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300 delegatų vyksta 
| socialistų partijos 
nacionalę konvenciją

-X

H

Į prezidentus numatomas Norman Thomas; 
vice-prezidento kandidatūra, 

tačiau, nėra aiški

V. Gylys paskirtas 
naujuoju Klaipėdos 

kr. gubernatorium
Greitoje ateityje atsistatydins mokytojo 

Edvardo Simaičio sudaryta 
Klaipėdos direktorija

ŠEŠTADIENYJE IR SEKMADIENYJE COLUMBIA IR NATIO
NAL RADIO STOTYS PERDUOS SOCIALISTŲ PROGRAMUS

V. GYLYS PRAEITYJE BUVO ATSTOVU SUOMIJOJE, O PAS
KUTINIU LAIKU GENER. KONSULU LONDONE, ANGLIJOJ

Milvvaukee, Wis„ geg. 19. — 
Rytoj prasideda socialistų par
tijos konvencija, kuri nomi
nuos kandidatus į Jungtinių 
Valstijų prezidentus ir vice-pre- 
zidentus. Konvencijoje daly
vaus 300 delegatų ir tiek pat 
altematų. Dabartiniu laiku jie 
(-(įvažiuoja iš visų valstijų j 
Milwaukee miestą ir ten pasi
liks iki trečiadienio. Kad par
tijos kandidatu į prezidentus 
bus nominuotas Norman Tho
mas niekas neabejoja, bet vice
prezidento kandidatūra yra ne
aiški. Bene populiariškiausra‘8 
kandidatas tai vietai yra Da- 
niel Hoan, Milwaukee miesto 
majoras. šis, tačiau,atsisakė. 
Kiti kandidatai yra Powers 
Hapgood, buvęs United Mine 
Workers organizatorius, rašy
tojas Upton Sinclair, pirmas 
Milwaukee socialistų majoras 
Seidel, ir buvęs Reading, Pa., 
majoras Maurer. .

Formaliai, konvencija atsida
rys šeštadienyje; hdftii rfad jos 
įvyks sekmadienyje, o pirma
dienyje įvyks sesijos, kuriose 
bus apkalbami bendri partijos 
reikalai. Trečiadienyje Chica- 
goje, Steuben Kliubę įvyks bau* 
kietas.

šeštadienyje, tarp 8-8:30, 
Chięagos laiku per Columbia ra- 
,dio stočių tinklą bus perduoda
mas socialistų programas. Ki
tas programas bus transliuo
jamas sekmadienyje, tarp 7 ir 
8 vai. vak., National Brcad- 
casting System tinklu. Kalbės 
Norman Thomas, majoras Hoan 

garsus laikraštininkas, ko- 
Jumnistas Heywood Broun. Chi- 
cagoje, sekmadienio programą 
transliuos stotis KYW. Kuri 
stotis transliuos šeštadienio pro
gramą dar nežinia.

Means teismas įvyks 
birželio 6 d.

Waąhington, D. G., geg. 19. 
—Teismas Gaston’o B. Means, 
kuris kalinamas išviliojęs iš 
moteriškės $104,000, prasidės 

) birželio 6 d. Means tuos pini
gus gavo, kuomet pareiškė, kad 
norįs juos sumokėti vaikva
giams už Lindberghuiko sugrą
žinimą.

Montevideo, Uruguajus, geg. 
19. Uruguajaus vyriausybė iš
siuntė J. V., federaliniai reser- 
vo sistemai $1,000,000 vertės 
aukso.

ORHS,
Chicagai ir apielinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, kiek šilčiau; va
karę galimas lietus; lengvas 
pietvakarių vėjas. \ 

. V^taųtemperatura buvo 5G- 
69 laip. 7*

Saulė teka.5:26; leidžiasi 8:> 
07..

Neaiški politinė 
padėtis Japonijoj 

pradeda blaivėti
Nušautas premjeras Inukai- su

degintas krematorijoje

Tokio, Japonija, geg. 19.— 
šiandien įvyko sekmadienyje 
jaunų karininkų nušauto Japo
nijos premjero Suyoshi Inukai 
laidotuves. Laidotuves buvo 
atliktos budistų apeigomis ir jo 
kūnas sudegintas krematorijoj. 
Pelenai buvo padalyti ir palai
doti gimtinėje Oyakama, ir To
kio kapinėse.

Laidotuvių ceremonijoms pa
sibaigus, partijų vadai vėl pra
dėjo tartis naujo kabineto su
darymo reikalais. Valdžios par
tija Seiyukai, paskutinėmis ži
niomis užglostė skirtumus su 
armijos vadais ir sudarys ka
baretą,'kuriame/ji turės dau
gumą ministeriu. Į jį įeis ir 
kitos partijos. Premjeru nu
matomas seiyukistas Suzuki, o 
karo ministeriu bus Inukai ka
bineto karo ministeris gen. Sa- 
dao Araki.

Politiniai padėčiai kiek pa
aiškėjus, atgijo ir Tokio birža. 
Paskutinėmis dienomis nupuolę 
Šerai smarkiai pakilo.

Paderewski ir Len
kijos koridorius

New York, geg. 19. — Kal
boje, pasakytoje bankiete, As- 
tor viešbutyje, Ignacy Jan Pa- 
derewski, garsus lenkų pianis
tas ir buvęs premjeras, pareiš
kė, kad be koridoriaus, Len
kija yra kaip belaisvė. Lenkija, 
tęsė Paderewski, nori taikos, 
bet reikalui atėjus, mokės kaip 
save apginti.

Tikybinės riaušės Indi
joje atsinaujino

Bombėjus, Indija, geg. 19.— 
Vakar kariuomenės nuslopintos 
indusų ir moslemų tikybinės 
riaušės vėl atsinaujino. Iki po
licija spėjo riaušininkus numal
šinti, 11 buvo užmuštų ir 98 
sužeistų.

Graikijoje streikuoja 
paštininkai

Atėnai, Graikija, geg. 19. — 
Valdžios telegrafo, telefono ir 
pašto ‘ departamentų darbininkai 
sustreikavo. Komunikacija lai
kinai palaiko kariuomene.

Susijungė unitarų ir 
universalistų bažnyčios

Cleveland, 0., geg. 19.—Jvy- 
kusioje Vakarų Unitarų konfe- 
ręnęijoje buvo užtvirtintas pa
siūlymas susijungti su univęr 
Ralistais. D. J. Jarrett buvoiš- 
riuktas' bažnyčios pirmininku.

[Acme-P. 0 A. Photo]

Taip atrodys agrikultūros trobesys, kuris statoma. “Century of Progress” parodai. Statymo 
darbas jau tapo pradėtas.

Kviečia Rankin’ą I 1 • • • J • 1* J

daryti Belgijos 
kabinetą

Brussels, Belgija,

bizniui stimuliantas 
—:----- k-----

South Bend, Ind., geg. 19.— 
I South Bend mieste užsidarė 

21,000 taupytojųgeg. 19.— trys bankai.
Vakar atsistatydinęs ministeriu juose buvo sudėję $9,000,000. 
kabineto pirmininkas Julės Ran- Tarp pirklių ir užsidariusių ban- 
kin karaliaus Alberto buvo pa-' kų buvo padaryta sutartis su
kviestas sudaryti sekantį kabi-j 1’8' kuria,- įdėlininkai, kurių pi- 
retą. Buvęs kataljkų-l’iberalų l nigai yra uždaryti, perka pre- 
koalicinis kabinetas atsistatydi-J 
ilo po ginčo su Flamandijos so
cialistais dėl mažumų kalbų tei
sių. • • ■ .

■ ■ ------- ■ • .turi,. L .

Orlaivis
do į Ėuropą

New York, geg. 19. — Mil
žiniškas vokiečių orlaivis D0-X, 
po ilgo ruošimosi išskrido atgal 
į Vokietiją. Pirmą sustojimą 
padarys Nevvfoundland saloje, 
į J. V. atskrido pernai, rugpiu- 
čio 27 d.

Miško gaisre sudegė du 
miestai ir daug kaimų

Mohtreal, Kanada, geg. 19.— 
35 mylias į šiaurę nuo Quebec 
miškuose per kelias dienas siau
tė didžiulis gaisras. Sunaikinti 
ne vien milžiniški plotai me
džių, bet daug kaimų ir du 
miesteliai. Virš 600 šeimynų 
liko be pastogių.

Opera Baltimore daivė 
$12.75 pelno

Baltimore, Md., geg. 19. — 
Chicagos, New Yorko, Pary
žiaus ir kitų miestų operoms 
turint deficitus, Baltimorčs 
opera gyvuoja ir nuostolių ne
neša. Paskutinį sezoną davė 
net $12,75 pelno!

Siūlo . Hawaii atiduoti 
militarei kontrolei

Washington, D. C., geg. 19. 
—Atstovas Britten (Rep., III.) 
įneše pasiūlymą, kuriame ragi
na atiduoti Hawaii salų kontro
lę armijos ir laivyno v karinin
kams. Salas skaito svambiomis 
strateginiu atžvilgiu.

Naujoji Zelandija kont
roliuos savo laivynų
Wellington, N* Z., geg. 19.— 

Naujosios Zelandijos išlaidų ko
misiją rekomendavo perduoti 
laivyno kontrolę Anglijai. Vy
riausybė, tačiau, rekomendaci - 
ją atmetč ir laivyną palaikyk 

mui irgi nemažins* 

kės nuo pirklių, kurie - daugu
moje yra bankams skolingi. Už 
prekes užmoka kvitomis, kurios 
yia tiek vertos, kiek jie banke 
turi pinigų. Planui pradėjus

1 pareiškę.^ 
apyvartą žymiai pakilo* 

ir tuo pačiu laiku įdėlininkai, 
laikinai nustoję pinigų, gali pra
gyventi ir nepaneša jokių nuo
stolių.

