo, kuomet 1930 m. buvo 
areštuota 6,396. Viso alkoho
lio »suimta 399<564 galidhai, 
kuomet pernai^ suimta 89,000 
galionų.

Kunigas kels milijo
ninę bedarbių armiją
Jei republikonai ir demokratai 

nepagelbės, rinks savo prezi
dentą

Pittsburgh, Pa., saus.’ 10. — 
Karingasis katalikų kunigas 
James Cox, kurs ką tik buvo 
nugabenęs į VVashington 12,000 
bedarbių armiją, pareiškė, kad 
jei jo peticija kongresui ir pre
zidentui 
milijonui 
Amerikos 
kratų ir 
konvencijas, ir jei šios partijos 
nešugebės bedarbės panaikinti, 
jis sti savo armija statys nepri
klausomą kandidatą į preziden
tus.

negelbės, jis “sukels 
bedarbių iš visos 

ir atves jį į demo- 
republikonų partijų

Rado 24 vaikų kaulų 
x ' ryšulius

Los Angeles, saus. 10.— Ne
toli Edward Hickman sėdybos 
iškasta 24 ryšuliai su mažų vai
kų kaulais ir atiduoti moksliš
kai ištirti. Hiękman buvo pa
smerktas už nužudymą ir^ su- 
piaustymą Marian Parker per
nai metą. ..

AVASARIS jau nebetoli, Gamta 
vėl atgys ir kartu su ja musų 

- viltis ir jiegos.
Rengkimės prie to atgijimo, sutvarkyki
me savo finansus, pradėkime statybų.
Musų Bankai ir Paskolos įstaigos yra 
tvirti ir. prisirengę jums patarnauti, tik 
parodykite jiems savo pasitikėjimų. At
siminkite, jie gyvuoja ne vien dėl savo 
labo, bet ir dėl jūsų gerovės.

Musų kalendorius 
klaidingas: dabar 
ne 1932 bet 1939 m.

Astronomas rado, kad “trijų 
karalių žvaigždė’* buvo 7 me
tuose po Jėzaus gimimo

Musų
♦

ka-y • _ sie-
bet

Berlynas, saus, 
lendorius yra neteisingas: 
mot yra no 1932 metai 
1939 metai nuo Kristaus gimi- 
mo .

Toks yra naujausias pareiš
kimas žymaus vokiečių moksli
ninko ir astronomo, prof. Os- 
wald Gerhardt, kurs savo teo
riją remia Kalėdų legenda, su
lig kurios “trys išmintingi vy
rai iš Rytų atkeliavo į Bethle- 
hem, dėlto kad “žvaigždė” jiems 
pranešė apie Jėzaus gimimą.

Ta žvaigžde, anot prof. Ger
ti ard t buvo Saturnas, kuri pa
sirodė “žuvies” žvaigždyne sep
tintais metais po Jėzaus gimi
mo, bet ne pačiais gimimo me
tais, kaip žydų legenda sako. 
Kadangi “žuvis” visuomet buvo 
žydų tautos simbolis ir žvaigž
dė Saturnas turėjo karališką 
reikšmę, todėl Asyrijos astro
logai ir padarę išvadą, kad “Ju
dėjos tautoj gimė karalius”. 
Bet tą išvadą jie padarę negi* 
-mimo metais, o septintais me- 

, taUJpo. gimimo. . _

Slaptingas submarinaa WiHrin 
sui

■t.

/Seattle, sau. 10. — Kapit. 
Hubert Wilkins statosi pavan- 
deninį laivą visai naujos rušiės, 
kurs buą varomas vandens 
spaudimu ir suksis ant savo 
ašies. Su tokiu submarinu jis 
rengiasi dar sykį nerti prie 
Siaurės ašygalio.

Washingtone patirta žemės 
drebėjimas

Washington, siaus. \ 10. — 
Stiprus žemės sudrebėjimas už- 
rekorduotas Georgetown uni
versitete. Drebėjimas įvyko 
apie 2,850 mylios nuo Washing- 
tono. .’ ” /

Lowell, Mass., 10. — čia su
imti pašto vežikai, kurie Naujų 
Metų vakarą pavogė pašto 
$100,000 pinigų.

Johnstown, Pa., sasus. 10.
Suimtas Luther Mazur, me
tų,. kursi “dėl fonių” sutriuški
no kelis prekinius traukinius, 
pagadindamas vėžes.

M

yVashington, saus. 10. —Pra
dėta tardymas, ar Federalė Ra- 
dio Komisija atskiria radio auk
lėjimą nuo paprasto radio gar
sinimo. *



Smauglių ir Krokodilų Kibždyne
Tam mažam žmonių būreliui, 

rašo vienas laikraštis, maistą 
gamina vietinis virėjas Liolindo. 
Tai garsus virėjas. Kai jie tei
ravosi samdyti virėją, jiems 
daugelis patarė:

relio nepaprastos kelionės istcK 
rija.

Iš kur tai? Iš kelionių po Af
rikos ^žungles aprašymų? Iš lu
pų anglų vokiečių profesionalų 
keliautojų po ekzotiškas šalis?

—Jus turite samdyti Liolin
do. Tokio virėjo nerasite iki pat 
Amazonės.

O iki Amazonės per 1000 ki
lometrų. Tokie argumentai bet 
ką įtikins,

Ir Liolindo, kupinas savo ver
tybės supratimo, samdytojams 
pastatė eilę sąlygų, jų tarpe ir 
tokias:
» —Kur apsigyvensime, turi, 
būti arti šulinys, kur butų van
duo valgiui gaminti. O jei ne! 
šulinys, tai upelis ar ežeras, ku
riam nebūtų krokodilų ar arti j 
jo smauglių.

Liolindo musų Metropolio vir
tuvei nebūtų didelis autoritetas. 
Jo meniu gastronomui neim
ponuotų ekzotika ar nors gau
sumu; jo maitinamų žmonių bū
reliui jis gamino du pagrindi
niu valgiu: ryžiai su pienu ir 
ryžiai naturališkai... Na, dar 
kava. Vaisiai. Berods, jų ir be 
Liolindo virėjiškų talentų buvo 
iki soties...

Visur pilna vabzdžių. Pasi
suksi Į mišką,— į kūną įsisiur
bia šimtai erkių. Kol jas iš
krapštai. daug kraujo išsiurbia, 
žmegų užnuodija, žmonės gei
biai visokiais vaistais. Keliones 
vaistinėlės duryjkneužsidaro.

Kartą sunkioj kelionės ir 
vabzdžių iškankintarrf ekspedici
jos vadui prireikia vaistų. Va
karas. Namely tamsu. Vienas 
ekspedicijos narių pasirausia 
vaistinėlėj, pafenka reikalingų 
vaistų, paduoda ligoniui. bLigo
nis išgėręs pasijunta blogai. 
Aiškus stipraus užsinuodijimo 
simptomai. Mažoj pirkelėj susi
jaudinimas. Paaiškėja, kad pa; 
tamsėj ligoniui duota išgerti r.e 
reikalingi vaistai, * o.., aršeni
kas

O iki gydytojo arčiausias ke
lias—600 kilometrų.

Štai girios tankumoj bema
tant paklysta (Jp- ekspedicijos 
nariai. Ateina naktis. Kas iš 
musų gali suprasti, ką reiškia 
naktis paklydusiam žmogui gi
rioj, kur kiekvieną pėdą reikia 
atkovoti iš kibių, aštrių lianų,

i aplink čeža nuodingų gyvą
ją ir plėšrių žvėrių būriai.

O karštis, karštis! Vilioja 
vanduo išsimaudyti, atsivėsinti. 
La t jis klastingas ir plėšrus, 
kaip ir tie nematomi, bet visur 
esantys girių kraugeriai. Kai 
plaukiant laiveliu vienas iš eks
pedicijos narių įkiša į vandenį 
lanką* pasėmus sąujoj vandens 
perka įtintą galvą pavilgyti,— 
pašoka kaip nudegintas: kažko
kią plėši žuvis iškaifdo iš del
no mėsos šmotą. įbridusiu į 
vandenį^tsigerti buliaus per 
pusvalandį griaučiai belieka.

Kova su įvairiais šliužiais, 
žvėrių žvėriukų medžioklės, pa
siryžėlių būrelio lenktynės su 
tom kliutim> kurių nepasigailė
jo atogrąžų gamta žmogui, eilė 
tragiškų ir komiški) situacijų, 
pavojų ir džiaugsmų, nusivyli
mų ir pačių prasimanytų ar čia
buvių nenorom suruoštų pramo
gų, galima sakyt, — fanatiškas 
pasiryžimas atlikti tai, ko čia 
atvažiuota,— štai Irumpa to bu-

Visai ne! Tai prof. Ivanaus
ko, “Musų Rytojaus” subsidi
juotosios mokslinės ekspedici
jos į Pietų Ameriką vado pasa
kojimai apie šią nepaprastą ke
lionę nepaprastuose kraštuose.

Prof. Ivanauskas mokslinin
kas tad ir jo ekspedicijos kelio
nės tikslas buvo grynai moks
liškas. Bet kai jo klausias!, gL- 
di ne sausą siaurai gamtininką 
kalbant, bet visapusiškai pasta
bų, mokantį netik reiškinį ar 
daiktą pamatyti, bet apie tat 
gražiai, vaizdingai ir papasako
ti. Dėl to pasikalbėjimas su tuo 
smauglių iiv krokodilų medžioto
ju iškelia nepaprastai margą, 
spalvingą apsakomojo krašto 
gamtos, gyventojų, jų gyveni
mo ir papročių vaizdą.

Su šypsena, bet ne kaip anek
dotą iš klausysi prof. Ivanausko 
pasakojimą apie brazilą, kurs 
išgirdęs apie pasirodžiusius jo 
gyvena moj apylinkėj keistus 
'šliūžių ir kitokių igyvių .rinkėr 
jus, pasiryžta svečiams patar
nauti. Pagavęs kažkokį nuosta
bų vabzdį, sugniaužia į delną, 
sėdi! ant arklio ir joja apie 90 
kilometrų ekspedicijos ieškoti. 
Ją randa, štai jis pąrodys, ko
kią keistenybę sugavo! Pra- 
gniaužia delną, — keistenybė 
zvimbt ir išlekia, svečių net ne
pamatyta... 90 kilometrų nešė 
vabzdį, kad ekspedicija teišgirs
tų tik jo sparnų zvimbimą!...

Brazilai uoliai ekspedicijai 
padeda. Jie kliukinėja pagiriais, 
ieško šliužų, žvėrukų, užmuša 
ką radę ir neša prof. Ivanaus
kui. Atneštasis daiktas, pasi
rodo, netinka: jis taip sumuš
imas, sumaigytas, kad. visiškai 
netenka savo vaizdo ir jokiai 
iškamšai ar konservavimui nebe
tinka.

Kiek prof. Ivanauskas praši
nėjo geradarių brazilų atnešti 
gyvius užmuštus, žadėdamas 
už tokius net brangiau užmo
kėti, bet nesutaškytus į košę, 
— nieko nepadėjo. Jie vistięk 
“fundamentališkai mušė”, — 
pasak prof. Ivanausko. Vienas 

I j uodas brazilas atnešė užmuš
tą smauglį, kuris netrukus at
gijo. Išgirdę^ apie tai brazilas 
atvyko pas prof. Ivanauską ir 
ilgai atsiprašinėjo už nemalo
numus, žadėdamas kitą kartą 
atnešti nejuokais užmuštą, mū
siškai tariant visai sumaltą ir 
eksponatui nebetinkamą daik
tą.

Beje, atgijęs smauglys ir da
bar tebegyvena; jį prof. Iva
nauskas parsivežė namo. Visą 
laiką silpnas, Virbalio muitinėj, 
muitininkų apžiūrimas, jis pir
mą kartą po brazilo mūšio 
smarkiai sušnypštė. Gal nepati
ko jam musų muitininkų uni
forma. , :

Kaip žinome, į “Musų Ryto
jaus” subsidijuojamą mokslinę 
ekspediciją buvo išvykę ketu
riese: prof. Ivanauskas, jo pa
dėjėjas p. Palionis, p. Arris ir 
Fanstilis. Datyar vieni anks- 
čiaus, prof. Ivanauskas vėliau, 
grįžo. Paliko Brazilijoj tik p. 
Palionis. Jis dar vabzdžius,

---------— I—T" 
plaštakes tebegaudoi ir grįš apie 
kovo mėnesį.-------------- f

Ką gi ekspedicija, ' išbuvusi 
apie pus trečio mėnesio Brazi
lijos giriose ir pelkėse, parvežė 
į Lietuvą? (

Čia duosim kalbėti pačiam 
prof. Ivanauskui.

—SVarbiausis ' ekspedicijos 
laiminkis— tai žinduolių ir 
paukščių rinkiniai, šios dvi gy
vių grupės Pietų Amerikoje tu
ri labai savotišką pobūdį, skir
tingą nuo kitų kraštų atatin
kamų gyvių. Tarp atvežtų žvė
rių ypač puola į akį didelės 
skruzdėdos, ilgais laibais snu
kiais ir gauruotom uodegom. Jų 
turima dviejų rusių. Toliau ga- 
lirhe matyti .visą eilę šarvuočių, 
keistų, apsiginklavusių tvirtu 
šarvu, vien tik Pietų Ameriko
je pasitainkačių žinduolių, šie 
gyviai sudaro labai seną si^te- 
matinę grupę, kaip ir atgyve
nusią savo amžių pasauly, dėl 
to jie primena išmirusius senų 
geologinių gadynių tvarinius. 
Tarp atvežtų žvėrių galėsime 
matyti taip pat kopivarų. Tai 
yra žiurkių šeimos žvėrys, bet 
gero kuilio didumo; taip pat 
yra kitų mažesnįų graužikų, 
kaip antai: paka, aguti ir kt. 
Atvežta visa eilė ,Pietų Ameri
kos stirnų ir savotiškų fcukšta- 
kojų šernų “pekari”. Tarp ke
liolikos'atvežtų beždžionių išsis
kiria juodi barzdoti kauleliai, 
indijonų vadinami “gauriba” 
Jie pasižymi savo galingu balso 
aparatu, pei' tat jų balsai gir
dimi už kelių kilometrų. Paga
liau, randame ir plėšriųjų žvė 
rių; čia didelis rudas prerijų 
vilkas, apie dešimtį “Azaros su 
nų”, laukinių šunų, panašių 
kartu į lapę ir šakalą; bet ypa
tingai gražus Amerikos tigrai— 
jaguarai, gelsvi, puikiais juo
dais ratukais išmarginti, ir oce- 
lotai, panašus į panterą, bet žy
miai mažesni plėšrieji žvėrys.