Sovietai turi visų 
lenkų šnipų ii* 
agentų sąrašą

19Berlynas, Vokietija’, geg.
—Iš Varšuvos praneša, kad į 
sovietų rankas pateko visų Len
kijos šnipų ir slaptųjų agentų 
sąrašas. Sąrašą . sovietams į- 
davė W. Boradowski ir J. Ba- 
kowski, du sovietų šnipai, ku
rie kelias dienas atgal buvo len
kų sušaudyti.

Elektros kėdės išradėjas 
smerkia mirties bausmę

New York, gegį 19. —Švęs
damas savo 92 metų sukaktu
ves, elektros kėdes išradėjas 
Dr. A. D. Bockwell pasmerkė 
savo išradimą ir mirties baus
mę. Pavadino ją “bergždžių 
kerštingumu”.

Kinų banditai suėmė 
amerikietį

Washingtoh, D. C., geg. 19. 
—J. V. konsulas Nankinge pra
nešė, kad Kinijos banditahko- 
munistai prie ęhengyangkuan, 
Anhvvel provincijoje suėmė J. 
V. pilietį Wilson W, Moore.

Renka penktukus prohi- 
bicijos atmetimui

New York, geg. 19. — Nevv 
Yorko moterų organizacijos su-< 
renge penkiukų rinkliavą, fi
nansuoti propagAndę prohibici- 
jos įstatymo atmętimųi. Surinko 
1.60,000 nikelių.

't. Washington, Q. C., gefe 19.

310(kelių konstrukcijai Alaskoj

« " T

Anglija reformuos 
darbininkų apdrau- 

dos sistemą
19. — 
bedar-- 
netru- 
pranc-

London, Anglija, geg. 
Komisija, kuri tyrinėja 
bių apdraudos klausimą, 
kus vyriausybei darys
Šimą ir rekomenduos eilę per
mainų. Ikišiol apdraudos fon
das buvo $500,000,000 skoloje. 
Norima fondą taip sutvarkyti, 
kad jis pats apsimokėtų.

Rengėsi nuversti 
--’Kfibėš valdžią

'■ . ..........................

Havana, Kuba, geg. 19. —Po
licija areštavo šimtus studen
tų, inžinierių, valdininkų ir po
litikierių, kurie penktadienį buk 
rengę sukilimą prieš valdžią ir 
buvo prisiruošę nužudyti pre
zidentą Machado ir kitus aukš
tus valdininkus. Į suokalbi, 
anot policijos, buvo įvelta keli 
tūkstančiai gyventojų.

Airija dalyvaus Imperi
jos ekonominėje kon-

• ferencijoje
Dublinį Airija, geg. 19. —De 

Valera paskelbė, kad prie gerų 
ekonominių aplinkybių Airija 
dalyvaus Britų imperijos eko
nominėje konferencijoje, kuri į- 
vyks liepos mėn. Ottawa, Ka
nadoje.

50 žmonių palaidota 
tunelyje

Temuco, čili, geg. 19.—An- 
dų kalnyno traukinių tunelyje 
palaidota 50 darbininkų. Tune-
lio išėjimus užvertė dumblas. > draUgjj0S pirmininkas
Pagelbos ekspedicija jų nepajė
gia atkasti.

Baltimore laimėjo J. V, 
sveikatos prizų

San Francisco, Cal., geg. 19. 
—Baltimore miestas buvo ap
dovanotas J. V. prekyboš rūmų 
prizu, už tai, kad jis, 1931 me
tais daugiausiai pasidąrbavo 
sveikatos reikalais. Antrą vie
tą laimėjo Detroit, o trečią 
Milwaukee, Wis.

Sėdės ant stulpo iki nebus le- 
galizuoas alus

Boston, Ma'ss., geg. 19. — 
Tūlas alaus entuziastas Bosto
ne užlipo ant, dangoraižio vėlia
vos stulpo ir pareiškė ant jo 
Sėdėsiąs iki kongresas nelegali-
zuos gerą, stiprų alų

N. Y. policija suėmė 
mokytoją ryšy su 
kūdikio pagrobimu

Nužiurima, kad į jo rankas pa
teko Lindbergh’o $50,000 •

kūdikio pagro-
kaltinimas at-

buvo suimtą

Hopewell, N. J., geg. 19. — 
John H. Curtis, Norfolk, Va., 
laivų statytojas, kuris buvo po
licijos areštuotas, kadangi me
lagingai skelbė vedęs derybas su 
Lindbergh’ų kūdikio kidnape- 
riais, buvo apkaltintas kliudęs 
nuieškoti kaltininkus, kurie kū
dikį pavogė ir užmušė. Buvo 
manoma, kad jis turėjo ką nors 
bendro su pačiu 
bimu, bet vėliau 
puolė.

New Yorke
Brooklyn’o pradinės mokyklos 
mokytoja Mrš. Mary G. F&rd, 
prieš kurią įrodymai apie jos v
ryšius su $50,000 sumokėjimo. Jo tik penkine, tiek kiek jie tu- 
incidentu yra gana inkrimiiittb- 
jaiiti. Paskutiniu laiku ji buvo 
kvočiama New Yorko detekty
vų. Ką jie patyrė nežinia.

Mokytoja jau turėjo krimina
li rekordą. Kelias savaites at
gal mokykloje ją pašaukęs te
lefonu Dr. Condon, kuris Lind- 
bergh’ą atstovavo derybose su 
kidnaperiais. Po to ji staiga 
neatsilankū į mokyklą pamo
koms ir sugrįžusi davė supras
ti, kad ji turėjo daug pinigų. 
Ji taipgi nebuvo mokykloje nuo 
vasario 25 d. iki kovo 1 d. O 
Lindbergh’ų kūdikis, buvo pa
vogtas kovo 1 d. Kiek bendro 
ši mokytoja turėjo su pavogimu, 
paaiškės greitoj ateityje.

60 amerikiečių gręsia 
pavojus nuo komunistų

Nanking, Kinija, geg. 19. — 
60 amerikiečių atsidūrė pavoju
je, kuomet 20,000 kinų komu
nistų pradėjo siausti šiaurinėje 
Anhwei provincijos dalyje. Jie 
turi apsiautę 7,000 Nanking’o 
valdžios kariuomenės. •

. Chicagietis chirurgų

New Haven, Gonn, geg. 19. 
—Chjcagietis Dr. Arthur Dean 
Bevan išrinktas Amerikos chi
rurgų draugijos pirmininku,

JUMS SMAGU BUS
KELIAUTI LIETUVON

su
DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIETUVIŲ LAIK
RAŠČIŲ rengiama EKSKURSIJA, kuri išplauks 
laivu “LANCASTRIA” BIRŽELIO 1 dieną, 1932 
Be persėdimo tiesiog KlaipSdon. 
Keliavimas dabar daug pigesnis.
Užeikite pasiteirauti.
Informacijas maloniai suteiks

NAUJIENOS
■ 1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.

A. P.Kaunas, geg. 19. - 
telegrafine agentūra praneša, 
kad Antanas Smetona paskyrė 
V. Gylį Klaipėdos krašto gu
bernatorium. Gylis praeityje 
buvo Lietuvos atstovas Suo
mijoje ir dabartiniu laiku gene
raliniu konsulu Londone, Ang
lijoje. Ta pati agentūra pra
neša, kad vėliausiai už kelių 
dienų rezignuos Edvardo Simai
čio sudaryta Klaipėdos direkto
rija.

Klaipėdos ginčas prasidėjo, 
kuomet buvęs gubernatorius 
Merkys prašalino iš vietos di
rektorijos pirmininką Otto 
Boettcherį. Naujos direktori
jos sudarymas buvo atiduotas 
mokytojui Eduardui Simaičiui. 
Seimelis, tačiau, jo direktorijos 
neužtvirtino. Tuomet gub. 
Merkys seimelį paleido. Geg. 4 
d. įvyko naujo seimelio rinki
mai, kuriuos lietuviai skaudžiai 
pralaimėjo. Vokiečiai pravedė. 
W3ifetovus, o lietuviai telaimė- 

rėjo paleistame seimelyje.
Klaipėdos ginčas buvo atiduo

tas Haagos tarptautiniam tri
bunolui. Geg. 30 d- Lietuva pri
valo įteikti atsakymą į klau
symus, kuriuos iškėlė Klaipėdos 
konvencijos signatarai.

New Yorke pasibaigė 
Statybos darbininkų 

streikas
New York, geg. 19.-30,000 

namų statybos darbininkų strei
kas pasibaigė. Sutiko su algų 
numažinimu, kuris kai kuriuo
se atvejuose siekia net 30%. 
šiandien jie grįžo prie darbo.

Nori apriboti tabako 
produkcijų

Istan-Paryžius, geg. 19. ■ 
bule, Turkijoje, susirinko Bul
garijos, Graikijos ir Turkijos 
tabako augintojų atstovai, ku
rie tariasi kaip apriboti taba
ko produkciją ir pakelti taba
ko kainas.

Tiki automobiliu važiuoti 300 
mylių į 'valandą

Detroit, Mich., geg. 19. —Det
roite statomas lenktynių auto
mobilis, kuriuo manoma, bus 
galima padaryti 300 mylių į va
landą. Bus 3,000 arklių jėgos.

...... i" A* i' .....-....... ...... ............... .. ..... .............................. .



NAŪJifcK08):.01iicngd, iii. Penktadienis,

Kenosha, Wis.
Kas bus geguži 22 d.?

Dailės Ratelis su p. p. Stepo
navičiais priešaky stropiai ren
giasi prie . perstatymo operetės 
“Gegužės Karalaitė”. P-as K. 
Steponavičius viršutinėj svet. 
mokina chorą ir operetės vai
dintojus, o p. Steponavičienė 
apatinėj svet. mokina solistus— 
vaidintojus. Tai matote, kad 
vienu ir tuo pačiu laiku visas 
darbas eina pirmyn.

Kenoshiečiai tarpe savęs vie
ni kitų klausinėja, ar daug tu
rės svečių geg. 22 d., mes, ma-

tote, kenoshiečiai dar pasikvie
čia iš kito miesto sau svečių, 
kad parodžius, ką jie gali. Jie 
žino, kad Dailės Ratelis visados 
duoda gerą programą.