Atvežtų paukščių margumas 
ir įvairumas neapsakomas, pra-

j .... . ..........  I'."" — ■

dedant nuo mažuliuko kaip 
grambuolys, kolibro iki centne
rio svorio Amerikos* stručio 
“ema”. čia galimą pasigėrėti 
spalvotom papūgom, margais 
tukanais, su dideliais snapais, 
ir kitais paukščiais, kurių spal
vos vien brangiems akmenims 
prilygsta.

Savotišką, net kartais šiurpu
lingą įspūdį daro roplių rinki
nys. Ekspedicijai teko nuolat 
susidurti su gyvatėm barškuo
lėm, kurių įkandimas užmuša 
žmogų kaip Stipriausi nuodai. 
Dėliai šių gyvačių tekd nuolat 
nešioti su savim priešnuodinių 
serumų ir Pravvatz’o švirkštus.

Sumedžiota nėmaža krodolių, 
bet ypač gražus yra žalčių rin
kinys, tarp jų 3 smaugliai, virš 
6 metrų ligio. Jie turėjo maž
daug po 2 centnerius gyvo svo
rio. Surinkta taip pat nėmaža 
driežų ir žuvų.
, Daug buvo užsiimta ir vabz
džių rinkimu, nes Brazilija šiuo 
atžvilgiu vienas įdomiausių 
kraštų pasaulyj Surinkta apie 
dešimtį tūkstančių drugių, tbet 
šis darbas dar tęsiamas pali
kusio ten vieno ekspedicijos na-

Visi surinkti gyviai yra tin
kamai x mipreparuoti vietoje, 
kiek tatai leido nepatogios apys- 
toves. Be kailių ir iškamšų, pa
daryta nemaža anatominių prie- 
parotų kai kurių ypatingai įdo
mių gyvių. Atvežta. šiek tiek 
gyvos medžiagos— žalčių ir 
driežas, tarp judu nedideli 
smaugliai, apie 3 metrų ilgio, 
vienas driežas apie 1 mtr. ilgio 
ir kita.

Visa attežta me’džiaga bus 
dabąr tinkamai ir galutinai nu- 

-preparuąta, bet tam reikės 
daug darbo ir laiko.

Lauktuvių gavo taip pat ir 
musų botanikos sodas. Jam te
ko įvairių palmių ir kitų augalų 
vaisiai, Ii j anų pavyzdžiai, gyvi 
kaktusai ir kita. >■

Galutinai paruošus ir sutvar 
—«— --------- --------------------*—■

NUMARINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KTUNĄ IR ATGAL

$179.00 Trečia Kta j
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

VIRŠMINĖTA KAINA DABAR GALĖJĘ ANT 
VISŲ MUSŲ LAIVŲ. •

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

Hamburc-Ambiucam Line
177 N. MICHIGAN AVĖ.. CHICAGO

--- ... --------------- ------- ------- ----------------------------- --------------------- ----

PIRMI MORGIČIAI
PARDUODAMI PAS

Jusliu Mackiewich

'•""T4
O tuo tarpu lauksime prof.

.... 1... į|,L ................... ..;w» R111"'........... ■■■F.........

kįus atvežtą atogrąžų kraštų
gyvūnijos pavyzdžių rinkinį, Ivanausko paskaitų apie ekspe- 
bus suruošta jų vieša parodą,— dicijos kelionę, 
vasario ar kovo mėnesį. ' J L 

Pirmadienis, saus. 11, 1932 ' ....

, ' patyrimus ir 
pergyvenimus. —A. G.

PROBAK

Sudriko Krautuvėje
'Jus rasite visas geras'ir naujas radios visų 

išdirbysčių ir žemas kainas

READ THESE 
FEATURES 

SUPER-HETERODYNE 
PENTODE POWER 

TUBES 
MULTI-MU TUBES 

SCREEN ORIP TUBES 
FAST-HEATER type 

TUBES 
FUĮ1 RICH TONE 
PERFECTED TONE 

CONTROL

BOSCH
SUPER-HETERODYNE

RADIO
t VOLUME CONTROL 

INSTANT STATION 
FINDING

LINE-O-LITE TUNING 

ELECTRO-DYNAM1C 
SPEAKER 

COMPLETELYSHIELDED 

LARGE CHASSIS — 
NOT A MIDGET 

IS REAL FURNITURE 
PIECE—44 IN. TALL

■ -A

COMPLETE 
WITH TUBES OF FORMER YEARS

MODEL L , 
SUPER-HETERODYNE

Visi milžiniški ištekliai American Bosch tapo panaudoti, kad suteikti 
jums šį fenomenalj radio. Be to čia kabinetų skyrius, paruošė gražiausi 
rakandų dalyką, kokį tikrai norėsite turėti savo namuose. Atsiminkite, 
kad American Bosch Organizacija specializavosi per daugeli metų išdirbi- 
nejime tiksliausių elektrikinių dalykų. Tai yra tikrai stebinanti vertybė. 
Pamatyti jį, reiškia jį panorėti. — “Pamatykite ir jus jį pirksite”. Kiti 
modeliai nuo $43.50 už sach ar lengvais išmokėjimais.

Pirkite šį Radio kol tebėra tokia žema kaina

Jos. F. Sudrik, be
3417-21 So. Halsted Street

Telefonas Blvd. 8167—4705
Gražus Lietuvių Programas iš stoties XV C F L 970 k., 

kas nedeldienį nuo 1 iki 2 vai. po pietų, iš WH F C 
1420 k. kas ketvergą nuo 7 vai. vakaro duodamas 

BUDRIKO KRAUTUVĖS.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO v

PLATINA IR
• REMIA

Lietuvos Socialdembkratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metams 2 dol., pusei metų Į dol.

Adresas laiškams ir pinigams:
Germany, Bęrlin, SW 68, Schliessfach 80

/ <

suteikia 
barzdaskutyklos

, komfortą

■ skutimos
namie
(PROBAK BLADF )

Jie niekad jos 
nekviečia

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama? Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas). draugijos 
klaida, kurios niekas neat
leidžia. buvo priežastis. 
Jums nėra reikalo turėti 
balitosb. Gerklės plovi
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. L a m bert 
Phx macai Co., St. Louis, 
Mo.

LISTERINE 
pašalina halitosis 

Užmuša 200,000,000 perų

s*. millc 
itself I

KSiAFT

Velveeta

™ LIETU VA PAVEIKSLUOSE
1931 METAIS NUOTRAUKAS DARĖ C. G. LUKŠIS

KĄ TIK IŠ LIETUVOS PARVEŽTI
NAUJI. ĮDOMUS KRUTAMI PAVEIKSLAI

- BUS PIRMĄ KARTĄ RęDOMI AMERIKOJE
' Pamatykit Lietuvą kaip ji Šiandie atrodo, kokią didelę pažangą padarė 
per savo 13 metų laisvo gyvavimo. / ■ : .

ATYDAI. Kiekvienas pirkdamas 35c įžangos bilietu turės prog$ išlai
mėt! Gintaro karolius arba vienį ii trijų dovanų, kuri bus skiriami atsi
lankiusiems. z BUS RODOMA:

SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO
SAUSIO

BUS RO1_____ _
9 d.. 19 32 Vaičiūno Svec.. Me Irose Park, III,
10 d. Šv. Jurgio Parap. Svet. Bridgeporte.
i 1 ir 1Z dd. Krročiau» Halb Tową of Lakę.
13 ir 14 dd. Lietuvių Auditorium, Bridgeporte.

1 5 d. Liberty Hali, Cicero,' III. » I . 
d. Sv. Petro ir Pauliaus Parap. Svet., W. Pi 
d. Parap. Svetainėje, Indiana Hatbor, Indiar 

d. Meldažis Hali, Chicago, 111. ;v*. ’ ,
Visur psadiia 7; 30 vai, vafeaso.--------- -r-- Įžanga 35c. vaikams 10c.

16
17
19

nuo.

TAI YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS 
ŠIUOSE LAIKUOSE

’ . ' ■ r. ■.

$4500 morgičius ant naujo namb, y2 pagyvenimų po 5 
kambarius, Brighton Parke. , f

$2,000 morgičius ant naujo bungalow, vertek apie $7,000.
, $2,500 morgičius*ant naujo bungalow, vertės $8,000.^”,*/ 

$4,000 morgičius ant mūrinio namo, 2 pagyvenimų, po 6 
kambarius ir lotas ekstra, vertės $12,000.-

$1,000 morgičius ant mūrinio namo, West Sįde, vertės 
$6,000.00. - J !. , J

Taipgi turime ir kitų įvairių morgičių, visados galima 
pasirinkti. . ' ■- .. < /

VISI MORGIČIAI ATNEŠA 6% 
KAS PUSĘ METŲ

Morgiciai'niekados nepuola ir verte visados vienoda. 
' Taipgi skoliham pinigus ant PIRMŲ SAUGIŲ MOR- 

GIČIŲ naujose apielinkėsc.
Dčl platesnių žinių apie inveslmentus kreipkitės į 'mu

sų ofisų, mes, turime patyrimų ir jums paaiškinsime dp- 
^kai, . J

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKER '

2342 Soiith Leąvitt Stręęt
PhoneCanal 1678-9 :

■' -I-!
Ii......

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazi! — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metinė prenumerata Š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai •

• • • • e $1 
skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinusi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabandykit jį šiandife 
—dėl kepimo ir sendvi- 
čių. Jūsų groserninkas 
turi jį pusės svaro pake
liuose.

..................  ■■■■■i

I NAUJOS KNYGOS
L Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJB. Išleista 1926 metais. Apdaryta .... .....................
1,054 pątarimai kaip virti įvairius valgiai

MAISTAS 4R VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .—. 
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip paminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 

■ ; vaikams ir ligoniams. x
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ................................

šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių 'surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir mieišteliak skaičius gyventojų, kiek 
yrą ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

, KAUNO ALBUMAS ...............  —.......................
1 Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRBVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .....___
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................ ........... . ............

Rašybos vadovėlis sw rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. <

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................... . .........................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 

i/ pigiai šeimyna užlaikyti. į

Street
. . . r-. ‘ ' 1

$2.50

$1.50

$8.0(1

. .50
$7.00 
>•• *00

Brooklyn, N. N

Buy gloves wlth whot
it savęs

fffira reikalo mosStt BO$

tie. Be to aaMte su U n pi ■ U 
a* kūrino* raliu aaatph*.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE



...

i, saus. NAUJIENOS, Chieagb, III
■ '■--■ -■- -• -- ■ ■ ■ - ..u'... ..• ..y,-į.... .... ....... i ■■■‘^.

DIDŽIAUSIAS AMERIKOJ PABŪDAVŲTAS LAIVAS Toli’, šveicarams

Sveikatos Dalykai pieriaus likimo suiaiiKii. lai 
kaip karjeristai žmonišku irių 
prarandu ? z

—444^.

Tiič danas atsakė:
“Vokiečiams jis parašė ‘Gro-

«<■ » i nu i

“Na, o k a j is vėkiečiams pa- ___ , ,
rašė, ineldžTu pasakyti?” per- bikaf (Tbe Robbets). 
traukdamas vokietis klausė Ncin York Tribūne.

i

Nudribę pilvai
Rašo Dr. A. M cnt indas

kylu juostų, kuri jį pakelia į 
normalę vietų. Kūno stiprini
mas mankšta, valgių patvar
kymu ir vaistais vra reikalin- 

žmonių^gas. Operacija* skrandžio ir 
Mat, žarnų į vietų pakėlimui yra 

nereikalinga ir net 'kenksmin
ga, jeigu nėra kitos priežasties, 

11 • ' t /* • • IV

turi atsikišusius pilvus, 
kuomet jie sutingsln mankš
tintis ir protiškai tampa ra
mesni, o valgo apačiai, firasido-[kurios be operacijos negalima 
da tukimas. Susilpnėjęs pilvo [prašalinti, 
raumenims, lašiniu stori šiuo-! * • * ksniai nusveria jį žemyn. Kas 
nesustoja tinkamai mankštin
tis ir išmintingai tvarko mais
tų, tas pilvo neišaugina.

Tečiaus pilvas gali nudribti 
ne tik 
sienos 
dis ir 
žemyn

šituose 
itsikiša

kepenų

VANDUO

at- 
ar-

ir

i vyksta v *
nudribi-

silpna,

dėl sutukimo. Jei jo 
raumens silpni, skran- 
žarnos gali nuslinkti 
ir savo svarumu iš

pučia pilvų. Pilvo raiųųcns 
gali būti menki ir silpni iš 
prigimties. Yra žmonių, kurie 
nors jokia liga neserga, vienok 
jų abelnas stiprumas visuo
met yra menkas. Sirgimas li
gomis, kurios tęsiasi ilgai, su- 

> silpnina visų kūnų, — reiš
kia, ir pilvo raumenis. Dažnai 
pasikartojahti nėštumai ir 
gimdymai irgi ištempia pilvo 
raumenis. Visuose 
sitikimuose pilvas 
ba nudrimba.

širdies, >inkstų,
kelios kitos ligos gali pripildy
ti pilvų skysčio ir tuomet jis 
žymiai padidėja. Vienok tikro 
nųdribimo tuomet nėra: pil
vas tampa išpustas lig kokis 
bubnas. Žarnų, ypač jų plėvių 
džiova, dažnai tai padaro.

Augimas didelio naviko pil
ve esančiuose organuose irgi 
padidina jį. Čia vėl 
tik atsikišimas, o ne 
mas.

Kuomet pilvo siena
skrandis ir žarnos turi tenden
cijos slinkti žemyn. Taip sa
kant, išeina iš normalės vie
tos. Tiesa, kartais juos nustu
mia žemyn padidėjusios kepe
nys arba blužnis. - Nustumtas 
Iš yietoB. skrandis kariui^ ima 
nedirbti kaip reikiant. Žar
nose trukdoma maisto eiga; 
pasideda gazų atsiradimas, vi
durių kietėjimas.