Man netikėtai teko išgirst 
viena ausin, kad musų kaimy
nai raciniečiai žada net specia
lią ekskursiją surengt gcg. 22 
d. ir pasirodyt, kad jie irgi ži
no, kas duoda gerus programas. 
So. milvvaukiečiai, nors neskait
lingi, bet propoi’cinaliai imant 
žada raciniečiam nepasiduot. 
Musų piętų kaimynai vvaukega- 
niečiai, tai, braciško, jie visados 
skaitlingai atsilanko ant musų 
parengimų, o šį kartų, tai nėra 
abejonės, kad daugiau jų bus, 
negu mes tikimės.

Imant p. K. Steponavičiaus 
žodį už pinigą, tai be didžiulio 
choro Pirmyn turėsime dar 
daug svečių iš Chicagos, nes, 
matote, chicagiečiai nori tyru 
oru pakvėpuot ir taipgi persitik- 
rint, ar mes, provincijos gy
ventojai, daug pažengę pirmyn 
meno srity.

Taigi viską krūvon suglau
dus, pasirodo, kad geg. 22 d. 
žingeidauja ir rengiasi ne tik 
kenoshiečiai, bet ir musų kai
mynai o ypač jaunimas, nes tu
rės progos arčiau susipažint ir 
prie garsaus Jur. Steponavi
čiaus orkestro smagiai pasišokt.

—Bijūnėli.

Linden, N. J. — Lindberghų vaiko kūnas vežamas j Rose Hil|i kapines. Vaiko kūnas tapo 
degintas krematorijoj. v

su-

OLD DUTCH IŠRODO ŠIT
Iltimi piulhihitl po mlkroKkopu. Dale- 

. If-H yra |ih*Mkuot<>H ir plokMlo»; paden
gta daugiau ftavIrMatiH, prie Ja pilnai prJ- 
Hlglatirlftlii; pašalina purvus Švelniu, 
Švitriu pabraukimu, n e- 
l> r a i •>. o . . . kaip paro
dyta Šioj (llagrainoj. - - -

t

ŽVIRGŽDAI ŠITAIP 
labai padidinti po niikrpitkopu. Old 
Dutch . neturi frvirg#dt|; vęiigfcitc va- 
lytoji), kurlr Jų turi ... attrįosj hmalliiM 
dalelė* braižo pavirsiu pallkdaniov 
virtų purvam* pa«i»Ifp- Į““ 
U . . . kaip parodyta hIoJ j 
diagramai. - - - z- - - -

-1932

---- 7—.--------- -
ir lietuviškas Bangos choras 
sudainavo kelias daineles. Už
baigimui šio koncerto buvo 
perstatoma komedija “Osaliu- 
taris Doleris”, iš vietinių lie
tuvių gyvenimo. Atsidarius 
scenos uždangai, pasirodė trys 
klebonijos asmenys. Pirmas, 
vaizduojamas dabartinis kuni
gas. M. Lenkauskas sėdi su
pamoj kėdėj ir skaito laikraš
tį. Antra, vaizduojanti kuli.

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
SPECIALISTAS

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS LIGŲ
Mes išnaikiname pleiskanas, galvos 

niežėjimą. sausumą ar riebumą galvos 
odos, sustabdome plaukų slinkimą ir pa- 
ge’bstim plaukų augimui.

Gražys, švelnus galvos plaukai t yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visąj 
Žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. RooseVelt Road
Liberty Trust 8 Savings Bank Bldg..

Room 204

N. E. kampas Roosevclt Rd. ir 
Kcdzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo va’andos: nuo 4 iki 8 v. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laika nagai susitarimą.

Toronto, Ont.
Bangos choras sparčiai “pro

gresuoja”

Gegužės 13 d. lenkų svetai
nėje Bangos choras turėjo sa
vo koncertų. Bilietai įžangai 
iš kalno buvo pradavinėjami 
po 15c., prie durų po 20c. Ne
žinia dėl kokių priežasčių 
^įžangą nustatė tokių žemų: ar 
dėlto, kad jų parengimuose 
pradėjo mažai lankytis ir jais 
įdomautis, ar dėlto, kad paro
dyt daugumui kiek “pažengė” 
pirmyn.

Koncertą (kaip jie jį vadi
na) buvo tarptautinis. Daina
vo bulgarų choras, griežė uk
rainiečių stygų orkestras, nu,

limais. Trečia J. Račkaitė, 
kuri vaizdavo vargoninkienę 
vadinamų jaunųjų gaspadinę 
taippat sėdėjo sale jo. Figū
ruojantis kun. M. Lenkauskas 
supdamasis kėdėje nužiūrėjęs, 
kad senoji gaspadinė jo nepas
tebės, dažnai įgnyba į šlaunį 
šaly sėdinčiai jaunesnei. Po 
dažnai pakartotino 'įgnybimo 
ir meilinimosi jaunesnioji pa
kyla ir pareiškia, kad ji turin
ti iš šios parapijos išvažiuoti, 
nes nenorinti nuskriaust se
nesnės, kuri jau ilgus metus 
kun. ištikimai tarnauja. Vė
liau ateina du parapijonai, 
kurie nedrąsiai, nužemintai 
pareiškia, k ii d tkiinigay teik
tas paleistą\ gas^djpc^, nes 
tokiems blogiems laikams 

persunk u 
Jeigu abieju

CEVERYKAI “ŠEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus če' 
rykus it turime didelį pasirinki
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

us. Mes užlaikome puikius čeve-

kas jie per vieni ir ko jie nori, kur js iftejo ir kur jį galima 
jie pasisako, kad atvykę iš- 
nuomuot parapijos salės dėl 
parengimų. Tuomet kunigas
išklausinėja kokias partijos, 
kokiu tikslu jie ųpri salę iš-i 
duomuot ir pareikalauia rank
pinigių, be to, paprąše pas at
vyk usus, kąd jie jam paliktų 
savo draugijoj' įstatus, su ku
riais jis norįs susipažinti. Pa
baigęs pasikalbėjimų atvyku
sius paklupdo ir iškėlęs ran
kas palaimina ir kartu džiau
giasi, kad dvi paklydusios ave
lės sugrįžo. SustiĮM’inimui su
grįžusių duoda pabučiuoti 
kryžių ir patenkintas juos iš
leidžia. Aš čia tik dalį pažy
mėjau tų visų ' “ceremonijų”, 
kurios buvo atliktos tame per
statyme. Rengėjai šio veikalo 
matyt, norėjo suduot didelį 
smūgį ne tik katalikių tikėji
mui, bet ir “Kulttičos” draugi
jai, nes aukščiau' dilinėtieji du 
asmenys buvo ’ vaizduojami 
kaipo, “Kultūros’5’ draugijos na
riai, kurie bdvo;:nuvykę pas 
kunigų išnuoinutYt salės. Nėra 
vertės ir aš nesiimu atsakinėt 
į jų išgalvotas'We$amones, tik 
noriu, priiiiintį. Jtudi norinL•pa
juokt savo “priešų”;,reikalinga 
prisitaikyt nors krislelį tiesos.

•Jeigu jau norėjote nors dali
nai atvaizduot tų dalykų, lai 
reikėjo vietoje vyrų vaizduot 
moteris, nes kaip tik salės bu
vo nuomuot ne yy^ii, bęt mo
terys; ir visai ne pus kunigų, 
o pas atskirų žipogų kuriąm 
pa vesta salė prižiūrėt. /

Ne pro šalį bus primint, kad 
šį taip “svarbų” veikalų para
še “pragarsėjęs”, veikalo “Be
darbiai” autorius Jopyla su 
pagalba “garsuas” poeto R. 
Svyrūnėlio, kurie įdėjo į tų 
veikalų visus sąvo “gabumus”.

Jeigu ALDLD. ' butų rengus 
šį koncertų ir perstačius minė
tų komedijų, tai visai nebūtų 
nuostabu, nes iš jos geresnio 
nieko negalima tikėtis, bet jei-

tokiems 
esant parapijonams 
yra išmaitint.
negalima, lai nors vienų ku
rių nors iškamandiruot.' Ku
nigas užsigauna ir reikalauja 
platesnio pasiaiškinimo ir gale 
priduria, jeigu jis atleis gas- 
padines kas jam valgyt paga
mins. Tuomet viens iš atvy
kusių drųsiai pasisiūlo už vi
rėjų; bet kunigas su pašiepi
mu jam atsako, kad su tokiais 
purvinais pirštais jam valgio 
neguli gaminti ir nešti į stalų, 
kuomet vyskupai valgys.* Pa- 
rapijonas priešinasi ir kartu 
pareiškia, kad jo rankos šva
rios, jau du metai nieko nedir
ba. Kunigas visokiais budais 
juos įgrasina, įgąsdiną, parei
kalauja greitu laiku'atlikt iš 
viso gyvenimo išpažintį ir gaut gn Bangos chorai imasi tokio

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

nuodėmių atleidimą" i r išgruda 
pro duris.

Paskiau ateina pas kunigų 
du asmenys vaizduojami T. F. 
ir J. J. Kunigui paklausus,

darbo, tai tikrai absurdas.
Aš nesu katalikų simpatikas 

ir į tikybų žiūriu Jcritiškoni 
akim, bet šitokį perstatymai 
nei vieno tikinčio neatvers.

. ... • v. . .. 1 .. .

REIKALINGA TUMAUS VYRU
Turi tureli gėry reputacijų, su mažu kapitalu prisidėti 
prie COOPERATIVE ASSOCIATION, kurią kuria 
CARLISLE PARRY STERILIZER, Ine., ir apsigyventi 
arti New York miesto; Statybos darbininkai, malioriai, 
popieruolojai, ūkių darbininkai, paprasti darbininkai ir 
lt. PASTOVUS DARBAS, GEROS ALGOS ir ĮRENGTI 
NAMAI su nedideliais žemes plotais; gera proga ge
riems ir pastoviems žmonoms. — Atsišaukite ar kreip
kitės laišku, pridedami dviejų centų pašto ženklelį dėl 
platesnių žinių į

Law Firm F. Dudley Kohler,
30 Irving Place, Desk Nr. L-37,

New York
Iš Chicago 

.50 Į VIENĄ 
PUSĘ

Į ABI
PUSES

CHIP^TRAVFI Tikietai geri tiktai 
coaches vagonuose 

.ZMBlhN kada priduodami
< kartu su Trans-At-

lantic laivakorte ar
\SBpRr orderiu.