Paprastame, iš.silpnumo pa
ėjusiame pilvo ftudribime pri
sieina dėvėti tinkamai pritai-

Vanduo neturi nė skonio, nė 
spalvos; 'jis nėra nė saldus, nė 
rūgštūs. Kodėl mes, žmonės 
ir gyvuliai noriai geriame 
vandenį, kartais su didesniu 
pamėgimu, negu kitų kokį 
skystimų? Troškulį mes su
stabdome gerdami vandenį. 
Vandenį paprastai geriame 
jausdami troškulį, o ne dėl tų, 
kad jis butų gėrdus. Alus, 
tiesa, irgi sustabdo troškulį. 
Kitokį gėrimai irgi gali pa
tenkinti troškulį, bet vanduo 
vistiek turi pirmenybę.0 Kiek
vienas geriamas daiktas dau
giau ar mažiau turi vandens.

Žmogus arba gyvulys, jaus
damas troškulį nuo karščio ir 
nuovargio, pirmiausia puola 
prie vandens. Vanduo atgai
vina ir sustiprina. Daug ilgaiu 
išbūti galima nevalgius, bet 
negerus vandens yra daug 
sunkiau, nes alkis, kai]) ir so
tumas, pagimdo troškulį

Gerti vandenį yra sveika. 
Yra daug žmonių, kurie geria 
daug vandens. Ypatingai ryte 
reikia gerti vandens bent porų 
stiklinių prieš pusryčius. Ty
ras, sveikas vanduo padeda 
vidurius liuosuoti. Minerali
nis vanduo vidurius visai gerai 
liuosuoja.

Vanduo yra pamatinio mu
sų maisto dalykas. Vandenį 
galima gerti “žalių” arba su 
prieskoniu. Vandens ir tirš
tuose maisto produktuose yra 
pusėtinai, pav. vaisiuose? dar
žovėse ir tt. '

— Vandens mėgėjas.

Laivas “Manhattan”, kuris nesenai tapo nuleistas į vandenį Camden, N.
Tai yra didžiausias prekybinis laivas kokis ikiSiob tipo pabudavotas Amerikoje.' 
Jis priklauso United States Lines ir tapo pabudavotas Nevv York Shįpbuild Co. 
yarduose. Pakrikštijo jį Mrs. Theodore Roosevelt, prezidento našlė, su bonka 
vandenio iš visų valstijų. Laivas yra 705 pėdų ilgio, 30,000 tonų įtalpos, grei
tumas 20 mazgų į valandą, Jis plaukios tarp Yorko, Anglijos ir Hamburgo it 
galės gabenti 1,300 pasažierių, kbriems bus moderniškiausi įrengimai. Jis pradės 
plaukioti pradžioj šios vasaros, birželo mėn. Kitas visai jam panašus livas. dar 
be vardo, pradės plaukioti į pabaigą šių metų. Šiais , dviem laivais Amerika jgys 
daug stipresnę poziciją jurose, o United States Lines įsigys du naujus puikiausius 
pasaulyje pasažierinius laivus.

J.

J U 0 K AI Čigonas: 
ima.”

Kunigas: 
pasilaikyk.” 

čigonas:

kad ne

Kad neima, tai“Sekmadieny prieš piet či
gonas įsmuko klebonijon: vir
tuvėje iš kopūstų iŠgriębė jau
tienos stukį; iš kunigo miego- 
tuvės paėmė laikrodėlį; prie
menėje rado meškos kailinius, 
tuos pasiėmė. Viską saviš- 
kiems perdavęs,- pats nuėjo 
bažnyčion ir, pamatęs kunigų 

čigo-
“jaga-' togesnis pragyvenimo šaltinis 

kopūstų jautį iš-

išpažinties beklausantį, 
nas nuėjo spaviedotis: 
mosteli! iš 
gabenau.”

Kunigas:
bas.” i

Čigonas:
kos apgyniau.

Kunigas:
ejarbas.”

Čigonas: 
giau.”

“Ačiū

. Pakštas apribotos 
algos nenori.

Gausios katalikų • universite
tui siunčiamos aukos daug pa^

“Algirdai, nupirk man kny
gų.”

“Kai]) puiku. Mano žmone
lė taps knygų skaitytoja.”

“Visai ne. Plaukiojimo mo
kytojas man patarė.: norinj Iš
mokti išdidžiai vaikščioti, rei
kia pratintis ant galvos knygų 
balansuoti !”

Loiisirille Courier-Journal.

Jei nori vokietį supykinti, 
pasakyk jam sekančių pasa
kaitę: ‘ t

Weimar, Schillėr’io buvusia- 
i\te name, susitiko vokietis ir 
danas.’ Kuomet jiedu su pa
garba gėrėjosi reginiu, vokie* 
tis išdidžiai, sųdraugui tarė: 
“Štai kur musų tautinis poe
tas, Schilleris, gyveno.” x v

“Atsiprašau,” antrasis tarė; 
“ne tautinis, bet tarptautinis.”

“Kaip tai?” nustebęs vokie
tis klausė. ,

“Nugi, pasvarstyk jo raštus, 
jam danas atsakė. “Jisai pa
rašė ‘Mary Stuart’-^ anglams, 
‘Orleano Mergelę’ prancūzams, 
“Egmont” holandams, “William Kį

ri

Svarbi žinia
Musų Tautiečiams

Šiuomi norime pranešti musų Tautiečiams, 
kad toms ypatoms, kurios'pasidės pinigus, 
arba partrauks iš kitur i musų Banką, iki 

/

20-tos dienos, šio mėnesio, bus pilnas nuo
šimtis prirokuotas nuo Naujų Metų.

Universal State Bank
■ . ’ , f, ? ’

3252 So. Halsted Street
Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois '
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Naujas išradimas
DEKSNIO GALINGA MOSTIS. 

kurios pasaulis per šimtus mętų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtingu 
elementų? iš visų kraštų svieto girių vi
sokių medžių aliejų. Deksnio Galinga 
Mostis kaipo saulės spinduliai, pasek
mingai gydo: Reumatizmą. Rankų, Ko
jų, Nugaros skaudėjimą. Rankų, Kojų 
tirpimą ir atšalusį kraują, nikstelėjimą 
ir Šiaip visokius skaudėjimus. Tūkstan
čiai žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvaranutojamt jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.

Deken’s Ointment Co
HARTFORD. CONN.

Reumatiški Skausmai
Muskuluose ir sąnariuose yra 

urnai palengvinami su 
linimentu

PAIN-EXPELLER

Phone Heihlock 2323 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
6504 So. WashtenaiO Avė. 

CHICAGO. ILL

DOUBLE
ACTING

Musų Sankrovoj Didelis Sausio Mėnesio

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMASLapkr. 18, .1931, “D’* No. 772 
“herezijas” skelbia. Jo ma
nymu, bevertės tikinčiųjų mal
dos; taip pat ir kupigų “mi
šios”. Dievo
jei nebus tokių; kaip Pakštas 
“profesorių”, štai jo žodžiai: 
“Katalikai neturėdami savo 
universiteto, negalės atlikti 
šventus, kilnius užsimojimus, 
uždavinius ir nepajėgs nu
smaugti įniršusį bedievybės 

“Tai te”, čigonas slibiną, kuris kiekvienu atve
ju tyko vis daugiau ir dail

iam, ;giau aukų praryti.”
Už ' tokių puikybę ir Dievo

■■'■m     i.i.ji;.1.'-. i    —-.................... •.»

Tai geras dar-

Kunigų nuo mes-

“Tai ir-gi geras

“Laikrodėlį pavo-

Kunigas: “O, tai negerai 
atiduok tam, nuo ko pavogei.’

Čigonas:
kiša laikrodėlį kunigui.

Kunigas: “Atiduok
nuo ko paėmei”;:

„ii i ,
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SAUGU SIŲSTI PINIGUS
PER MUSŲ ĮSTAIGA

Per 15 metu nei vienas centas tfe&ivo
Važiuojant Lietuvon, Teisingas Patarnavimas 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir Mokame 

$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00 — CASH.
Atsilankykit ypatiškai arba prisiųskiie per paštą.

JOHN J.ZOLP
4559 So.'Paulina St., - Cfiicago,

Mes Esame Priversti 
IŠSIPARDUOTI 
Sunkios Biznio Sąlygos Verčia

mus paaukoti savo pelnus ir didelę dalį mokėtos kni- 
pos musų Siutų ir Overkautų—kad išsigelbėti iš prieš 
inus esančios keblios padėties. ,

Jums neįdomu ilgas pasakojimas apie biznio smulk
menas, bet štai faktai keliuose žodžiuose: Musų stakas 
nasidare tokis didelis, kad jis TtlRI BUTU SUMAŽIN-

III

Daktaras
Kapitonas >

< Specialistas iš

|HJUS dėl savo paties 
[♦] labo privalote ateiti 
H ir palyginti musų: 
s < vertybes ir m U s ųį 

.siūlomus tikrus su- 
|s į taupimus. Pamaty- 
= kit ‘musų langus.

Mes turime išsiparduoti ir paversti į pinigus į trum
piausiai galimų laikų apie $75,000 vertės vienų iš pui
kiausių Amerikoje pasiutų Siutų ir Overkautų. MUSŲ 
BĖDA YRA JŪSŲ. PROGA.

SIUTAI ir OVERKAUTAI
Drabužiai Visoje Šalyje; pagarsėjusių 

Kokybių! Siutai ir Overkautai, kuriais jus 
didžiupsitės dėvėdami 1932 metais. Kup- 
penheimer, Fashion Park, G. G. G., Simon 
Ackermaij, Goodman-Suss už sutaupimą 
iki $20.00.WISSIG,

Pasauliniame Kars
Šeno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ PER 26 METUS.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSįSENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialidkąi gydo ligas pilvo plaučių inkstų ir puslčs. užnuodijamą krau 
io. odos, ligas žaizdas, ' reumatizmą galvos tkausrtius skausmus nuga 
roję kosėjimą gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. s Jeigu kiti 0* 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pJdaryn
Praktikuoja per daugelį metų ir iigydė rdkstančius > ligonių Patarimai
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdit nuo 10 valančios ryto iki’ I
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedehomis nuo 10 ryto iki 1 vai 
4200 Wesv 26 St., kampas Keelei Ayc. Tel CrawfotitJ

VERTES 
iki $27,50

VERTES 
iki $35.00

VERTES
iki $45.00

VERTES 
iki $55.00

$16.95 $21.95 $26.95 $31.95

'JEP-.BOT N0W
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*514-16 Rooitvelt Rd 
«rti St. LouU Avė.
CHICAGO. ILL
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Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET 

’ Tel. Kedzie -8902

/ ■" 111 1 1 .......................... .... ..... ....
BRIDGEPORT MOTOR SERVICF

Goodeonai Broliai 
**oroyiių ir pianą maveriai vietoje •• 

nli patarnavimas geras ir pigos 
*17 We«t 341 h Si 

Tel. Boulevard 9336
S.. —■■„■u ■■ į , HMS1

iN OITR OFFICE

“Chicago’s Largest Exclusive Clothing Store” 
COR. HALSTED at ROOSEVELT 

. /

CMt’T N’MkKEY 
OUT WWkT< SHE Į

W 7

ZfoEE ~O BOSS HEte's\ 
l btorč- FR6IACLEOJ 
l MAMBE SOMETRIN’S Į 
\ HAPPENEtl T'HEJ?/
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TURNER BROSD r esi ų Dezaininimas
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas 
ra Mes teikiame ekspertų Instruk 
n ei j m Aluose kursuove. Dienomla 
JM ar vakarai*. Žema kaina Me 
■H amatai yra patraukiantys ir 

gerai apmokami. Rašykite dėl 
knygutės apie kurta, kuriuo 

jus įdomaujate. . <
Skrybėlės

3gf Mes itmokinsitne kaip dezai- 
™ ninti Ir padaryti gražias skry« 
t bėles. kol mokinatės Diplomo* 
“ duodamos. Ateikite ar raėykit 

, dėl nemokamos knygutės.
' MA8TKR fOLLBOK

JPS F KA8NICKA, Principai 
i PO N. STATE RAN g? 18

"Savas Pas Sava
sako biznieriai

BAGDONAS BROS. ' 
FURNITURB S PIANO MOVING 

Local B Long Diftance Rėmo vai 

3244 S, Halsted St 
X Offkr Tel. Calumet 9399 

Re» Tel Yards 3408 l-.... .................. ~ ——____

cu/ACOSi SI/IvaIv

S SAMEPRICF i
? 4OYEARS į
’ 25 ounces for 254 ’
MILUO NS OF.PO U N D S U S E D 

,by oun r.nviDMMtur

iū► .
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NAUJIENOS
The Litbnani^n Daily Newa 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanįan Newg Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Roosevelt 8500 
.Edltor P. GRIGAITIS 3

by
18.00 
4.00 
2.00 
1.50 

- .75

Subocription Rateai 
88.00 per year in Canada 
87.00 per year outside of Chicago 
88.00 per year in Chicago 
8e per copy

Entered aa Second Claaa Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. III. under the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę. 1789 S. Halsted SU Chica<o, 
U£ Telefonas Roosevelt 8*00.

Viaisakyae tatai
Chicagoje — paltus

Metama ___ ■
Pusei metu ..........-... ....
Trinia mineaiama 
Dviem minetlama .... „ > 
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per line Uoto jus s
Viena kopija ------------------ 8c
Savaitei  ........     18c
Mineliui .......... . . , 75c

Suvienytoae Valatiiaaa. m Chicagoj, 
. patai

Metama ... ........    17.00
Pusei metp  8.50
Trims mineaiama ______ 1.75 
Dviem mtaesiama---------------- 1.25
Vienam mineaiui........... .........  >75

Lietuvon ir kitur ttiaieniuoM 
(Atpiginta)

Metama  ..............  88.00
Pusei metg         4.00 
Trims mineaiama —........ t. 2.50

•organus, kurie nuteisė Tomiį Mooney kalėjimui iki gy
vos galvos dėl bombos metimo į patriotišką demonstra
ciją San Francisco mieste 1916 m. Komisijos ekspertai 
įrodo visa eile^fakth, kad prokuroras ir teismas per
žengė paprasčiausias taisykles, stengdamiesi padaryti 
teisiamąjį “kaltu”.

Mooney advokatai dabar reikalauja naujo teismo^ 
bet kažin ar teismas jų reikalavimą išpildys? šešioiiką 
mėtų išsėdėjusiam kalėjime nekaltam ' žmogui dar ir 
šiandie valdžia negrąžina laisvas, nors jos p&čios eks
pertai pripažino, kad jisai buvo nuteistas neteisingai!

straipsnių, yra iš mineralinės 
medžiagos, štai kokiu* budu. 
Kada mikrobų kolonija pąsidi-* 
dina, atsirandą užtektinai toksi
nų. Toksinai yra savo rųšies 
rukštis kaip acto, sieros ar ki-. 
tų. Toksinų rukštis suėda ir iš- 
tarpina enamęlį kaip vanduo 
cukrų. ‘Pavyzdžiui, įdėkite į 
bliuduką, kuriame yra “Miiria- 
tic” rūgštis, marmuro gabąlėlį, 
tai '^marmuras ištirps. Lygiai 
taip pat mikrobų toksinai i&tar-

pina: cnameų. Tokiu bodu db.n-‘ 
tyje duobė darosi vis didesnę 
ir ? mikrobai vis dauginasi. Jei 
čia tuojaus nesikreipiama prie 
dantų gydytojo, tai vėliau pra
sideda visokie vargai, kančios 
ir iškaščiai. Apie tai kalbėsime 
kitą pirmadienį.

P. S. Pereitos savaitės straip
sny j įsiskverbė šios klaidos* 
atspausdinta Schoudin ir spiri- 
lum, o turėjo būti Schaudinn ir 
spirillum.

Orderiu kartu au

REPARACIJŲ KRIZIS

Vokietijos kancleris (ministeris pirmininkas) pa-, 
reiškė, kad Vokietija daugiaus nebemokėsianti, kadan
gi nebegalinti mokėti, karo reparacijų. Franci joje šis 
Brueningo pareiškimas iššaukė pasipiktinimo audrą. 
Anglija tyli; ji, matyt, simpatizuoja Vokietijai. Kai kas 
sako, kad Vokietijos'valdžia tą pareiškimą padarė su 
Londono žiniai arba net jo paraginta.

Amerikoje kilo nerimas: kas bus su milžiniškomis 
Jungtinių Valstijų paskolomis Europai?

žodžiu, — didelis politiškas kiužis visame pasauly
je. Jo reikėjo laukti. Seniai buvo aišku, kad anksčiau 
ar vėliau Vokietija atsisakys mokėti karo kontribuci
jas, kurias jai uždėjo Versalės taikos sutartis, po var
du “reparacijų”. Tos kontribucijos prieštaravo princi
pams, kuriais Amerika ir santarvininkai > buvo pasiža
dėję daryti taiką su Vokietija. Jos buvo, be to, nepa- 
teisin^fhos iš ekonominio atžvilgiu. Karą laimėjusios 
valstybės atėmė iš Vokietijos visas jos kolonijas, apkar
pė jos teritoriją, pasiglemžė jos pasažierini ir prekybi
nį laivyną, pasigrobė begales kitokio turto, — ir jos 
norėjo, kad po to viso Vokietija dar mokėtų joms per 

, šešias dešimtis metų milžiniškas pinigines pabaudas!
Iš kur tuos pinigus vokiečiai galėjo paimti? Jie 

turėjo nuolatos skolintis užsieniuose. Per tryliką su 
viršum metų nuo karo pabaigos Vokietija įsiskolino ki
toms šalims tiek, kad ji pražudė savo kreditą; niekas1 
daugiau jai skolinti nebenori. Ji yra finansiškai suban- 
krotavusi šalis. Taigi tolesnis reparacijų mokėjimas 
pasidarė nebegalimas. Jisai jau pasiliovė pereitą birže
lio mėnesį, ir patys Vokietijos kreditoriai buvo privers
ti su tuo skaitytis, kaipo su neišvengiaimu dalyku,, nes 
jie davė jJu^kolų moratoriumą.

Jeigu Francija, Anglija ir Amerika butų daugiau 
klausiusios sveiko proto, negu tų politikierių, kurie sa
vo karjeras daro, kurstydami tautą prieš tautą, tai jos 
jau seniai butų nuėmusios tą neteisingą ir nepakenčiamą 
naštą nuo Vokietijos pečių. Gyvenimas verste vertė jas 
daryti kompromisus, taisant ir švelninant tuos patvar
kymus apie reparacijas, kurie buvo įdėti į Versalės su
tartį. Buvo pagamintas Dawes’o planas, vėliau — 
Youngo planas. Bet pergalėtojai vistiek dar laikėsi to 
nusistatymo, kad iš Vokietijos reikia stengtis išspausti 
kiele galint daugiau syvų. Tuo budu ir atėjo dabar šis 
krizis, pastatydamas visą pasaulį į keblią padėtį.

Ką darys franeuzai, jeigu Vokietija griežtai atsi
sakys toliaus ne tik mokėti reparacijas, kurių ji visvie- 
na nebegali mokėti, bet ir žadėti, kad ji mokės jas ka
da nors ateityje, praėjus dabartiniems blogiems lai
kams? Franci joje girdėt balsų, reikalaujančių, kad tuo- 
jaus butų pasiųsta armija į Ruhro distriktą! Bet gal 
joje paims viršų sveikesnė nuomonė, šio mmėnesio 25 
d. yra šaukiama į Lausannne’ą (Šveicarijoje) tarptau
tinė karo skolų konferencija. Franeuzai buvo sutikę 
joje dalyvauti. Gal jie neatsisakys pasiųsti į ją savo 
delegatus, ir tenai, gal būt, bus padarytas koks nors 
naujas kompromisas.

Bet čia kyla kitas klausimas: ką darys Jungtinės 
Valstijos? Jeigu franeuzai sutiks Vokietijos reparaci- 

. jas nurašyti arba jas labai žymiai sumažinti, tai kaip 
Amerika iškolektuos savo paskolas? Franeuzai moka 
savo skolas Amerikai pinigais, gaunamais iš Vokietijos 
reparacijų; belgai, anglai, italai ir kiti — taip pat. Pa- 
šiliovus Vokietijos reparacijų mokėjimui, sustos ir Eu
ropos skolų mokėjimas Amerikai Tup gi tarpu Ame
rikos kongresas neperseniai priėmė rezoliuciją, kuri pa4- 
sįsako prieš karo skolų naikinimą arba mažinimą. Tai
gi, dabartinis krizis iššaukė du dideliu interesų konflik
tų: vieną tarp Franci jos ir Vokietijos, antrą tarp Ame
rikos ir Europos. Ar pasaulis yra pasiruošęs išspręsti 
juodu tokiu budu, kad neatsidurtų pavojuje tarptautinė 
taika ir nebūtų paaštrinta ekonominė depresija vado
vaujančiose šalyse? ' ’ . ;

" Neilgai trukus pamatysime.
* ........ R.,..... ' .........      '
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VALO “NEIŠTIKIMUOSIUS”

Komunistų opozicininkų o r-, 
ganas praneša, kad bimbininkai 
pašalino iš ALDLD. čikagietį 
Juknį, kuris seniau buvo SLA. 
36 kp. narys, o paskui nuėjo į 
53 kp. Dabar jisai yra “darbi
ninkų” Susivienijimo 53 kp. 
pirmininkas.

Juknis, anot opozicininkų, 
buvęs labai geras “kovotojas” 
prieš gegužinius senam j am Su
sivienijime/ir šiaip pasižymėjęs 
savo “revoliucingais” darbais. 
Bet bimbininkai jį pasmerkė, 
kadangi jisai dabar veikia sU 
“sklokininkais”. M

Aukščiau s minėtas organas 
rašo taip pat, k&d iš “Vilnies” 
spaustuvės esąs pašalintas dar
bininkas Smith, kuris buvęs 
neištikimas bimbiškai Andriu
lio politikai. Seniau iš tos pat 
spaustuvės buvo “išvalytas” už 
tokį pat grieką Elman-Aceris. 
O pereitą vasarą buvo “išvaly
ti” iš redakcijos Strazdas-Valo- 
nis ir Prūsei ka-Va balas. x

Well, — tai yra komunistiš
ka “klasių kova”. Bimbininkai 
ir pruseikiniai ją vienodai su
pranta. “Klesa” (klasė) pas 
juos tai — partija. Kas stoja 
už mano partiją, tas ‘darbi
ninkiškos klesos”, o kas prieš 
mano partiją, tai “buržujus”. 
.Na, o “darbininkai^ su “buržu
jais” turi1 kovoti, nes taip mo
rfino “Marksas”, . (tas, kurio 
mokslą “pataisė” Leninas).

FRAKCIJOS “DARBININKŲ 
SUSIVIENIJIME

Jau* ir bolševikų “darbinin- 
kiškamf’ Susivienijime, kurį jie 
neseniai įsteigė, atsirado prie
šingos viena kitai; frakcijos. 
3imbos srovė atkakliai kovoja 
su Pruseikos srove, štai atėjo 
lominacijos kandidatų į bolše

vikiško Susivienijimo (Pild. Ta
rybą, ir jau bimbininkai skel
bia savo kandidatų sąrašą, agi
tuodami nerinkti ♦ Bacevičiaus 
(dabartinio prezidento) ir kitų, 
<urie “spjovė ant revoliucinio 
darbininkų judėjimo.”

“Laisvėje” įdėta K. P. Lietu
vių Frakcijos atsišaukimas, ra
ginąs balsuoti nominacijose už 
R. Mizarą į prezidentus, Sala- 
veičiką į vice-prezidenuis, Jes> 

sekretorius, D r.
Dr.

ciaktarus-kvotė j us,

kevičiutę į
Karkiančių į iždininkus, 
Palevičių į
Grybą, ir Mikitą (iš Rochester, 
N. Y.) j iždo globėjus.

Bimbininkai suplieks prūsei- 
kinius, tur būt, ir Susivieniji
me, kaip jie supliekė juos lite
ratūros draugijoje.

DANTIS IR 
SVEIKATA
Rašo Dr. Kasputis

Kodėl dantys genda
K

Pereitą syki kąlbėjonc tru
putį Jš« bakteriologijos. Dabar 
žiųote,. kad'nųkrobų yra visur 
.pilna. Mikrobai ypatingai .mėgs
ta drėgnas, šiltas • ir tamsias 
vietas, kurių saulės spinduliai 
Mėpasįękia. Tokiose vietose vir 
dar prie tinkamo maisto mik
robai plėtojasi ir bujUoja labai 
jsmąiWi Taigi viena* W gerteų-

nėra užlaikoma švariai, būna 
daug gero maisto, ar ne? Tik
rumoje taip ir yra. Kiekvieno^ 
j e burnoje visokių naudingų ir 
kenksmingų mikrobų yra mi
lijonų milionai. Burnoje galima 
rasti mikrobų, kurie yra prie
žastimi ir reumatizmo,, ir džio
vos, ir šalčio, ir plaučių užde
gimo, ir difterijos ir daugelio 
kitų pavojingų ^igų. Tas skam
ba, rodosi, labai blogai ir išro
do, kad mes turėtumėm nuola
tos sirguliuoti, jei ne sloga, tai 
difterija, jei ne džiova, tai reu
matizmu ir taip be galo. Nors 
gamta, pagal mano nuomone, 
yra žiauri ir^iš daugelio at
žvilgių ne visai tobula, bet vis
gi ji mus iš dalies apsaugoja 
nuo visokių priešų ir pavojų, 
jei mes gyvename ir elgiamės 
prisilaikydami v gamtos taisyk
lių ir įstatymų, švari ir sveiką 
oda beveik jokių mikrobų ne
bijo ir nepraleidžia. Sveikas ir 
normalus kūnas yra taip pat 
gera atspara mikrobams. Bet 
užtenka mums perpjauti bei su
žeisti kur nors odą, arba nu
silpninti rrtusų kūną per kokį 
nors apsileidimą ar neatsargu
mą, tiri tada mikrobai tuojaus 
mus užpuola ir nuo to laiko 
musų kūne prasideda aštri ko
va tarpe įsibriovusių mikrobų 
(priešų) ir kraujo baltų celių 
(kareivių). Jei kraujo baltos 
celes (kareiviaį) panaikina 
mikrobus (priešiis), kova bai
giasi mums laimingai. Mes pa
liekame sveiki. Jei mikrobai 
paima, viršų, tar tada musų gy
venimas čia ir ‘paigiasi. Potam 
kitos rųšies mikrobai iš musų 
kūno padaro įnikęs. Ir taip 
eina amžina kova už būvį vi
sokių mikrobų ir celių tarpe. 
Apie tai plačioji pakalbėsime 
kitame straipsny.