Tiesus Eric Trau
kiniai išeina iš Dearborn stoties, 
Chicago, kasdien 11:00 vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

Eric traukiniai yra greitus ir pa
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
rr nebrangus. Erje vaizdai yra ne
paprastai gražus.

■ \ «
Dėl tikįetų ir visų žinių kreipki
tės į bile kurį Eric tikietų ofisą ar 
prie

H. T. HARL0W,
General Passenger Agent,

327 So. La Šalie St., Chicago 
Telefonas HARRISQN 4160

ERIE RAILROAD
• . *"■ 1 , ... 4, L . Į

į. tikinčius. Toks vaizdas tR 
kinčio asmens akyse randa di
delį pasipriešinimą ir net kerš
tų už jo jausmų,—•- įsitikinimų 
užgavimų.

Beje, pažyinėsiu, kad rengė
jai šio koncerto jautėsi nekaip.

surast. Tuomet Bauras išdur- 
uino pasakotojų ir nuėjo nepa- 
teįikhitas. Šis jo elgesys pa
rodo ant kiek mus “tavorš- 
ciai” apsišvietę, kad net kito
kių įsitikinimų asmeniui laiko 
už prasižengimą pasakyt tiesą 
į jo klausimus.

dinama ši komedija, jie iš bai
mės net duris nuo gatvės užsi
rakino, kad “d&Įįe”' neįeitų į 
vidų, kuris už ditrų vaikščiojo.

Geras ^nlamtcl<gllIn'as,,
Šiomis dienomis prireikė 

man vieno mano draugų ir aŠ 
nuvykstu j jo gyvenąmą vietų: 
Paskandjimįš skaiiihutj išėjo 
A. Bauras, kurio aš paklausiau 
kur yra mano draugas. .To at
sakymas buvo kbks tai pašie
pi antis ir per iškošė
“nežinau”. Bet kitas iš^s , išt 
kambąrio vyrukas niipa^tiKCyj'C), 

' T. C
Įy ' .1* 1 .............e — —...... —

NAUJIENOSE

JUOKAI
Meilužis (nerangus — atidė- 

liojantis): “Praeitų naktį sap
navau, kad aš — a, a, na, ot 
su tomistą susižiedavau. Ste
biuosi, ką tas sapnas reiškia?”

Meilužė (vis tebelukuriuo- 
janti) : “Tai ženklina, kad 
miegodama^ turi daugiau pro
to, negu budėdamas.”

■ri 'J Tit-Bits.

ardantiečiai norime“Mes 
už save daug garbingesnius 
apšaukti išgamom. Manieji 
man mirus paminklą statys. 
Aš, it Jėzus 40 dienų badavęs, 
bckeikdaiilas'M” į ‘ ^džiovininką 
•virtau, gi m$ftbf$eilUamąs Ba- 
gočius ir šimtai kitų maho ap
šmeižtų, pasiturinčiai gyvena. 
Mano ‘patriotinė’ širdis tulžia 
pritvinkusi sprogs iš pavydo... 
Bagočių į SLA. prezidento vie
tą stato, o mane, keikūno, nie
kas nei nepamini. Aš ‘patrio
tas’, o jie visi išgamos, sakiau, 
ir kol gyvas busiu, kitaip ne
manysiu. Tokia jau mano 
‘patriotinė’ dvasia.”

Suvįetuvino Tylintis.

Manieji

Kur tik

**CKJHT

Mokslas Parodo Kodėl 
mažiau kainuoja vartoti Old Dutch CIeanser 

kadangi jo ilgiau ištenka, valo greičiau, nebraižo, nuvalo 
daugiau dalykų ir suteikia Sveiką Švarumą.

Šimtų tuksiančių moterų patyrimas yra patvirti
namas musų rūpestingais moksliškais Old- Dutch 
tyrimais, kurie aiškiausia įrodo, kad tai yra eko
nomiškiausias, saugiausias ir veikliausias valy-

< tojas vartojimui.
Old Dutch CIeanser yra idealis kiekvienam valy
mo tikslui—dėl virtuvės indų ir refrigcraloriaus, 
porceliano ir enamelio, linoleum ir malcvotų me
džio garbų, sidabrinių daiktų, farforo ir stiklo. 
Milionai moterų visoje šalyje sako mums, kad Old 
Dutch yra tiktai vienas valytojas, kokis joms yra 
reikalingas jų namuose.
Old Dutch neužkemša nuovadų ... nebraižo ... 
nekenkia jūsų rankoms.

Daugiausia Parduodamas Valytojas Pasaulyje.

KluiiNykitėH Old Dutch Al ergą i t čh kiekvienų Pirmadienio, TrrtEiadiciiio ,ir Penkia
dienio ryta viau Cokunbia Broadi'aHtjng System tinklu. Klausyki W WBBM 
Htotiea 8:45 vai. ryto. ... "
—'.m i ........ ....... . .........  ...........-

RE* 

HI6HTEST 
LYČ

h,gh D E 8 V ETĘST K. E A. L I E fACKAGE

OPENS CLOGGED DRAINS • KEEPS DRAINS OPEN 
AT ALL GROCERS

-------- 1 ..........—................ .............. . |.;>i|į

VIENINTELIS LIETUVIU BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra '
I U j JT i'-uTor r

LIETUVIŲ

AIDAS
BRAZILIJOJ

Brazil — S. Paulo, Rua da Mooca, 424
Metine prenumerata š. Amerikoj ir Lietuvoj

2 doleriai

jus eisite, jus rasite
ši moltą, kuris yra 

visuomet užtikimas

Nrt kūdikiu mėguth Bhle 
Kibbon Malt—-bet jin se
ka motiną, o moUna tino kas yrą kO* 

riuuaias. Bet viri visko, ji ihio. km! 
ji gali pasitikėti, jog jo augšta koky- 
1W‘ yra visuomet vienoda. Idrkvhmt 
kartų kada Ji perka Blue Kibbon Malt. 
Turinys kiekvirno kimo “Aniertkojn 
Daugiausia Parduodamojo” yra ban
domas ir tikrinamas, ue. vienų karta, 
bet daug kartų, kad tikrai jaitikinti. 
iOK jis pilnai atitinka griežtoms Biuc 
Kibbon kokybes spoemkaifloms. Jis 
turi buti tobulus, kad galėjų pereiti 
inspekcijų didžiausio pasaulyje molto 
tedirbėjo.

KUR

r*-OOKT
DOTŠVOT
I VANTŲ

TIK JUS EISITE, JUS RASITE

BLU E
BfGGSSr S£LL£R

M-H
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PASTABOS DAR VIENAS STORAS ATIDARYTAS 6429 SO. HALSTED ST

Lietuvis laikrodininkas

vienas

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Ištraukimas danties, 
vaikams......................
Suaugusiems ...........

- savo, ten kur jie gy- 
Toliau sakbnia: yra keli

Iš Bimbos ir jo komisarų aš 
norėčiau sužinoti vienų daly
kų: kokių pašalpų gavo be
darbiai iš valdžios po to, kai 
komunistai numaršavo 
sbingtonų 
išmatų gurbelį pateko jų reika 
lavimas? Yanas Hardware & 

PAINT STORE 
2747 W. 63rd St. im,

5HE BOS S “ SANS FOR. \ 
VDU TO FILL INTUIS > 

FOfeMĄNb STARTE THE 
HfiTVURE OF NOŲPL, >

CtOMPUMMT r—

“Laisve” bando atpasakoti, ką 
Marksas rašė apie -Paryžiaus

NOUNG MAN r. 1 ORDE^ET> 
A V>OZEN BcrrTLES OF 
MGDlClNE. FfeOM THlSFlRtA 
OVET^ TNMO VMEEKS A6O 

wr> I UANEN'T
<TWEHNeT « F r~~

Wa-
Ir antra, j kokių

komunų. Komuna susidėjusi iš 
išrinktųjų visuotina balsavimo 
teise, jvairiuose Paryžiaus dis- 
triktuose (apskričiuose) miesto 
ųtstovų. Jie buvo atsakomingi ir 
bet kuriuo laiku atšaukiami. 
Talpinama ištrauka ir iš Mark
so raštų. Ta ištrauka sumuša 
yisus “Laisves” išvedžiojimus. 
Tegul bimbiniai pasako, kada 
Rusijos komisarai buvo renkami 
visuotinu žmonių balsavimu? 
Ant galo, prieš kį komisarai 
yra atsakomingi? Jeigu jie išti
kimai tarnauja diktatoriui Sta
linui, tai jų negali pašalinti.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Albert B. Fąll, buvusiu Har- 
dingo kabinete vidurinių reika
lų sekretorius, kuris tapo pa- 
liuosuotas iš kalėjimo. Kalėji
me jam teko sėdėti 9 mėnesius 
už priėmimų $100,000 kyšio.

Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą
SKAITO

PLATINA IR
REMIA •

Vienas bimbinis fanatikėlis 
remiasi net Maskvos “Pravda”, 
kad įrodžius, jog socialdemo- 
tai yra priešingi streikams. 
Galima tik tiek pasakyti: “Pa-

Blizganti ma- 
leva, duodasi 
mazgoti, balta 
ar spalvuota

1.59™

Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.
Kaina metatms 2 dol., pusei metų 1 doL 

! r f

Adresas laiškams ir pinigams:

Germany, Berlin, SW 68, Schliessfach 80

“Laisvė” rašo, kad New Yor- 
ko komunistai surengė demon
stracijų prieš socialistus, kam 
pastarieji laidojo Morris Vin- 
čevskj, mirusį žydų rašytojų. 
Iškėlę raudonas vėliavas, jie 
pradėjo keikti socialistus. Ta
čiau atėjo policija ir išvaikė 
demonstrantus. '

Vadinasi, komunistai rengia 
deinoųstracijas ir prieš tai, kad 
nebūtų galima palaidoti miru
sius žmones. Iš tiesų, didesnių 
maniakų vargu kur ir begali
mų surasti.

somybę, kuris pavergęs laiko 
daugybę tautų. Apsisprendimo 
teisę tautoms jis tiek tepripa
žįsta, kaip vilkas avims.