Burnoje tajipę visokių mikro
bų atsiranda, taip vadinami, 
stroptokokkai. Kas skaitė ma
no pereitą straipsnį, tas žino, 
kad kokkus mikroskope išrodo 
kaip taškas. Tų' “Streptococcų” 
yra visokios rųšies. čia' kalbė
sime tiktai apie “Streptococcus 
Buccalis”. Lotynų kalboje tas 
reiškia burnos streptococcus. 
C čia visur išsitaria kaip k. 
Mikrobai nemėgsta saulės, mui
lo ir švarumo. Jei burna nešva
ri, tai yra, jei dantų tarpe pū
na gabalėliai maisto, dantys 
nėra valomi ir būna aptraukti 
punančia maisto plėvė, tai čia 
tuojaus “Streptococcus BUcca- 
lis” pradeda savo niekšišką 
darbą. Ypatingai krūminiai 
dantys turi visokių duobelių ir 
ra v ūkų. Tenai v tas ypatingas 
mikrobas randa sau tinkamą 
prieglaudą, jei dantys nėra va
lomi. Mikrobai' plėtojasi stebčr 
tinai greitai. Kada danties ja
vely mikrobų atsirandu ganėti
nai, jie turi ypatybę apsaugoti 
savo lizdą iš viršaus pievele iš 
medžiagos kaip ir košeliena —• 
ir tada jie pradeda sau ramiai’ 
ir smagiai gyventi, bujuoti ir 
plėtotis kdip “pas p. DibVo’ 
užpečkyje.” Mikrobai kaip' įr 
kiekviępas gyvūnas turą savo 
išmatas. Mikrobų išmatos v 
dina si “Toksinai” (nu 
Patys mikrobai nėra tąi
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Liepos 26 d. Esu labai susi? "iįata gerai stovi. Arturas Holm
Ia/A.4^ /vrkltvirta t ■ ei i 11 •

bai nervinga ir negaliu 
giau ramiai beužmigti, 
ačiū Dievui, nors Locijos

rūpinusi , bet dalinai ttusiramiri 
nu rašydama užrašus, tai lyg 
šnabždėjimas į save, kuris ma
lonu ausiai klausyti. Ir be to, 
stenografijos simboliai daro 
darbą ypatingu, skirtingu nuo 
rašymo paprastomis raidėmis. 
Nerimauji! dėl Lucijos ir Jori 
matano. Jau1 ganą- ilgą laiką nie
ko negirdėjau nuo Jonatano ir 
esu labai susirupinusi; bet va
kar Mr. Hav/kinSas, kuris Viri 
suomet yra toks geras, atsiun
tė man laišką- nuo j oi Buvau 
parašiusi Hawkinsui,- klausda
ma, ar jis ką nbrs girdėjo nuo 
Jonatano, bet atsakė, kad man 
siunčiamą laišką gavo tik da
bar. Tai buvo tik kelios eildtėk 
iš Drakulos Pilies. Rašė, kad 
jis jau pilį apleidžia ir. rengia
si važiuoti namo. Jonataftas to
kio laiško niekuomet nebūtų 
parašęs; negaliu suprasti kame 
dalykas 
rūpina.

ir mane tai vis labiau
O Lucija, nors' ji jr 

jaučiasi gerai, vėl įsigriebe sa- 
paprotį vaikščioti mievo seną

godama. .Jos , motina prisiminė 
apie tai ir nutarėme, kad kiek
vieną vakarą užrakysiu jos 
kambario duris.-Ponia Vesten- 
rienė įsikando mintį, buk luna
tikai, tie kurie vaikščioja mie
godami, visuomet išlipa ant 
stogų ir Vaikščioja uolų pak>- 
raščiais; tuomet anot jos, jie 
įstaiga pabunda iir surikę per-

dau- 
Bet, 

syti-

,yudas staiga buvo įšauktas į 
Jling'ą, kur jo tėvas yra gana 
blogame padėjime. Lucija tru
putį pyksta negalėdama jo pa
matyti, bet jos graši’ veido iš
raiška tebėra ta pati;.ji dabar 
yra truputį1 riebesnė, o jos 
skruostai , nepaprastai gražus; 
raudoni; Ji- nustojo bos anemiš
kos išvaizdos, kuri* pirmiau jų 
slėgė. Tikiu, kad taip viskas ir 
pasiliks, nepablogės.

Rugpiučio 3 d. —- Praėjo dar 
bet jokių žinių 

netgi ir nuo'; 
nuo kurio , kieli 

anksčiau buvau gavusi laišką. 
Kad tik jis nesudirgtų! Tikri 
riausiai jis butų man ką nors 
parašęs. Pažiūriu į jo paskuti
nį laišką, bet jis/ kaž kodėl, 
manęs- nepatenkina. Jis skaito
si, lyg ne jo, vienok jo ržU 
sytas. Tame jokiu- budu nega
liu klysti. Per paskutinę savab 
tę Lucija nevaikščiojo labai 
daug naktimis, bet joje paste
bėjau keistąv man* nesupranta
mą susikaupimą; netgi iri nak-

viena savaitė, 
nuo - Jonatano, 
Hawkinso,

‘■kčpūtėš kibmjimy, jte nori su 
manimi kalbėti;..

Permaina senuke mane labai 
sujaudinę. Atsisėdęs prie ma
nęs pradėjo silpnu balsu:

“Aš nori panelei ką ta’ pa
sakyt’ .” Lengvai galėjau su
prasti, kad jis buvo kuo tai la
bai susirūpinęs, todėl paėmiau 
ir paglosčiau jo raukšlėtą ran
ką ir paprašiau jo viską man 
išpasakoti; neatitraukdamas
rankoj senukas pradėjo:

“Aš bijo mazut’, aš išgasdin’ 
jus vis plepėdamas bais’ da
lykais ap’ numirėlius i* vai
duokliu# pri paskutin’ dien*; 
aš tik juokus kreč’ i’ nori kad 
panel* tai atsimint’, kuomet 
mari* daugiu* nebus. Mes se
ni jau prUdėd’ vaikėt’. Man’ 
jaU vieitf koj’ yri grabe ir aš 
nemyl* ap’ ta’ mąstyt’ i’ bijot’; 
aš rodė’ norėč’ viską’, išaiš- 
liiutr kad i* man būt* links- 
niiąU. • Diev’ danguje, bet aš 
neUij’ visai mirt’; aš tik ne- 
iloy inirt\ jei galim'.' Man 
luilU* j ati beveik ate j* i’ šimts ’ 
'metų, y’ perdaug i’ žmogui 
kap man. Aš jau taip arf kad 
jUu girdž*, An’ Šen’ dalg’ man 
galand’. Ne, aš nebij’, Vien* 
<idienf aš išgirs’ Mirties Angel’ 

1 dūduojant, man* ate j’ jau laik’ 
Imirt*. Tik neverk i’ ne lindėk, 
mažuC!” —- jis pamate mane 

, verkiant “jei ans’ ateit i’ šią
nakt' aš eič’. Gyvenimas toks 
T yri. žmogus lauk* vis ko 
kit’, kota? ateinant*; nuo mirt’ 
mus nieks’ neišbėgs’. Bet ,aš 
nebij', jis atein pask* n\an’, 

P liet aš nebij. Jis gal’ ateit’ kad’ 
mes žiūrim’ i’ galvojam’. Gal 
ta’ vėjš; kuri skraid’ po jurą, 
atneš’ pražūt’, mirt*, širdies 
dkausm’ i* liūdnom*. žiu! 
2Su' ” —' staiga sušuko senis. 
“Te yri kas nors vėjei' ten tol*, 
ką skanib’, ką kvep’, ką atrod 
kap mirtis. Ji yri ore. Aš 
jttUė’ ja ateinant’. Dieve, kad 
tik aš nori atsakyč’ Tavo pa
šaukimui1!” Senis dievobai
mingai iškėlė rankas ir nusi
ėmė kepurę. Jo lupos judėjo 
lyg malda šnabždėdamos. Va
landėlę patylėjęs, jis7 atsistoju1,

ti,‘atrodo, kad ji mand saugo; Į>a®P«ddė man ranką, ir pa-

Prieš keletą dienų buvo paskelbtas prezidento ko* 
misijos ekspertų raportas Tom Mooney^ bylos reikale. 
Raportas griežtai pasmerkia jCalifornijos teisingumo

laiminęs ir pasakęs sudiev, pa
mažu pradėjo slinkti. Mane 
tai labai sujaudino ir laikui 
pakirto jėgas.
* 4 ,

Nlldžįųgau pamačiusi pajū
rio sargą ateinant, nešinant 
žiūronus rankose. Kaip pąpra 
štai, jis sustojo ir pakalbėjo 
su' manimi, bet visą laiką 
įtempęs akis žiurėjo į juroje 
pasirodžiusi keistą laivą.
i \ 1..

“Negaliu ji gerai įžiūrėti,” 
tafė sargas;* “Bet’ spejant iš iš
vaizdos tai* rusų laivas. Jis 
blaškomas į visas puses. Ka
pitonas berods zjno kad aud
ra artinasi, bet nežino ar 
plaukti į šiaurę, j atvirą ju
rą ar sukti į kairę ir įvažiuoti 
iį Ubstį.* ŽiUrėk, kaip keistai 
jis yra vairuojamas, atrodo, 
lyg ir nėra visai ten žmogaus, 
fyiir vėjas papučia, ten jis su
kasi. ISgirsime apie jį dau
giau, iki rytėjus ateis.”.

Ji pamėgins čfuris ir rasdama' 
jas užrakintas pradės .ieškoti 
rakto kambaryje. t

' Rygpiučio 6' dl — Dhr tįrys- 
dienos ir jokių* žinių! abe
jojimai ir laufenas darosi tie- 
siog. nepakenčiamai M žiho-

ti,x jausčiaus daug geriau. Bet 
niekaa nieko negirdėjo nuo Jo
natano ix> jo paskutinio laiško. 
Turiu maldauti Dievo • suteikt* 
man kantrybes.? Lucija dabar 
darosi susijaudinanti, bet kU 
tais atžvilgiais ji visai/sveika.; 
Vakpr naktį <oras buvo labai 
grūmojantis ir žvejai. spėja; 
kad' ęusilkuksinie smarkios ■ 
ąudiros. Reikės kaip nors iš- 

oro permainų ženklbs.
Šiandien yra* tamsi*, Tiiiiri die
ną* ii* man berašant, saulė vis 
sdėpiasi^už tamsių, juodu* debe
sų; aukštai virš 'Uostb. Viskas 
pilka, išskyrus pievose žalfųo* 
jaučią žolę, kuri atrodo, lyg ir 
Sirtaragdinč;-' pilkos, žemėmis 
apneštos uolos, pilki debesys, 
tik saulės spindulių5 nudažytais 
kraštais, kabo virš , pilkos ju
ros, į kurią siauri smėlynų plo
tai nusitiesia, kaip pilki pirš-;

veriančiu, po visą apylinkę ai^įaU kur rašyti ąr kpr yažiiio* 
dejančiu balsu nukrenta žemyn, - -
užsimušdami. Vargšė senelė, ji 
labai susirupinusi Lucija ir pau; 
sakoja, kad ir jos tėvas buvo! 
užsikrėtęs tuo pačiu papročiu; 
jis, šakotu atsikels naktį, apsĖ! 
rengs ir išeis iš kambario, jei 
kaą nors jam neužkirs kelio.

Lucija žada ištekėti/ rudeny
je ir ji jau pradėjo siūti sau 
suknelę iškilmėms* ir plapuotį 
busimųjų* namų kambarius. Jai 
užjaučiu, nes ir aš pati beveik 
tą patį darau, tik Jonatanas iy 
aš turėsime pradėti gyvenimą 
daug prasčiau, turėsime suves* 
ti galą su galu. Holmvudas 
Arturas Hblmvudas^ 
kratas, vienintelis lordo Godai- 
mingo ^.unds —- groitU laiku 

jeigu' jam

aristo*

i

?•

/

pa
vojingi kąip jų toksinai. Girdė- 
'jote nuo' daktarų ap*ie antito
ksinus. Tafyra vaistai arbąpre- 
pą^ataį; kurie naikina artbą ne- 
itmlizuoja*' kenksmingą .toksinų 
voikmų.iĮ N^rs , daųties viršus 
ęnamęlįš arba paiyva yra* labai 
kietas, toks kietas, kad net 
plieninių1 gręžtuvu sunku

vietų butų musų burna, nes 
tenai ir šilta, ii\ drčgila,. ir Lam- 
sur ir ypatingai • burnoje, jei jį kurte,

coecUs Buęčalis” dantyje pa-
enamolį;
pereitų'1 manyje4 atsilieptu Darausi1 la

žada- atvažiuoti 
pasiseks ištrukti iš miesto, kui* 
jo tėvas labai serga. Lucija tie
siog skaito minutes laukdama 
jo atvažiuojant. Ji nori jį nu
vesti prie suolo kapinyne ir pa
lodyti jam WhUby gražumą. 
/Manau, kad toks j^mptas laja- 
kimais tebai blogą' įtaką’ į ją ir 
•daro; Artūrui atvažiavus ji vė| 
gr® n'orinaUo’ gyveninio.

‘ 27" d! Jbrfių žįpių ihio ...... .
Jbnatano. tik tuštumą; debesis su-
apie jį noritnauti, nors pąti 'ne-i sįbuiję, kąip didžiules uolos, o 
žinau kodėl; kad tik jis ką 
nors^ -man parašytų, nors ir 
trumpinusį laiškutį^ tučiją dą^ 
bar naktimis vaikščioja*1 dąU-” 
giaU; negu pražioję, ir .kiek; 
vteną vakarą'jį mane illiądipą! 
beslankiodamą po kambarį^ 
tmci; oras labai šiltas ir ji! jo
kiu budu negali liagauti.’ slogų;;

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

TIK kę gavome naują 
Kultutbs numerį 12. Gali-tai. Jurar įsismaginusi, per sek- T* ii ir “„L ...iL J.KU L.!** S** Naujienose. Kai-
ria 45 eentaiulumas, per uolas puola ant i 

smėlynų,* užliedama juos savo* 
vilninps. Tik nuo jos pavirę 
šiauš kyląs ir į pakraščius 
slenkąs rūkas, rodos, slopina 
jos šjiiokštimą, užimą. Horp’ 
zontas nyksta pilkoj ūkanoje.

po jpros pavirsiu, taip rodosi1 
ir slankioja nejaukumas, pavo
jus kam nors pranašaująs pra
žūt}. Vienur kitur ant kranto 
ąikpkioja žmonių pavidalai, 
įkartais beveik visai ruko pa
liepti. žvejų laivai skuba ma
me, girgždėdami, sukeldami'- 
duplų bildesį privažiavę, medžių* 

u k altą prieplauką., štai ateiną*

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
kraščiy bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai Stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo dele i.,_______

Nauja “Naujienų” 
Stotis

Į‘ Gali gauti dabar “N.” ant 
I kanijK) No. Crawford ir W. 
Wel|iiigton avė., 3000 North.

Šri
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bet jo daktaras įspėja, kad 
Bailio sveikatai butų pavojin- 

I ga, jeigu jis taptų tuojau pa
šauktas j teismų‘ liudyti ryšy 
su likvidacija jo vadovautų 
bankų reikalų.

28,897

Reikalauja $5,000,b00, 
000 višiemsiems dar

bams

Vėl kliūtis legistlaturoj 
dėl taksų

Trys dešimtys vienas žymių 
šalies ekonomistų paskelbė ra- 
portą, kuriame nurodo reika
lą, kad valdžia išleistų $5,000,- 
000,000 bonų. Kad iš sukeltų 
bonais pinigų butų pradėtas 
vykinti viešųjų darbų progra
mas visoj ' šaly. Nurodoma, 
kad toks programas žymiai 
prisidėtų prie išjudinimo pra
monės.

nariai 
tokius 
Nieko 
šven-

Dar viena didžiulė kon
vencija Chicagoj

.Jau seniau Chicaga yra lai
mėjusi republikonų partijos 
konvenciją tos partijos kandi
datui j prezidentus nominuoti.

Dabar ir demokratų partija 
priėmė pakvietimą laikyti pre
zidento nominavimo konven
ciją Chicagojc. Chicagos tė
tušiai pasižadėjo demokratų 
konvencijai finansines para
mos suma $200,000.

Tokiu budu abiejų didžiųjų 
partijų konvencijos 1932 m. 
prezidento ir vice-prezidento 
vietoms nominuoti kandidatus 
bus laikomos Chicagoj.

Republikonų partijos kon
vencija prasidės Dirželio 14 d. 
Ji bus laikoma Chicagos sta
dione. Ten pat bus laikoma 
ir demokratų konvencija, ku
ri prasidės birželio 27 d.

Veda derybas dėl pas 
kolos miestui

Chicagiečiai nekantriai laukė 
legislaturą išleisiant įstatymus, 
dėka kuriems bi^tų galima pa
šalinti finansinę miesto kryzę. 
Porą mėnesių legilaturos 
darė manevrus, teikdami 
ir kitokius pasiūlymus, 
nenuveikė ir išsiskirstė 
tems.

Po švenčių jie susirinko ir 
jau valstijos senatas priėmė koa
licinį planą Chicagos piniginei 
painiavai pašalinti. Reikia da
bar, kad ji priimtų ir atstovų 
butas.

Bet ve pasirodė kliūtis. Le- 
gislaturos nariai, kurie atsto
vauja kitas (nei Chicaga iv 
Cook pavietą) apielinkes, rei
kalauja savo kąsnio. Jie grū
moja užblokuoti planą Chica
gos keblumams pašalinti, jei 
chicagiečiai atstovai nesutiks 
jų, vadinamų down statė at
stovų, pasiūlymo priimti. Koks 
tas jų pasiūlymas yra?

Jie reikalauja įstatymo, ku
ris uždėtų Illinois gyventojams 
valtsijos pajamų taksas (stata 
income tax). , ‘

Dalykas yra toks, kad paja
mų taksas norima uždėti tiems 
piliečiams, kurių pajamos sie
kia ne mažiau, kaip tam tikrą 
sumą metams, pav. $2,000 pa
vienių ir $3,000 ar $4,000 šei 
mynų. Kadangi, bendrai imant, 
Chicagoj ir Cook paviete tur
tingesnių gyventojų yra dides
nis ntiošimtis, 
pajamų taksų 
kėtų, daugiau 
tijos dalys. O 
paimtos pinigų
linamos pagal distriktus. Rezul
tatas gi pasirodytų toks, kad 
kitos apielinkes pasipelnytų 
Chicagos kaštais.

1924 m. -......
1926 m.  26,818
192(Į m! ........'........  27,783
1927 m.  .....   28,509

I

/ Apdrauda ir nuostoliai
Užsidegusieji 1928 m. trobe

siai buvo apdrausti suma $600,- 
939,559.28.

Nuostolių dėl gaisro tas tur
tas turėjo $12,999,899.88.

Užsidegusieji trobesiai 1929 
m. apdrausti buvo suma $698,- 
033,115.34. Nuostolių ęleliai 
gaisro tas turtas turėjo $15,- 
963,979.01.

Užsidegusieji trobesiai 1930 
m. apdrausti buvo suma $668,- 
842,314.04. Nuostolių" deliai 
gaisro tas tui’tas turėjo $15,- 
154,285.35.

Daugiausia gaisrų
* ✓

Daugiausia gaisrų 1929 m. 
buvo rugsėjo mėnesį, būtent 2,- 
251.^ Mažiausia—balandžio mė
nesį, būtent 1,498.

Daugiausia gaisrų 1930 m. 
buvo liepos meųesį, būtent 2,- 
883.
1930 m. vasario mėnesį, būtent 
1384.

Daugiausia gaisrų 1930 m. 
pasitaiko, imant bendrai visus 
metus, penktadieniais' ir šešta
dieniais.

omnoicn mm .* v
Pašauktoj gesinti ygnį tuš

tumose (prairtas) buvo 2,607;
Del perdaug įkaitintų pečių 

gaisrą buvo 801.
' Kokios rų$tas turtas degė

Daugiausia gaisrų buvo
rųį&ies turto 1980 m.:

Rezidencijų—-2,325;
Plistų -*8,781;
Krautuvių ir gyvenimų prie 

krautuvių—1,186;
Privačių garažų—568;
Daržinių (sheds) ir tvorų— 

—1,338;
Fabrikų ir dirbtuvių—138;
Automobilių—2,298.

. ■iu.*.l.i.l..WR^*p*asi*i>t.eiH iii.ii. m i ......................................... ■ . i.
■ - ■ - •-> *}. • • v. .. - . . v • .

Garsinkitės “N-nose”

šios

Mažiausia gaisrų buvo

Graboriai Lietuviai Gydytojai

Miesto tėtušiai veda derybas 
deliai pardavimo $20,000,000 
taksų warantų, kad sukelti rei
kalingų miestui pinigų. , Sa
koma, viena kompanija*. ...bū
tent Associated Bond and 
Share Corporation, sutinkanti 
paskolinti miestui $10,000,000.

šiuo reikalu kaip šiandie 
šiaukiama miesto tarybos posė
dis, kuris ir svarstys pasiūly
mus.

tai, žinoma, ir 
Chicaga si įmo

nei kitos vate- 
išlaidoms šitaip 
sumos butų eta-

Gaisrai Chicagoj

Banditas savo šautuvu 
susižeidė

Du jauni banditai padare 
holdapą Niek Witkovicli krau
tuvėje, 1823 West 45 St. Jie 
paėmė iš Witkovichio skry
nios krautvėj $300. Bet kažin 
kokiu budu vieno banditų — 
John Peanicko — ginklas užsi
kabino už skrynios užrakto ir 
iššovė. Kulka sužeidė bandi
tą, kuris vėliau ir buvo suim
tas namuose adresu 4334 So. 
Honore si.

žemiau paduosiu keletą skait
linių, kurios kalba apie gaisrus 
Chicagoj. Skaitlinės imtos iš 
ugnegesių komisionierio rapor
to miesto merui už 1929 ir 1930 
metus. Nors skaitlines 
truputį pašonėjusios 
jau ,einame 1932 m.), 
nėra dar persenos.

Viso pašaukimų
gesinti (fire alarms) 1928 m 
buvo 28,619.

Pašaukimų 
1929 m. buvo

Tokių pat
m. buvo 32,602.

yra 
(ba dabar 
vienok jos

gaisrams

gaisrams gesinti
31,308.
pašaukimų 1930

Nepaklausė įspėjimo, 
paskendo

Policininkas įspėjo Joliną 
Monaco, 12 metų bernaitį, ne
čiužinėti ant ledo Columbus 
parko prūde. Vaikas tik nu
sijuokė. Policininkas mėgino 
nuvyti vaiką nuo ledo. • Bet 
tuo laiku ledas įlūžo, kur vai

kai p didėjo skaičius pašaukimų 
gaigiarms gesinti

Pašaukimų gaisrams
buvo:-

1920 .....................
1921 m. ................. ....
1921 m.......................
1923 m. ...... .............

gesinti

Išleido $100, kad iško 
lektuoti $10

šeštadienį tapo išneštas ga
lutinas nuosprendis byloj Su
vienytų Valstijų prieš pilietį 
Enge|m. Ta byla tęsėsi pen- 
kius metus. Ji valdžiai kaš
tavo apie $100. O galutinas 
sprendimas įsakė Engclmui 
užmokėti bausmės $10.

• Senis Bain pargabentas 
namo

y-. • #** * .333.?^.

Senis John Bain šeštadienį 
tapo parvežtas namą iš Ger
inau Dcaconcse ligoninės, kur 
jam buvo padaryta operacija. 
Nors tikimasi, kad j keletą 

^dienų. Bąlu galėsiąs, vaikščioti,

m.
m.
m,

29,891
19,226
22,019

STANISLAVA JASAITĖ "

Persiskyrė su šiuo z pasauliu 
sausio 8 dieną. 1:15 valandą po 
pietų 1 932 m., sulaukus 20 me
tų amžiaus, gimus Chicago, III., 
gegužes 30 1911.

Paliko dideliame nubudime tė
vą Adomą, seserį Elzbietą, 2 bro
lius — Julijoną 10 m., Edvardą 
8 m., dėdę Juozapą, tetą Marcelę, 
pusseserę Eleną ir pusbrolį Juoza
pą Radžius, dėdę ir krikšto tėvą 
Antaną Vilkį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 831 
W. 33 St.

Laidotuvės įvyks antrądi n į, 
sausio 12 dieną, 8 vai. iŠ ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią,. kurioje atsibus, gedulingos 
pamainos už velionės sielą, o 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Stanislavos Jasaitės gimi-, 
nes, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvautizlaidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį pa- 

. tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Tėvas, Sesuo, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gubo-\ 
rius A. Pilipavičius, Telefonas 
Boulevard 4139.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1645 W. 46th St.

Telefonai 

Bonląvard 5203 

Boulevard 1413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3734

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkaii, Kervergais it Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Western Ao. 

■y Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredoms ir PėtnyČionu 

1821 So, Haleted Street

Pboni Boulevard 7042

DR. C.) Z. VEZELIS
'• Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
irti 47th Street

Lietuvės Akušeres

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj.

730 W. 62 St.
Tel. Englewood 5840

Iš ko kildavo gaisrai
Jei žiūrėti j priežastis, dol 

kurių gaisrai kilo 1930 m., tai 
d augiau,siii jų galima skirti 
šioms priežastims:

Del netikusių kaminų—1,259 
gaisrų;

Netikusios elektros vielos — 
728 gaisrų;

Vielų susikirtimas (cross- 
wircs) automobiliuose — 778 
gaisrų; ■

Automobilių vadinama back- 
fire—1,342 gaisrų;

Ncatsarga. su degtukais —*1, 
158 gaisrų;

Vaikų žaidimas degtukais — 
649 gaisrų; ,

Neatsargus numetimas ciga- 
retų ir cigarų—2,104;

-MARIJONA BEVIRŠIENĖ 
po tėvais Ruibikė <

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 8 dieną, 7:25 valandą ry
te 1932 m., sulaukus 67 metų 
amžiaus, gimus Tauragės aįjskr., 

^ Eržvilko parapijos, Rimšių kaime.
Amerikoj išgyveno 35 metus.

. Paliko dideliame nuliudime dvi ' 
dukteris — Petronėlę Burbienę ir 
žentą Juozapą Burbą, Marijoną 
Brožienę ir žentą Izidorių Brožį, 

j sūnų Juozapą Budreckį. anukus ir 
. gimines. , Lietuvoj seserį Prančiš- 
' ką Šimkienę ir gimines. Kūnas pa

šarvotas, randasi 9942 Vinccnnes 
Avė. Tel. Cedarcrest 1959.

Laidotuvės įvyks utarninke, cau- 
? šio 12 dieną, 8:00 vąl. ryte iš na

mų į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iŠ ten bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Marijonos Beviršienės 
giminės^ draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunūs, Žentai, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. D. Lachavich, Telefonas 
Roosevelt 2515.

r-—]

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet w» »ąžl- 
Dingas Ir nebrangu* to * 
dėl. kad aerarioie ii- 
laidrj ežlaikvmui sky
rių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. > ILL.

. S. M. SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIU3 IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel. Rooaerelt 7532

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiansu 

Raikai? meldžiu . atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt <2515 arba 2516

iaA W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

439 S. 49 Court, Gice
Tel. Cicero 5927

f / L;-.? 1. ""T‘"" "TTy *"’ '*"'*""'................ .'... ' »"■■■■* ■ ........

Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* viiokiem* reik* 
lama. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

J. F. radžiūF
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnan- 
jįi geriau ir pigiau, 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra

bą išdirbystėi.
OFISAS: • 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St. 

Tel. Victory 4088

ĮlggM

0$ KOPLYČIOS
t

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai' reikalingas, 

J. F. EUDEIKIS & C0.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didyili OfįiaF , „

4605-07 South Hermitage Avenue
. ... Viri Telefonah YARDtf 1741ir 1742

Mrs. A. K.
JĄRUSB

PHYSICAL 
THERAPY

H MlpW1FE '

6109 South 
ga, Albany Av. 

Phone 
Hemlock 9252

Aldų Gydytojai

Ofiso lt Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. oi 15tb « Halmd Su) 
Ofiio valandom ano 1-3. ouo 6i30-8t30

Nedėldieniai* pagal sutarti ■

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEIIS
750 W. 35th St

(Coi. of 35tb K Halsced Sta) 
Ofiso vahodoii nuo 2-4, ano 7-9 

Nedildianiaia pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Sugryžo iš Lietuvos 
.Palengvins akių įtempimą kuris eiti 

priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo 
akių aptemimo, nėtvuotumo'. <kaudatną 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas tu elektra paro 
dančia mažiausias klaidas Speciali a t yda 
atkreipiama į mokyklo* vaikus Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v 
KREIVAS AKIS ATI 1 A1SO j TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų ckyt atitaisomai be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur 
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7 539

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
, akinių

1801 South Ashland .Avenue
Platt Bdlg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nuo 10 iki 12
Room 8. Phone Canal 0523

-o  ■■■■■ .

Tel. Yard* 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
............ .. ................................... ..................... ............... ..... ..........-i— ——

Duokite i$vo akis išegzaminuoti 

Dr. Al R. BLUMENTHA1 
OPTOMETRIS7 

Praktikuoja viri 20 m 
4649 S. Ashland Av» 

J kampas 47th St- 
Tel. Boulevatd 648?

Duokite s^vo akis išegzaminuoti 
DYKAI 

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Viri 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nuo $3

Valandos: 9 ryto iki 9 ^ak. kasdic
DR. J. GROUPE

4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780
„. j; i. Mi

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumei 3294 
Nuo 9 iki 12 vąl. dienos it 
nuo 6 iki 9 valandos vakar*

Įvairus Gydytojai
■■ *»i ........ .. .r

DR. BERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 25 ai* 
tu* kaipo patyrė* gydytoja* chirurgą* 
ir akuieru

Gedo įtaigia* ii cbroniika* liga* vy

Daktaras X Ą. Šimkus| J’n.lk,"*' 
prietaiaua. 