“Laisvė” kovo 11 d. patalpi
no Stalino straipsnį, kuriame 
rašoma apie socialdemokratus, 
jog jie “atmetė tautų apsi
sprendimo principų, atmetė 
tezį apie kolonijų ir pavergtų 
tautų revoliucinio pasiliuosavi- 
mo judėjimo rimta reikšmę.”

Tik žiūrėkite, kas kalba apie 
tautų apsisprendimo teisę! Na
gi žmogus, kuris budeliškai

Angariečio Tilžėj leidžiamas 
“Balsas” praeitų metų pabai
goj štai kokių žinių įdėjo iš 
Kauno: “Dabar, kaip matyti, 
socialfašistai pasiekė savo tik
slų: samdytojai pradeda mesti 
iš darbo tuos darbininkus, ku
rie pasirodė nepalankiais so
cialdemokratams. Pįrmon ei
lėn atstatė nuo darbo 30 kana
lizacijos beveik išimtinai tuos 
darbininkus, kurie pasisakė 
prieš socialfašistų pardavys-

<NELL, tP HE MU$T 
KN0W . TELL HIM IT*

“Laisvė” No. 58 rašo: “Su 
centrizmu vakaruose (Kauts- 
kis), su centrizmu pas mus 
(Trockis ir kiti).” Tai esą Sta
lino žodžiai. Ta kvaila pasaka, 
matomai, yra taikoma tokiems 
tamsiems fanatikams, kokiais 
yra lietuviškieji Bimbos pase
kėjai. Kų bendro Kautskis ir 
jo pasekėjai turi su Trockio, 
kuris vis dar nepaliauja garbi
nęs kruvinų diktatūrų? Matyti, 
Stalino galvoj susidarė tokia 
tamsa, jog jam visos katės at
rodo pilkos.

JUŠTA MINUTE T'IlV 
THE ’ V ABOOT \ 

M J

“Laisvėj” rašo: “Iš; 
iš Sovietų Sųjungos 
tarnautojai patikrina 
Žiuri, kad ko neiš- 
um.” O tbliau: “To-

Na, ar tai blogi reikalavimui ? 
žinoma, kiekvienas protaujantis 
žmogus pasakys, jog tie reika
lavimai yra tikrai gėrį. Bet 
“Laisvės” maklioriai už tuos 
reikalavimus išniekino socialis
tus visokiausiais budais. Jie ir 
šiokie ir tokie. Tai aiškiai paro
do, kiek bimbiniams rupi bedar
biu šelpimas.

LAcme-P. « A. Pbotuj i

Atlanta, Ga. — Taip atrodo Atlantos federalinis kalėjimas, kur Al Caponę turės “pakutavoti
> 10 metų.

Dr. Repšys, kuris visų laikų 
putė į bimbinių dūdų, skundžia
si “Laisvės” administracijai, 
ka'd daugiau nei per mėnesį 
laiko nepermaino jo adresų. Pas
taroji liepia Dr. Repšiui viešai 
pasmerkti pruseikinius kontr
revoliucionierius. Kaip matyti, 
bimbiniai Dr. Repšį skaito jau 
nebeištikimu, nes kai kurios 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos nebekviečia jį egzaminuoti 
naujus narius.

Jeigu Lietuvos socialdemo
kratai turi tokių galių, kad 
darbininkus gali į darbų pri
imti ir iš darbo atleisti, tai ku
riems galams jiems yra reika
lingi nesusipratę , darbininkai 
ir šnipai profsąjungos legaliza
vimui? Atrodo, kad į “Balsų” 
rašo tokie žmonės, kurie serga 
proto pakrikimo liga.

gydo visas Ligas vyrų ir moterų per 27 metus 
NEŽIURINfT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMUS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Puiki HKpH 
Lietuvių v'gU| 
Krautuvė

Vyęiškų, Moteriš- 
kų, Vaikų ir Mer- 
gaičių Aprėdalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS, Savininkas 

3344 So. Halsted Street

DEIMANTAI DABAR PARSIDUODA UŽ PU
SE KAINOS NEGU BUVO PIRMIAU

Didelis pasirinkimas laikrodėlių visokių 
Ilsi Ivlc)v |Ę IR išdirbyščių už nužemintas kainas. Atei- 

H į 111L .... ’"** kitę ir patirkite musų kainas pirm negu
i11IBImIIpirksite kitur.

4148 Archer Avė.
Phone Lafayette 3847

Mlchaal’. Ali 
ičndjel niefiau kitas jums nepagelbėjo. lai pa-

nuo Kosulio dykai kada

Gruodžio mėnesyj socialistų 
partija sušaukę New Yorke 
konferencijų, kad aptarus be
darbių klausimų. Konferencija 
pagamino tokius reikalavimus: 
1. kad miestas, kas mėnesį skir
tų iš savo iždo $5,000,000 be,- 
darbių šelpimui, ir 2. valstija 
tam pačiam tikslui paskirtų 
$100,000,000. Bedarbiams šelp
ti fondas. privalo būti unijų 
kontrolėj.

Prieš kięk laiko rašiau 
“Naujienose”, jog socialistai su 
Thomas priešakyj pasiuntė lai
škų į Albany, reikalaudami be
darbiams pašalpos. Deliui to 
kažkoks komisarėlis “Tiesoj” 
išplūdo viskų ir visus. Girdi, 
minėtas socialistų laiškas nu
ėjo į išmatų gurbelį. Durnaro
pių apsivalgęs komunistėlis 
kaltina socialistus už tai, kad 
valdžia nešelpia bedarbius.

Aušrotas iš . Maskvos “Lais
vėj” ragina kovoti su grigaiti- 
niais. Na, o Pruseikai reikalau
ja “ant jo nasrų užmauti api- 
nasrį”. Girdi, kaip tik Lietuva 
taps Europos sovietų sųjungų 
nariu, tai greičiausiai didelės 
lietuvių darbininkų ir farmerių 
masės pradės grįžti iš Ameri
kos į Lietuvų. < . ,

Grigaitinių socialistų Maskvos 
burdingierius, tur, būt, “neįsi
leis”. Įdomu žinoti, kų jis pla
nuoja padaryti su 'Pruseika, ku
riam “ant nasrų bus apinasris 
užmautas”. Nejaugi ir tani na
bagui Lietuvoj nebus vietos?

Išeina taip, kad Lietuvoj so
cialdemokratai yra valdžia ir 
kartu fabrikantai. O toliau ten 
rašoma: “Dabar eina kalbos, 
kad socialdemokratai, panau
dodami kelius nesusipratusius 
darbininkus ir dirbančius į- 
monėse visiems darbininkams 
žinomus šnipus, nori legali
zuoti socialfašistinę profsųjun-

Prieš kiek laiko “Laisvė” 
su pasididžiavimu rašė: Kuo
met Danijos socialdemokratas 
Stauningas atėjo į socialistų 
partijos sušauktų masinį susi
rinkimų, tai komunistai pakė- 
ė triukšmų. Vadinasi, jie or

ganizuotai atėjo suardyti susi
rinkimų. Tačiau įsimaišė poli
cija ir komunistai savo tikslo 
neatsiekė.

Praeitų rudenį Mizara “Lais
vėj1’ sovietų sųjungų»apibudino 
sekamai: “Raudonoji Armija 
turi savo sankibvas, kuriose 
perkasi tik raudonarmiečiai; G. 
P. U. nariai ir jų šeimynos— 
savo krautuves; fabrikų darbi
ninkai 
vena”.
restoranai Maskvoj, kur galimų 
gauti viską tik už svetimų va
liutų. Nekurtuose restoranuose 
prekės sekamos: pora kotletų— 
trys rubliai; ? sriuba-— lėkštė— 
2 rubliai,60 kapeikų; stiklas a- 
laus rublis. įr 20 kapeiką stiklas 
arbatos— 35 kapeikos.

Nėra kas ir sakyti,— Stalinas 
tikrai sukurė “darbininkiškų ro
jų”. Raudonoji Armija turi sa- 
vo krautuves, į kurias darbinin
kams nevelia nei kojos įkelti, 
šnipai taip pat aprūpinti krau
tuvėmis, kur darbininkams ne
valia pirkti. Bet įdomiausiai tai, 
kad kai kuriuose restoranuose 
reikalaujama mokėti svetimų 
šalių pinigais. Tai aiškiai paro
do, jog bolševikiškų rublių ver^ 
tė yra visai nusmukusi. Tiesiog 
sunku suprasti, kaip darbinin
kas gali džiaugtis tękiu rojumi, 
kur už arbatos stiklų reikia 
mokėti 35 kapeikas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3$ 14-1.6 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louij Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
f swimtning pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
«e rėdo mis iki 7 ▼. ▼.

DENTISTERIJOS 
KAINOS

ATPIGINTOS

Mjzara 
vykšlant 
muilinės 
bagažus, 
šmugeliuot 
kiame atsitikime taipjau mui
tinės. tarnautojas paprašys 
svečio įrodyti, ar jis praleido 
darbininkų šalyj po 10 rublių 
į dienų laike buvimo sovietų 
sąjungoj.”