Ofiaa* ir Laboratorijai 
1025 W ISth St.. netoli Morgan St 

Valanddei nuo 10—12 pietą it 
•uo 6 iki 7:30 vak vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijoi telefonai 

Hude Park 6755 ar Randolpb 6100

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslai.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai rvte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio it ketvirtadienio

Phone Canal 6222

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

Valandos: 1—3/ ir 7—8 
Šeredpmis it ' nedėliomis pagąl tu tartį. 
Reaidencija 6628 So.

Telsfonas Rtpublic 7868

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. 111 th St
Kampat Wabash Avenue 

Tel PuilmjD 0856 
Gaza* X-Ray. ete

Dr. Suzana A. Slakis
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai 10 ik> 12 ryto 4 iki 6 po pi*ru 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vai.) 
Šrrrdomii ir nedčliomri pagal msitarinia

Ofi«o Tel. Lafayette 7337 
Rez Td Hyde Park 3395

OR CHARLES SEGA!
P t akt t kuo ja 20 metai 

OFISAS
♦ 7 29 South Ashland Avė., 1 lubot 

CHICAGO ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Morenikų, Vyriškų it Vaikų liga 
OFISO VALANDOS’

Nuo <0 iki 12 vai ryte, nuo 2 Iki 4 
vai po pietą it nuo 7 iki 8j30 vai 
vakaro Nedėl nuo 10 iki 12 v. dieaą 

Phone Midway 2880

—o.. X
Telefoną. BnnleVard 1939

DR..S. A. BRENZA
Ofiio »alando8i

0 iki 12. I iki 3 d ir 6:30 iki 9:30 v
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46tb St Chicago. III

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUK1CE KAHN
♦ 631 South Ashland Autom 

Ofiso valandoai < 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po (riti 

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

DR. T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

414'2 Archer Avenue
Valandos 11 ryto iki I po pietų, 

4 ir 6 iki 8 vak. Nedėlios* ano 
iki 12 dieną.

Telepbonai dieną ir naktį Virginia

2 ik’ 
10

0016

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* Ofisas:
3102 So. Halsted SL 

arti 31st Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietą, 7—-8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną.

• 6600 Sęuth Artesian Aoentu 
Phone Prospen 6659 

Ofi»o Tel Canal 0257

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
GHICAGO iLL

Tel. Canal 4050 Veneriiko.

M. H. Rohwedder, M. D.
1800 S. Halsted St. 

CHICAGO
Valandos 9 ryto iki 9 vakare

Varicose Gyslos Odos

A. MONTVID. M. D,
West Tovvn State J3ank Bldg. 

2400 W Uadison St,

Vai.» 1 iki 3 po pietų. 6 iki S vak
Tel West 2860

Namu telefonai Brunswick 059’

SVARBI ŽINUTE
DR. M T. STR1K0L

Uetuvys Gydytojau 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr

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

Nadėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel Prospecr !W0

Advokatai ___
- l----------- r -i r -j -.----------r.------------

R. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonai Central 4411 
Valandoi! nuo 9 ryto 4 po pieta 

Gyvenimo vieta 
1323 South 'Haleted Strmn 

Tel. Boulevard 1310 
VaUodoe> ano 6 iki 8 vai ktekvtem 

vakarą, iiikyrue ketvetgg 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 tyra

A. K. Rutkauskas, M. D.
444J South West»en Avenue

Tel. Lafayette 414 6

VALANDOS:
nuo 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. J. KOWARSRAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Eros p e et 1028

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

Nedalioj pagal sutarti

Hemlock 8151 \

DR. V. S. NARES 
(Naryagckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

Valandos: 9—12, 7-—9. Antradienį _ 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

it

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Macquette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo. 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, įtrtdo^u pu pietų ir 

nedėlioms pagaj eusitarimą
" '■ " T.................................. .

DYKAI TRAUKIMAS BEDARBIAMS 
Ke t ve r gaiš —- 1 iki 3 po piet 

Utarninkais — 2 iįd 3 po piet tiktai

Dr. Vincėnt C. Steele
l DENTISTĄS 

4180 Archer Avenue 
šalę Midland Banko

A. A. OU8
R. A. VASALLE

ADVOKATAI 
U South La Šalie Street 

Room 1934 1 Tel Randplpb <>332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
3241 $. Haleted St. Tel Včctorp 0«6P 

Valandos. - 7 iki 9 vakjia* 
Olis—Utarn. Ketv ir Subato* rak 
Vuali*—-Pan. Ser./ir Pitnyčios vai

BĮ-iy RKII '«■ i ; IIHĮIĮI lll'nij.. .

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St 
Arti Leavitt St. 

Tririonfi Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 tiri 4

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washinotpti St.
Room 1502 TeL Central 2978

Valandoj 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarai*i Utarfi„ Ketv.. ir Subatoi 
< — 6 iki 9 vai

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
" ■■i.............. ...

Namų TcMHyde Park 3395 
. L _ _ _ _____ . -

JOHN B. BORDEN 
(Jobp Bagdiiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W. 22i»d 8t. m 6-1 
Tricpbom Rooievelt 9010

Namie 1-9 ryte. Td. lUpublše ••••

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 65J5 So, Rocktudl St, 
Tel. Republic 9723

■ .-v
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Tarp Chicagos 
Lietuviu

“Naujienų” koncer 
tas ■

• i ’ ’ - ‘ - -

Aš tam tikiu, nes tos drau
ges savo prižadus visuomet iš
pildo. Dabar tik • priminsiu, 
kad be užkandžių, kurie bus tei 
kiami svečiams ir viešnioms, 
dar bus duotas muzikalia pro
gramas. Prisižadėjo dalyvau
ti/ ketfirios jaunos gražios mer
ginos, būtent p-lės Akvilė An
čių te, Birutė Briedžiutė, Ona 
Skeveriutė ir Aldona Kristų-.

PRANEŠIMAI

Visas Bridgeportas kalba 
“Naujienų” koncertą

apie

teko

pianą skambins p-lė Alfreda
— Sckr. X. Saikus.

Pirmadienis, satis. 11, 1932
septynius leitenantus ir 42 pat
ruli uoloj ųs.

STANKŪNAS
Kas norit gerų paveikslų atvažiuokit 

į studiją arba pašaukit į namui 

3315 So. Halsted St.
Trl. Yards 1546

Pastaromis dienomis 
lankytis pas kai kuriuos biznie
rius ir piliečius Bridgeporte, Ir 
ką manote jie kalba? Apie 
ką- kalbės ne kalbos, bet galų 
gale kalba susiveda prie “Nau
jienų” koncerto. Bridgeportie- 
Čbi įdomauja koncertu ir lau
kia jo ateinant kuogreičiausia.

Ateinantį sekmadienį, sausio 
(January) 17 d. visi lietuvių 
namai Bridgeporte bus tušti, 
nes visi brigeportiečiai trauks 
į Lietuvių Auditoriją, kur įvyks 
didelis ir gražus “Naujienų” 
koncertas.—Pilietis.

šokiams yra pasamdyta šau
ni muzika, kuri gros iki vėly
vos makties.

Taipjau bus ir prakulbėlių.
Taigi visi ir visos, taip joniš

kiečiai, kaip no joniškiečiai, su
laukę šio šeštadienio vakaro, 
vykime į Joniškiečių Kliubo 
Šeimini nį vakarėlį,, kur galėsi 
me bendrai pasilinksminti, iš
girsime musų dainininkių malo
nias^ daineles ir prie geros mu
zikos smagiai pasišoksime, pa
simatysime vieni su kitais iv 
pasikalbėsime draugiškai.

Karveliškių.

Naujienų spulka
Naujienų skolinimo :r buda- 

vojimo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 vai. 
die. * i

sausio 1932 
bile kuriuo 
atctora nuo 

vakaro. kas-

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir parankiau
sia dėl darbinįnkų žmonių.

Del platesnių 
kreipkitės 1739 So. Halsted St

T. RypkeviČia, sekr.

/

intnrmacijų

A. F. CZESNA’S
BATHS 

rURKIAKOS, SULFURINftft VANOS IR 
KLKKTRIKINIS GYDYMAS 

TreatmonUi visokių kraujo lirų, reuma 
tlzmo, nervų, lumbafo. balčio, paraly
žiaus, aelatlca ir visas panaAias Draa ry 
dome su elektros therany, vlc Ietį n tais 
spinduliais, eonusolda) elektros prietai
sais. Suifurinfts vanos sutvirtina vandeni 
iki IAB Ir 176 laipsnių. Nuo Jų kraujas 
Kerai cirkuliuoja. Turime ekspertus pa 
tarnautojus tr masatistus. 26 (vairas 
treatmentai. Vanos ir kambarys—-$1.60 
Moterims antradieniais—diena ir Vakarais 

1657 W. 45th St
Kamp. 8. Paulina. Tel. Houlevard 4662

Dr. Zalatoriui pada 
re holdapą

Surišo jį pančiais, atėmė pini
gus, laikrodį, morfiną; ištuš
tino ir Dr. Kliaugos kambarį.

Chicagos Lietuvių “Pirmyn” choras, kuriam vadovauja musų jaunas ir gabus muzikas K. Ste
ponavičius. Choras savo pilname sąstate dalyvaus “Naujienų” koncerte*, kuris įvyks Lietuvių 

Auditorijoj sausio 17 d.

Cicero Lietuvių Valgomų Daigių 
Korporacijos visuotinas metinis savinin
kų susirinkimas įvyks panedėly, sausio 
11 d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėj 14 St. ir 49 Ct. Visi 
savininkai turite būti, daug svarbių rei
kalų yra. . Direktoriai.

CHICAGOS ŽINIOS
Pp. Anglickai yra dėkingi 

Sudeikiams už jų gerą patar
navimą.—Vietinis.

šokių ir gražių. Ir dovanų iš 
dalinta daug.

Nauji metai ir su 
jais linkėjimai

Tai jau ir po Naujų Metų. 
Gavęs šių metų “Naujienų’’ 
pirmą kopiją ir perskaitęs j- 
vairius Naujų Metų linkėjimus,

Antradienio vakarą šv. An
tano parapijos svetainėje susi
rinks kliubų ir draugijų atsto
vai politikos reikalais, 
rinkimas svarbus, 
noii turėti miestelio 
savo žmogų, lietuvį, 
tikslo atsiekti, tai
siems juo rūpintis, reikia veik 
ti. Ir todėl atstovų privalumas 
dalyvauti susirinkime.

Susi- 
Lietuviai 
valdžioj 

O kad šio 
reikia vi-

šeštadienyje, 7:15 valanJą 
vakaro, daktarui P. Z. Zalato
riui besirengiant eiti namo iš 
ofiso, kuris randasi 1831 So. 
Halsted St., į jo kambarį įsi
veržė du nepažįstami vyrai ir radau žinią, kad p. A. Vanagai- 
atkišę į daktarą revolverius, čio geidavimai yra nesuderina- 
privertė jį nusivilkti paltą. Vos musu kitų žmonių norais, ku- 
daktaras spėjo tai padaryti; I ris ne tai linki, bet pats šie- 
vienas vagių tuojau šoko ir 
užsi&b«4«m gerklę, kitas surišo 
rankas ir kojas ir paguldė be
jėgį daktarą ant grindų.

Vienas vagių tuojau pradėjo 
verstjs po ofisą ieškodamas 
brangenybių, o kitas kumštimi 
daužydamas daktarui į galvą 
pradėjo reikalauti jo pasakyti 
kur yra paslėpti pinigai. Nie
ko nepešdami, jie pradėjo 
kraustyti daktaro kišenius ir 
pasiėmė virš trisdešimts pen
kių dolerių. Be pinigų vagys 
pasivogė ir daktaro dviejų šim
tų dolerių vertės laikrodį ir ofi 
se paslėptus morfino narkoti
kus. Nepasitenkinę tuo, jie 
perėjo į kitą kambarį, prie ku
rio yra dentisto daktaro K. 
Kliaugos ofisas ir išdaužę durų 
langą, įsiveržė ir į jį, išvers
dami ir palikdami visus apara
tus ir rekordus išmėtytus po 
visas grindis. Bet pinigų nera
dę. Ten nieko nepešę, jie perė
jo į kitus du, užpakalyje Dr. 
ZalatqffSus ofiso esančių kam 
barių, kuriuose gyvena du se
nukai, išvartę visas lovas, stal
čius, skrynias, bet knieko neras 
darni, pasitenkino pasivogdami 
beveik visus senukų rūbus.

Jiems bekrausiant kitus 
kambarius, Dr. Zalatorius tebe
gulėjo surištas ant grindų. 
Norėdamas kaip nors prisišauk
ti pagalbos pradėjo surištomis 
kojomis belsti į grindis. Apa
čioje krautuvninkas bildesį iš
girdęs ir suprasdamas, kad at
sitiko blogo kas nors, tuojaus 
atbėgo į viršų rasdamas dakta
rą surišta ant grindų. Kratuv- 
ninkui jį beliuosuojant iš pan 
čių, vagys spėjo su visu gro
biu išbėgti į gatvę, kur įsėdę į 
jų laukiantį automobilį, nudū
mė nežinomais keliais.

Atvykusi policija jokių va
gių pėdsakų ^negalėjo susekti. 
Daktaras tačiau spėja, kad juos 
lengvai pažintų. Eks.

kiasi padaryti iškados “Nau
jienoms”.

Jis iki šiol buvo vadinamas 
“musų p. Vanagaitis, Vanagė
lis, Vanagas”. Matomai, jau šių 
pavadinimų jam neužtenka ir 
jis užsinorėjo būti tikru 
rikonišku eagle, kuris net 
naši “Naujienoms” akis 
binti.

Iš šalies žiūrint, tatai 
do naturališka. Už “Naujienų” 
gerą paramą p. Vanagaičiui jo 
vanaginėje darbuotėje Jos su
silaukė jo vanagiško atsilygini
mo. Gilinu betgi -pagalvojus 
atrodo, kad p. A. Vanagaitis 
nori paveldėti velionio K. Ja- 
monto įpėdinystę, kuris dėl 41b 
dybės ir galybės manijos net ’r 
mirė nesulaukdamas savo norų 
įsikūnijant.