FLAT Maleva, duodasi mazgoti, gra
žių spalvų ir balta $ 1.69
GERAS Varnišis dėl
grindų ir trimo .........  fciafimV gal.
BALTAS cnamelis, kuris QC 
padengia vienu kautu fai«ww 
LAWN MOVERIAI turintys bąli 
bearings, patys galandasi, $E

4 peilių
Mes tąipgi parduodami didelį pasirin
kimą taipgi popieros, visokios, rų- 

šiės hardware ir malevų.
Pašaukite mus telefonu ir m.es pasta-

1 tysimi;. Teb PROSPECT 1297

DR. A. J. GUSSEN

Bridge—tilteliai, už 
dantį .............  .....
Auksinės karūnos— 
krowns ..............................
Sidabriniai filingai nuo 
$1.00 iki .............................
Nervų išėmimas iš danties 
nuo $2.00 iki ............. .
Balti porceliniai filingai, 
už dantį ........ 1...
Pleitos apatines 
burnai, ruberyje

V. K. Varnėnas, kuris turi 
jas Stalinų burdų, keikia, kiek 
drūtas “Naujienas” ir socialis
tus. “Laisvėj” jis taip porija: 
“Esmėj skirtumo tarp fašistų 
ir socialfašistų nėra 
dalykas tik darbininkų apgau
dinėjimo formoj. Jie atmetė 
Markso obalsį: ‘Visų šalių pro
letarai, vienykitės’.”

Stalino klapčiukas meluoja 
per akis. Kada ir kur socialis
tai atmetė tų obalsį. Su komu
nistais tai visai kas kita, — 
jie jau per . kelis metus prisi
laiko obalsio: “Visų šalių dar
bininkai, draskykitės.”

Daktaras
Kapitonas ' 

Pasauliniame kare

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
PIRMI MORGIČIAI PARSIDUODA PAS 

JUSTIN MACKIEWICH
$2000 morgičius ant naujo 6 kambarių mū

rinio bungalow ir 2 karų mūrinis gara
žas, Marųuette Parke, vertės $9000.

$3000 morgičius ant naujo mūrinio namo, 2 
flatai po 6 kambarius, mūrinis garažas, 
Brighton Parke, vertės $12,O0O,

Turime ir Daugiau Gerų Morgičių.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER

2342 S. Leavitt St., — Tel. Cąnal 1678

7.00 
6.00 
3.00 
3.00 
2.00

viršutinės, visai

*50.00 
75c 

’1.50 

Dr. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nediiiomir pagal sutartį.

4847 West 14th St. 
CICERO. ILL.

Phonė Cicero 1260

Dr. MIGHAEL’S ALLHERB TONIC
NORTH AVENVF. 

20th STREET

WISSIG
Specialistas iš 

kusi jos

4745 80. ASHLAND AVENVE, >O4S W
MIMVAlJKEE A VENDE, , 3342 W.

Ar jūsų skilvis, inkstai, kepenys 
n, ir viduriai tinkamai veikia?
/ JUS ŽINOTE. KAD 80 NUOŠIMČIŲ visų 4ipj ir 

J susirgimų paeina nuo skilvio ir netinkamo vidurių
valiniosl. TŪKSTANČIAI VYRŲ ir MOTERŲ, kurie 
keut/ijo nuo visokių ilsų, yra dabar pasveikę var- 

’ rodami DR. MICHAELĮ ALL HERB TONIC. Si.
x labai ftvplnu. tonika, yrn padaryta. iA 20 skirtinaų

gydaru’iu žievių, žaknų. uogų, lapų ir Žolių. Neturi7 savy narkotiku, vaistų ar alkoholio. Tai yra siste- 
) / tnoš reguliuotojas, kūno bndavotojas ir kraujo valy-

k tojau. Ateikite i musų sankrova nemokamam pasi-
B tarimui. Daktaro egzamlnacija yra visiškai dykai

) _( kada vartojate Dr. Mlehuel's Ali Herb Tonlc. Arba
rąžykite mums, prisiųsdami oOe, o mes prisiųsinie jums $1.00 bonkų Dr 
Herb Tonlc. ir tada patys įsitikinsite. I . '— ’ ’
gelbės DR.. MICHAEL’S ALL HERŲ TONIC.

Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo 
perkate 1 bonkj DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC

Keista tvarka komisaru žc- 
mėj! Krečia bagažus išvažiuo
jant, kad kų neišvežtum, — 
tokio patvarkymo jokioj kitoj 
šalyj nėra. Bet dar įdomesnis 
patvarkymas tai tas, kad išva
žiuojantis žmogus su doku
mentais rankoše turi įrodyti, 
jog jis darbininkų rojuj kas 
dienų praleido po 10 rublių! 
Didesnio nachališkumo sunku 
ir besugalvoti. Ir jeigu taip 
drįsta su svečiais elgtis, tai ga
lima sau įsivaizduoti, kų jie 
daro su savo vergais.

KM’. :'

Į ’/įflr
L jairf.. '• a
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neya 
jlished Daily E'xcept Sunday by 
r Lithuhnlan News Pub. Co.» Ine.

1739. South Halated Street 
Teleptfont Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Mancb 
of d

ed M Sccond Claia Matter 
7til 1914 at the Poft Office 
sago, uL ufidar the sėt of 
fctd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

moan Atsisako kanbujatŲoti

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
•ekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė 1789 S. Halsted SL. Chlcago,

Ulskakymo kalnai
Chicagoje — paltu;

Metama  -----—-   . •
Pusei metų____
Trims minesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu!

Chicagoj per iineliotojus:
Viena kopija_________
Savaitei ..... ...... ............ .....
Mineliui-------- -------------

Suvienytose Valstijose, ris ChicaaoJ, 
paltu:

Matams ,_____
Pusei metu ——•
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam m&nesiui ________

Lietuvon ir kitur uiaieniuose 
(Atpiginta)

Metams 38.00
Pusei metų — .............. ... 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Pinigus reikia siusti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu.

37.00
8.50 
1.78 
1.25 
.78

Socialistų Partijos konVencij’ri; krifi fyto pasidės Milvvaukee’je, riohiįriuos kandidatu į Jungtinių Valstijų prezidentus, veikiausia, Normaną Thbmasą. Bet dar nepaaiškėjo, kas bus kandidatas į vioe-prezidentus.Meras D. W. Hoan, kuris yra labai’ jjojpuleruš visoje Amerikoje, kaipo gabūs miestti ^dirriiiiištfatorius, vie šai pareiškė, kad jisai nepriimtų kandidatūros, nes tu Tjs perdaug darbo savo tarnyboj^, i’odėl gal būs rioriii nuotas Maurer, buvęs Readįngo toėraš afba pirmutinis. socialistas Milwaukee’s iftSF&Bį Sėidblį tačiau sekmadienio vakare patirsime, Rį kbhyėnėija riutūris; kadangi abudu kandidatai kąlbtiš pėr Načiorial] radib stočių tinklą (Chicagoje jų kalbai pėrdūps stotis KYW, tarp 7 ir 8 vai.).
....... ..i—..... ■ ..... ............................ ■ ..............................  —.... ..... . ............ .. .................. .

VIDURAMŽIŲ DVASIA LIETUVOJE
L. į».. t ' «'■—Prieš dvejetų dienų tilpo “Naujienose” žinia iš Jurbarko, Lietuvos, apie advokato Adomaičio laidotuves. Yra kdktu tokias žinias skaityti kiekvienam, kuris nori įsivaizduoti savo tėvynę, kaipo 20-to amžiaus kultūros kraštą.Adv. Adomaitis buvo keno tai nužudytas. Nežinia, kas jį nuŽūdė ir už ką. Bet ne gana to, kad jisai kriito, kaipo aūka kokios tai neišaiškintos piktadarybės, jisai tapo da ir pO mirties išniekintas. Kadangi nabašninkaš nepraktikavo jokios tikybos, tai jisai buvo palaidotas “Siratkapėse” — nešventintam kapinių kampe. Jį ten palaidoti, reikėjo kelti karstą pėr tvorą, nes vienus kapiniu vartus valdo katalikų klebonas, kuris staigiai “pa- rhetė” raktūs, o kiti vartai* priklauso protestonamš evangelikams, kurie už savo vartus pareikalavo 60 litų muito.Nužudyto advokato lavoną pasitiko prie kapinių Vartų didelis būrys davatkų, kurios pareiškė neįleisiari- čios “bedievio” pro vartus. Ir kai, galų gale, policijai riepavyko perkalbėti kunigą ir karstas buvo įkeltas į Kapines per tvorą, tai davatkos, triumfuodamos, “juokėsi ir žviegė”, kad jos “bedievį” nugalėjo. Tai tau krikščioniška “artimo meilė”!Jurbarkas, kaip matome, dar nepripažįsta to sąžinės laišvės principo, kuris buvo įdėtas į nepriklausomos Lietuvos respublikos pagrindus. Bet ar tik vienas toks Jurbarkas yra Lietuvoje? Dar daugelyje Lietuvos miestų iri bažnytkiemių viešpatauja kunigų ir davatkų diktatūra ant žmonių sąžinės.Anąmet, kai rinkimus į seimą buvo laimėjusios demokratinės partijos?-atrodė, kad tai diktatūrai netrukus bus padarytas galas. Bet tautininkų įvykintas perversmas vėl sugrąžina galią viduramžių jėgoms.Tai nereiškia, kad taip bus visados. Religinis fanatizmas buvo daug labiau įsigalėjęs Meksikoje ir Ispanijoje, bet kunigijos galia tenai šiandie yra sunaikinta. Tas pat įvyks ir Lietuvoje. Tačiau, juo ilgiau bažnyčia nenorės nusilenkti naujosios* gadynės idėjoms, tuo griežtesnis bus prieš ją žmonių nusistatymas, kuomet laisvės judėjirttiaš paiiris viršų.