Nieko nepadarysi, neigi žmo
nių norus sutvarkysi. ^Atrodo, 
kad su naujais metais “Nau
jienas” apnyko visokie vana 
gai, lemiantys joms bėdos. Bet 
“Naujienos” nenustojo pirmiau 
žengusios progreso keliu, nenu
stos nė dabar. Ir štai tam pa
čiam numery, kuriam paduoda
ma žinia apie p. Vanagaičio 
ieškinį $25,000 iš “Naujienų”, 
taipjau pranešama ,kad jos pra
dės net per radio pamokas duo
tis—Miškas.

Cicero

Geras patarnavimas
Kada p-nia Anglickiene, išbu

vusi virš savaitės laiko šv. 
Kryžiaus ligoninėj, rengėsi grįž
ti namo, bet dar buvo gan silp- 

; na, tai p. Anglickas bijojo vež
tis ją automobiliu, kad važia
vimas nepakenktų sveikatai. '

Todėl tapo pašauktas p? Eli- 
deikjs, kuris tuojau prisiuntė 
savo ambulansą \ją parvežti, 
nors ir lijo tą dieną gan smar- 

• kiai ir šaltas oras buvo.

ame- 
kėsi- 
iška-

atro-

Raudon n s Rožės Kliubo maskių 
balius; susirinkimai

šeštadienį, sausio 9 d., Rauj 
donos Rožes Kliubas turėjo ma
skaradinį balių Lietuvių Liuo- 
ybes svetainėje. :

Bendrai, balius praėjo di
džiausiu pasisekimu. Erdvioji 
svetainė buvo pilna svečių, ir 
viešnių.

Teisybė, jaimi vyrukai mėgi
no iškelti savo tarpe nesusipra
timą. Bet tai nieku bud u ne 
grūmojo smagiai .baliaus eigai.

Kaip žinoma, maskių baliuj 
dalinamos yra dovanos. Pirmą 
dovaną laimėjo Cicero Bulis —• 
grupė. Ją susidarė būrys vyrų 
siekęs netoli Šimto asmenų. 
Antroji dovana teko Grubley 
Boosteriams, o .trečioji Lietu
vos Karei vijų Draugijai.

Iš moterų pirmą dovaną iš
sinešė Lietuvos Seserų Draugi 
jos nares,.

Kai dėl pavienių asmenų ar
ba porų, tai kostiumų buvo vi-

Kitas susirinkimas, kuris 
įvyks taipjau antradienio va
karą, tai Vakarinės žvaigždės 
Kliubo. Tai -bus metinis .šio 
kliubo susirinkin^as. Jis irgi 
yra svarbus.

Kalbamas susirinkimas įvyks 
Lietuvių Liuosybės svetainėje.

Naujoji valdyba užims vielas. 
Bus išduoti raportaAiš metines 
kliubo darbuotės. Teks aptarti 
šių metų kliubo darbuotei pla
nai. 1 Be abejonės, atsiras 
tokių klausimų pasitarti ir 
svarstyti.

Tad visi nariai kviečiami 
lyvauti susirinkime.

ki-
ap-

da-

Vietinis,

Bus Įdomus susirin 
kimas

Dr. A. Margelis kalbės temoje 
“Kas Yra Sapnai?” 
nininkė S. Paškevičiūtė dai 
nuos 
nistė 
prie

l)ai-

la-liaudies dainas.
A. Semaškiute dalyvaus 
piano.

dainelių. “Na, o kas nežipo mu
sų mylimos ir senai pažįsta
mos pianistės p-les A. Semaš- 
kiutes. Ji skambins pianą, taip
gi akompanuos ' p-lei Paškevi
čiūtei.

Draugijos nariai, turime bū
tinai dalyvauti*šiame Draugijos 
susirinkime. Patirsime pilną 
stovį savo organizacijos, išgir
sime įdomų programą, kurį at
liks patys šios organizacijos' 
nariai. Iki pasimatymo.

—Petras Bedalis.

Atlankė “Naujienas”

Turbut visi Chicagos. lietuviai 
yra girdėję apie Chicagos Lie
tuvių Draugija Savitarpines 
Pašalpos, šita organizacija yra 
viena skaitlingiausių nariais,' 
gausiausia intelektualėmis spė
komis. ‘Organizacijos nariai 
kiekviename susirinkime teikia 
programas,'taip kad pasibaigus 
Draugijos reikalų svarstymui, 
seka programas.

Šitas susirinkimas, kuris 
įvyksta antradienyje, sausio 12 
d., yra tikrai vertas 
Daugijos nariams 
vauti. Draugijos 
bus verta nariams 
vis organizacijos: 
Varkalą yra prirengęs 
menį raportą apie Draugijos 
stovį.

Pasibaigus grynai Draugijos 
reikalams eis trumpas, bet tu
riningas programas. Draugijoj 
narys, Dr. A. Margeris, kal
bės apie sapnus. Neabejoju, 
kad tai bus įdomu išgirsti: dak
taru šitą" klausimą yra giliai 
studijavęs, sgali apie tai datų 
giau pasakyti’, nes kad mes 
esam girdėję kitų neautorite- 
tingų žmonių aiškinimus. šito 
klausimo. 'Be Dr. Margerio, tu- j

Penktadienyj, sausio 8 d., į 
Naujienas atsilankė iš Kauno 
atvažiavusi Lietuvos Universi
teto ir studente “Aušros” gim
nazijos buvusi mokytoja pan. 
Joana /Lukšytė. Ji Lietuvoje 
baigė biologijos skyrių ir at
važiavo į Amerkios universi
tetą specializuotis bakteriolo
gijoje. Bet suhkumai susidarė 
pan.1 | Lukšytei ‘ dėl to, kad ji 
nėra užtektinai shsipažinusi su 
anglų kalba ir dėlto negali at
sakyti Amerikos universitetų 
reikalavimams/1 Bet susipažinu
si su kalba, ji yra pasiryžusi 
studijas tęsti toliau ir užbai
gusi grįžti atgal į Lietuvą.

Chicagoje pan. J. Lukšytė, iš
buvo arti trijų savaičių ir apsi
stojo pas ponus B. Lauraičius, 
gyvenančius 10631 S. May St., 
VVashington Heights.

Nors tuojau po atvykimo ji 
jautėsi, Amerika kiek pasyvi, 
bet po trijų savaičių, naujoji 
tėvyne pan. Lukšytei pradėjo 
patikti vis daugiau, ypatingai 
Chicaga, kur ji mano kiek il
giau pasilikti, jei sąlygos ne
užkirs tam kelio.

Reikia, tikętis, kad pan. Luk
šytė, ištikrųjų, galės kiek il
giau pas mus užsibūti. Ji y/a 
pirmoji iš Leituvos 
studentė su, Lietuvos 
teto diplomu.—-Eks.

atvykus: 
Un įversi

Rezignuosiąs iš ainba 
sadorio vietos

visiems 
jame daly- 

reikaluose 
patirti sto- 

auditorius 
smulk-

Joniškiečiai, p a t y s 
rengkįtės k kitus 

paraginkite!
•r -vi - v. ™ x tJoniškiečių Kliubo šeimirtinio 

vakarėlio komitetas prisiruo- 
šęs yra svečius^ juo gražiau- 
šia priimti.

ANGLŲ KALBĄ
yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioj šaly. Kurie kalba 
gerai angliškai visur turi pasisekimą 
ir pirmenybę. Anglų kalbos, aritme
tikos, knygvedystės, stenografijos, pi
lietybės, .ir daug kitų dalykų galite 
lengvai ir greitai išmokti pagal naują 
būdą mokinimo Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. čia yra mokinama to
kiais budais, jogei pradinį mokslą 
užbaigiama į devynis mėnesius; auk
štesnį mokslą į vienus metus.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla ,

3106 S. Halsted St.,
, CHICAGO, ILL.

L. D. Namo Bendrovės šerininkų su
sirinkimas įvyks antradieny j, sausio 12 
d., 7:30,vai. vakare, L. D. svetainei, 
10413 So. Michigan Avė. Šis šėrj- 
ninkų susirinkimas yra svarbus tuomi, 
kad bus renkami nauji direktoriai ir 
kitokios komisijos. Taipgi yra svar
bių bendrovės reikalų, kurie reikės ap
svarstyti. P. Raianskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
vienų vyrų praktika įvyks antradienį, 
sausio 12 d., Meldažio svetainėj. 8 vai. 
vak. Nesivėluokite. — Valdyba

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo nietinis susirinkimas įvyks 
utarninke sausio 12 d., Ch. Liet. Audi
torijoj. 3133 S. Ha!sted St. Draugai, 

* ka 
dangi turime labai svarbių reikalų dėl 
Kliubo labo nutarimui. — Valdyba

Chicagos ^Lietuvių Auditorijos. Korp. 
direktorių ir draugijų atstovų mėnesini 
susirinkimas įvyks pirmadieny, sausio 11 
d., Auditorijos svet., 8:00 vai. vakare. 
Visi direktoriai ir atstovai būtinai atsi
lankykite, nes yra daug svarbių reikalt 
aptarti dėl Auditorijos labo. — /L K. ,

Chicagos Lietuvių Dr-jos S. P. me
tinis susirinkimas bus antradienyje, sau
sio 12 d.. 7:30 v. v. Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St. Šiame 
susirinkime auditorius p. J. Varkala iš
duobs metini Dr-jos raportą piniginio 
stdvio. Užbaigus Draugijos reikalus 
svarstyti — eis įdomus programas: kai- j 
bes Dr. A. Margeris, temoj* “Kas Tai 
Yra Sapnai?“ Dainuos p-lė S. Poške-

Gcn. Charles Dawės, dabar
tinis Suvienytų Valstijų amba
sadorius Didžiajai Britanijai, 
pareiškė, kadmis ketinąs pasi
traukti iš ambasadoriaus vie
tos ne taip tolimoj ateity.

Ryšy su tuo pareiškimu
* \ . J CVtIJVJf —

spaudos atstovai atsiklausė jo,‘malonėkite būtinai visi atsilankyti, 
ar jis nemanąs statytį savo 
kandidatūrą į prezidentus bu
simose nominacijose.

Į tą klausimą p. Dawes at
sakė, kad tai yra nonsensas.
Dawes ketinąs užsiimti banki
ninku vimu, kai, rezignavęs, 
sugrįš Chicagon.

f į

Perkėlė policininkus
Policijos komisionierius Al- 

Iniann perkėlė į kitas stokis 
keturioliką policijos kapitonų,

MADOS MADOS MADOS

Voii rK/ES
Night and Moming to keep 
them Ciean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Čare” 
or **Eye Beauty” Book

MaAM(^l>epuH.S,9B.Oki«SuChic«to

CLASSIFIED ADS
* ♦

v
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Chicagos joniškiečiai, gal dar 
ne visi žinote, kad Joniškiečių 
L. K. Kliąbo antras iš eilės 
pramogų vakaras j įvyksta sau
sio 16 d., ty. ateinantį šeštadie
nį. Pradžia 7 valandą vakaro. 
Vieta, Gj. Krenčiaųs svetainėj e, 
4600 So. Wood Street (Town of 
Lake). Įžangą, 35c ašmenini.

J. Kazimieraitiėnė, V, Rimd- 
ziuvienė ir. M. Laučiene pareiš
kė taįp; Praėjęs Joniškiečių 

kį<77._ _ Kliubo vakarėlis buvo visais ąfc
rėsirne progos išgirsti jauną i r į žvilgiais sėkmingas. Dar di- 
labai talentingą lietuvių daini- dėsniu pasiryžimu dirbsime, kad 
ninkę, taipgi Draugijos narę—- busiantis vakarėlis * bptų daug 
p-lę Zofiją Paškevičiūtę. Ji pa- linksmesnis ,ir , atsilankiusiems 
dainuos keletą lietuvių liaudies duotų daugiau pasitenkinimo.

HM

3272

Galima pasisiūdinti

vinių materija.’ Sukirptos mieros 6, 8( 10, 12 ir 14 metų mergaitėm.
' X - —

Norint gauti vieną ar dau- ‘ —Y

3272 — Margaitei mokyklon eiti patogi suknelė 
labai pigią kainą.

, ... i.,4 Galima pasisiūdinti už
Vartoti galima dviejų rūšių likusią nuo kitų senesnių siu-

giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti pąduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vaizdą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno ' pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-, 
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais Kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So, Halsted St., Cbicago.

<■ ■ : ’ . ? ■ •

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Cbicago, 

čia {dedu J 3 centų ir prašau 

siųsti man pavyzdį No 

Mietps

m.
at

per krutinę

(Vardas ir pavardė)

į? v

TU.

(Adresas)

(Miestas ir
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Educštional 
. Mokyklos ; ~~

MOKYKIS BARBERYSTfiS . 
r AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informadjv 
iank arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBĖR 
COLLEGE.

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST-
MENTAS
** )Reikalinga $5000 ant pirmo 

morgičiaus. * Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
Box 1382.

Miscellaneous 
įvairus

REIKALINGAS partneris ar partner- 
ka. Ai vienas vyras išvažiuoju į Hot 
Springs su automobiliu ant 2 mėnesių. 
Kas norit atsišapkit. Bruno, 1549 So. 
Michigan Avė., Cbicago, Phone Victory 
5126. \

Help Wauted—Mate
Darbini^^^^______

BEKERIS AR PAGELBININKAS

Vyras, kuris dabar dirba ir turi 
žiausia vienus metus patyrimo prie 
pimo. kad liuosu laiku lavintis ir 
sirengti prie geresnių darbų.

Telefonuokit Lincoln 1077 ir
• klauskit Mf. ZAM.

nu
ke

pti-

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA lietuvių moterų ir vy
rų, kurie nori užsidirbti pinigų parda
vinėjant gerus anglis liuosu ar visą lai
ką. Liberalis komisas. Šaukite

Lafayette 9456

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už mokinį pas bu- 
čerįę f .
vištai ir angliškai.
geras rekomendacijas. Waltcr Raskoff, 
1824 W. 3 į St.

Kalbu rusiškai, lenkiškai, lietu- 
Esu 26 metų, turiu

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys su mau

dyne vyrams, be arba su valgiu, reziden
cija 3233 W. 62nd Place. Telefonas 
Grovebiil 1187 arba Boulevard 2774.

Businos? Chances 
Pardąvimui Bizniai

PARDAVIMUI Candy ir ^.Nodons 
krautuvė. Geroj apielinkėj. /Priežastis 
pardavimo apleidžiu šitą miestą.

4020 So. Montgomtry S t.

. t ••»'