H ......... .. ... .. h II i,
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Apžvalga
ta———■*————-J—i*■

RĖFORMŲ KLAUSIMAS JAPONIJOJE nes mi-Naujd Japonijos vyriausybė dar nesudaryta, armija pastatė ultimatumą politikos vadams, kad nisterių kabinėtas susidėtų ne iš vienos partijos atstovų. Atrodo, kad kartu su šituo ultimatumu yra iškelta ir svarbesnių reikalavimų, kurie eina prieš valdančius seiyukai partijos politiką.Sakoma, kad jaunieji karininkai, kurie nušovė mi- nisterį pirmininką Inukai, reikalauja, kad mokesčių našta butų sumažinta beturčiams ir ūkininkams ir padidinta turtingiemsiems ir miestų gyventojams, kad butų teikiama pagelba bedarbiams ir užtrauktą paskola viešiems darbams finansuoti. Reikalaujama taip pat Mandžurijos “pripažinimo” (kaipo nepriklausomos valstybės?).Kai kurie šitų reikalavimų yra neaiškus, nes Japonijoje veikia aštri cėnzura ir nepalankios valdžiai tele- grifrnoš yra sulaikomos arba pertaisomos. Bėt riuoma- 
nu, kad tie karininkai, kurie savo tikslams pasiekti' vartoja terorą; turi kokių tai ryšių su darbininkais ir ūkininkais. Kitaip iš kur butų atsiradęs toks radikalių reformų* pfO'grariias; Kūrį' “arriiijū” iškėlė po Triukai fttf- žūdymo ?* Neperseniai buvo pasirodžiusi spaudoje garižt Keista žinia apie Japonijos socialdemokratų partijos skilimą ir apie tSl, kad žymi partijos dalis, kuone dauguma, priėmus! <1[fašist4” programą. Dabai1 telegrarilosė iŠ Japonijos nuolatos kartojama, kad: jauhiėji kaririirt- kįaij kurie sukilo prieš senąją valdžiį’ esą “fašistai*. Gal bUt, kad po^tuo vardu ir slėpįasi fadikalis dajrbiriin- kų1 bei valstiečiiį' Jliflfejftfias, kurio rbikalavimaf buvo nriinėfi aiikščiaus? 6et tai butų labai skirtingas dūly- kas nuo mUssolihiško arba hitleriško fašizmo. Italijos fašizmas kovojo ne už darbininkų ir ūkininkų reikalus,

“išvalė” baceviciv ir 
bemanąVienam komutiistij laikfašfy- je pranešama:“Komunistų partija praneša, kad M. Bacevičius iri X Elhtorias, kaipti dešinieji elementai ir susidėję su Prti- seikos kontrrevoliticitiė ‘]5ar- tijti’, tapo išbraukti iš Komunistų Partijos.“M. BacėvičiUs bandė ap- gaVihėti (rtp^attditičt’i ? — “N.” Red;) partijų, jis riorč- jo nuduoti gėriu* kortluhistu, gi tuom pat kartu visaip’ rė-• me PrUseikbs kdhft-rievoliu- cinę politiką.”štai jums ir “kontr-revoliuci- ja”! Už tai, kad žmogus kitaip žiuri į tam tikrus frakcinių ginčų klausimus, tai jisai yra “kontr-revoliucionierius” ir metamas lauk iš paHijos. Reiškia, nuomonių skirtumas prts komunistes yra nusidėjimas. Tai kiek gi žmonių koniiinistai tikisi suorganizuoti į savo partiją?Bicevičiiis, kurį dabar komunistų partija “išvalė”, dirbo komitolšthms’ę ėP^iatl, kaip 11 riietiį. Matyt, jitoi bUVo nemenkas šulas ptis komunistus, jeigu jie,‘statė jį savo kandida^ tu į SLA. prezidentus ir paskui vienbalsiai išrinko “darbininkiško” susivienijimo prėzi- dėritu.Elmanas-Aceris dirbo “Vilnyje” už zecerį ir veikė įvairiose komunistų organizabijose, ypač jų Lilbraturos Draugijoje.Aną dieną ritinėjome, kad Pruseika per “Naująją Gady-. nę” šaukia savo šalininkus į1 “proletarinę vienybę” su komii- riištiį ptiVt'ija, krtrii išmetė jį1 Irttto, ir prisižada remti komu- rįist'ų liahdidaią Fostėrį. 6 tosterio klika Prdsėikos prita- ridjtiš1 šltiojH lauk! Musų “sklo- kitiitikąi”, tur būt, drūčiai tiki' į#tirikščidtiišką prisakymą: “Jei- įti' friii dtirida per vieną, žandų, tol atsuk kitą?’

liekant šitą sistertią, juo ilįiįlu ji gyvuos, Juo darysis didesnis skirtiimffe tarpe turtingųjų ir beturčių, j uo labiau s končent- rubšis kapitalai • nedaugelio žmonių rankose ir juo didesnis darysis beturčių skaičius. Kuriuo budu galima šitą ekono- rtfiriio vystymosi eigą sulaikyti arba pasukti atgal?Pupos pareiškimas, kad turtai privalą būti “teisingiau” paskirstyti yra, kaip sako, “pium desidėratum” (dievobaimingas pageidavimas), kuris jokių rezultatų nėdtioda ir negali duoti, kol pasilieka galid- je kapitalizmo tvarka.Ėius XIf žilio, kad kapitalizmas sti Visomis jo smerkiamomis ydbiiiiš yra kaip tik daugiausia išsivystęs vadinamoSė kyikŠČiotiiŠkOse šalyse. Kapitalizmo gadynės pradžioje katalikų bažnyčia buvo gdlingesnė, negu karaliai, žmonių* masės btlvo giliai tikinčios, jos melsdavosi daug daugiau, negu šiandie. Tai kodėl gi tikėjimas ir maldbs neapsaugojo pasaulio nUo išsivysimo visų tų blogumų, kurie jį yra apnikę?♦Pasirodo, kad poteriais ekonominį gyvenimą pataisyti negalima. Popiežiaus įsakymas per 8 dienas birželio mėnesyje melstis ir p’|sninkautr nepadės nei bizniui,-jtei bėdattiihiųs, bet gali kai kurią žmonių mintis nukreipti nuo tikrųjų dabartinio krizio priežasčių ir nuo kovos SU juo.
■... -. ................—------->"-T-.. .......  į---- ------ —

jįtirto. ^titifia1 ptikarikaritoi niė- šdš dtižriai štebiria šrtVd tvirtu- riiū.Maištaš toip-gi ktintfbliuoja iriabri irtfitii dažnaitūli valgoftti dtiiktdi pitjgamina yitfbkity išbčriiritiĮ ii* šptitigų ant tidbš; tobdi gtirai ži-
■“ T - r:

litia srtVd tvirtu-

Mus^ Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius

[Acme-P. ® A» Photo]Hattię W. Caraway, senatorė is Arkarisas valstijos, tekamuose rinkitouošė ji iri vėl rengiasi kandidatiiifti' į J* V. dtirititą.kad Maistas kdntroliuoja žmonių ūgį; Kadangi musų ūgį kontroliuoja liaukos (phsagi- nė liauka ir kt.), tai, raiškia, maištus ir tas liaukas, ; kontroliuoja. Maistas, galima’ šakyti; višą musų gyvenimų’ kontroliuoja, riet' ir mdsų “dvariškąjį” gyvenimą. Binto aiškiai išrodė, kad mėša stimulIUojti pasaginėš (tiroidinės) liaukos augimą ir darbą. Už tai tos tautos, Kiiridš mėsa* įhaitirias (driįiiaf ir kf.) i9 vaidu tokius iridusiiti; kįtMH mmvdihis minta. I^r. ĖbfahU $akd, kad liicdihiomėiiės klasėje, propor- .ėibhaliai itititiht, mdžttititi šttį-Gyvūnuose tą patį galime pastebėti. Kas čia gali lyginti žemaitišką kuiną, kuris šiaudais ir šienu maitinasi; sU anglų lenktynių arkliu, kuris baliavoja avižomis ir kviečiais.Btodnt(oųi§n|š vįikai labai dažriai neauga kaip rcikiailt tiktai dėlto, kad jie negauna užtektinai tinkamo iliaišto, ypatingai baltymų,. Vieton duoti tokiems vaikams liaukų ekstrakto, tinkamas maistas 1*1 1'* v . .

nome iš patirties. Dažnai vėžių arba austrių (oysters) mėsa mums išbėrimų suteikia. Kartais žuvis musų odą su- biauripa įvairiais spuogais. Amerikos moterys dažnai gau-J na spuogų kai privalgo visokių saldainių Įkendžių).
įkerti A. Vaivada

rMAKUU
' PAAi^idh Do^bhdi?, DoYiH 8 Co;

/'Ti J,

Popiežius smerkia godu
mą, KOMUNIZMĄ IR 

BEDIEVYBĘriapa Pius XI išleido aplinkraštį (ėtičykliką); ragįndaiiiak pasaulį grįžti prie Dievo ir melŠtiti, totitit pjftiėlTų dfb.barti- nis ekonominis kjiziš politinė ŠUiViiU. DiOitilisitiis dabartinių žmonijos nelaimių kaltininkais jisai laiko turto godumą, bolševizmą', kraštutinį nacionalizmą ir bMievyfiį.; Tai yra priprtisti kataliką1 bažnyčitis fritlVai išsiMškimai, fiėt j to ri jelto pamdkinbhčio nepasako. Kas iš tti, k^d popie,- žiiiš; patf. peikta speoliantus, Įprisigrobustos daug ]^higų, ir pataria “teisingiau pįškirstyti turtus”, jeigu jisai vifaMi nepaliečia dabartines ekbhonunes 
štottttms pkmkių?į K^fiitolfzhia sistema^ yra paremta ttib; kad vien} žmoftės tiiri dirbtas, žemę, liasykląs įir gelezifikėBi^r o kiti žinoW ; l’rieturi nlfekti ijr todėl yra prį-Bus Įdomu pažiūrėti, kas is to; , Japonijos krizio is- versti dirbti kapitalo šąyitoįį-,

Aš: Čioiuilš pirmu' kartu lietuvių kalboj nusitariau j uitis, gerbiami “NdUjiCtoį” skaitytojai, patiekti piktų aprašymą apič rnusiį nUtistą, apie tai, kibk ihdšų vdlgohti daiktai kontroliuoja musų gyveninių, musų ūpų, idėaltiš ii4 višką, kuomi itiėš didžitibtis jati esame pripratę. < Aiškus dalykas, kdd‘ iš piršto faktų; riėišpeši: šiuOš straipsnelius rašydamas, aš naudojuosi visam Sviete žinomo Dr. Eorandb pa lyriniais ir praktikai. Baii- įdysiii sutaisyti taip, Rad kiekvienas rašinėlis išeitų lyg atskiras straipsnelis, bbt-gi nurėžiau, kad jus, gerbiamieji, juos visus paskaitytutoėtė ir mano čionais suteiktais patarimais pasinaudotumėte. Jūsų redaktorius drg. Grigaitis; jums to pačįo velija.—l)r. Karalius

žinau

sivystys. karna, idant galėtų gyventi. Pa

Maištas kontroliuoja 
* išvaizdą

įregimą! VięfltiS anglas man kųį’tą primini, kad “ptisaulį jatitrti- na valdo.’” Nežilitiri kiek ttiitie tiesos, bet tiieti' viki žinome, jogęi atidai dauį? Stipresni už jitidūtius; , kurie dtiWbVfemis, i^iujmfei; tirte už i RiriViti, kurie ryžiaiti’ ątivo apetitą paten- blrtti rijįSįali. Eskimai ir-gi rte- jperdldžititiši žmdH^. Mm1 jib inaititititii beveik i^hiitinai mė- są ir zuve, o kitų valgomų daiktų jiems trūksta. Aišku,

15r.Etittiird pašaktija aįtie riiai- liitilHV’l'oliiij A»UlHkii«5UvaiŪ'iį( ItiirifeittS rtiė- sa suteikė te ktiiib išvaizdos pkkitejiMi te lyftes iHsSkto suZitilinfteiį' it* fįcFėsrię iSVtiiz- <i'q. ZM rt&tV tteteMiitf (iiiliailio uiaišite tei' žiitettes- rtegill <ju- (į® Kteiėži’ai; žftiBKfe, Mftte siijitet1 — jte akriiite^ te ž&te- irfis nteitihaM.6 JidiW žiiibrtėš rttettitos? tiihite rtte'Sif; ir'vaistei tef dhbtoto te. tektez- <i& te vii’ fitUfetotei- tovtto dalia1 sttetožtei- dMli-iteteite itetetote te tetetoto ir1 iVtfe# tetoimto irMttete tei' uiStiite' i&tete' vi- toto'ftoteto j akis pažiūrėti, yvatson parode, kad pasagine (tiroidine) liauka žiurkių nyksto, jei josi tiktai ito&a ititiitidmitoš (kifokib totiišlo ncįatiha). žiurkes rii- riib atsitikime greičiaus iiltrŠtti. Vištos kitiuŠitiitį nėdėd'd, jei jos v tori ritosti ititiltitianititi. Robers paduoda ryškesnių- pa- vyzdžiij: kai Airiažbrios papūgos mąitnamoS žuvių taukais, toj jos turi gfiiŽirtS raUddiias ijlUnksnas, o** kai jjritis dtibdti-, itili lesti tiktai' daržovės,- tai’ lllunksnos ntiblUhkU.žmogui' rcikfti užtektinar — liti perdaug toįtoto, bąltytotį — jtordaug gali' biiti kerikstoniga. Jėi per itirtžai baltymų, tai dąr blogiau. Pasiturėkite į irtdė- ilds. Hpnter ir Walštih aiškiai' litirodėr ka'd1 fyžiaiti iri&itipto ijitišj žiurkės džįUšto ir nyksta.' Rėikiti vįtiifems mdiŠytd iriais-' to: Ir fialtymlt ir daržovių.DarŽovSibik mtotatiČitiš gen tyti įtoriraštai titmttd fe ž'iti o jų ų., ta t to,. mjia^ggutis,... o tuo tarpu s Amerikos
to1:

“Labtii ribrėčiaii tamstai patarnauti, ponas FTarfteri, jei galėčiau, tuo labiau norėčiau patitrnauti jo didenybei, lordui. Praeityje mes turėjome progos patarnauti išnuomuo- ęlami Jani kėlius kambarius. Tuo laiku jis dar tebuvo Arturas , Holirivudas. Jeigu tainsta sutiksi palikti liian lordo adresą, aš\ pasitarsiu tuo reikalu su viršininkais..kaip ten nebu- tiįi aš susižinosiu su lordu dar 'Šianąkt išsiųsdamąs jam laiš- ,ką'. Mtims bus malonu suteikti Iprdtii reikalingas, informacijas, jeigu filis galimai taip to- Iiiriai apsilenkti- su musų fir- itios ttiišyklėmis.”• * Aš* ntitėjtiu' įgyti draugų, o ne pasidaryt! priešą’, todėl tariau ačiū, daviau jam Artūro tiūVešąr į daktoiro Sčvatdo ligoninę ir nuėjint, rratoto jau ’bttVcf visai tUtotiiV ir pats fitl- vaft labai' pKVattgęs’ ir alkantis. sustojęs vafgyKloje išgėriau stiklinę arbatos ir sekatičiu trdtikfniit itivažiUValt į Pur- fltietųii Vistiš rddau jauf nafnič. Mina1 iŠTbdė pavargusi’ ir labai išblyškusi; bėt didvytiiškai mėgi- rtO'ptišilrOdyti Kūb lirtksiliitiusia ir gertitoc upe. Man buvo skaudu pagalvoti; kad aš buvau priverstas taiii tikrus dalykus užtaikyti’toto jos paslaptyje ir tuo bUdti žddititi jojti tą didėlį* fieraontoią ir susirupi- ’rthttt“ D&fcui* Dievui, tai bus patiktitinis- kaitos. Ji daugiau itebuš torp mūšų ir nejatis to ritirtmlblitthiO f jautimo, kurį kiekvienas jaiteia; ktidnibf kas itbrš juo nepasitiki ir nori tom tikrus faktils nuslėpti. Jutėjau’ siikaitpti’ visą stivo tvirtumą norėdamas stive priversti neįvelti jos į tą šmėklišką musų pasiryžimą. Bet ji dabar atrodo, lyg ir sutikusi su savo likimtt; arba, kitame atvejyje, visas; dalykąs jai pasi- ■dųre tiek, šlykštus ir pasibiau- rėtinds, kad , kų- nors apie tai'1 išgirdusi;', jj tiesiog pradeda drebuti. Džiaugiuosi, kad nutarimą* padarėme laiku; peš jeigu ji jtor drtbąr taip jaučiasi, visi musų nauji patyri- it žiti'friš’ dįliti GrtiFą” butų jtit ritipaVieŠatou katičiti.>, Kitiems vyriškiems nėgale- į jaU pasakyti apiC/ naujus dienos ptrlyrimUs; iki nebuvome patys vieni f todėl po pietų — paklausęs truputį muzikos, kuri pasirodė labai galinga at- ^atVintl* šlugstančitis visų musų vjausrftos,—- nuvedžiau Miną į

F

negrai,

mc, musų darbas bus kaip ir užbaigtas. Bet jeigu jų' dUr truks, turėsime ieškoti, iki ne-! surasime visų. Tuomet pradėsime paskutinį savo užsimojimą, ir ieškosime nelabojo Grafo iki neprivarysime jį prie tikros mirties.” Valandėlę visi sėdėjome tylėdami. Staiga, KVitiVdti Morris tarė:“Prilauk, o litfip itieš į' tą nuritą, įtilgriušitito?”įsigdVomė į1 pilį”, niekti' nelatikdarims atsakė tbhdds Gbtfaltiritiįas.“Btit; A'rifdric, čia yra didelis skirtumas, Taip; rtitiš įsibrovfc- rti’ė į pilį, bėt' ititiHis pribtekciją teikė naktis it dUkŠta siėria. Visai kitas dalukas įsibriauti į ritinių Piėctidilly, dieribš dr nak ties Idikii. PriSipažihsiti; kati jbkiti bU’dd liėšiiprahtu kaip tat galėsime padaryti; jiėigu ras firmtft pakalikas iš kur ubfs iteiSkrapštys raktb, bet jąil’ meti kų tibrš Šūžihotiihiė, kubinei jŲs; Artūre, fyt! gausi Ve nuo jo ląišką-.’\(Ėus daugiau)
NAŪJĄS Kultūros No. 3 

atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

Naujau No. 22 “Kovos5 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

*'*"'r 'at**-' •/'J .zitii'1 ■?.'“Naujienose” galima gau- 
ti Utiiguajaus, Pietų Ame
rikoj, Sėtuvių laikraščius: 

. “Naujoji Bangtf” (No. 5)
“Tribūna” (No; 4) 
Kaina 5c kiekVierto.

!

J I Reikalaukite ‘NaIJ-
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pąr^lavejap lai; 
kraščiy bus gatavas 
Junis patarnauti. Jisai 

Zenai stovi ne savo sma^ 
rumdi, bet Jirsų pato- 

nrrio dfėlėr.

o

Jausrftoš,— i jtis UUmbari ir palikau ją mic- goto' Vargšė ipergclė buvo lipšnesnė negu kuomet nors praeityje ir karštai prisiglaudė prie manęs, lyg nenorėdama •leisti man išeiti iš kambario, litčiti' Iji^vui, nors ir užlaikau liUO jbk paslaptis, skirtumo mtttitjf satityRiuose pakol kas iriėra jokio.Grįžęs apačioj, radau visus susėdusius studijoje prie židinio! Bįvažiubdamas traukiniu bitvaiT tiek tbli pavaręs užrašus, kad juoš perskaityti buvo igeridusias būdas supažindinti vyrus titi ^isįis mano patyri- IiiiUitif ihdlaigiis, prof. Van Hel- tWė:' “Tdf biri'o puikus vienos die- darbas, Joną tanai. Be abejo, mes dabUr jau užtikome ,y.isy ? išyc.žlų dėžių pėdsakus. Jeigu rasime jas visas lame na-J
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Vedybos Abisinijoj
Ne vistir vedybų ceremoni

jos būna vienodos. Kai kur jos 
pasižymi savo nepaprastumu. 
Pavyzdžiui, koks nors abisinie- 
tis Ogito guli greta savo kup
ranugario medžių pavėsyj ir 
kaž ko laukia. Netoli pasirodo 
mergaitė, kuri tik kų baigė 
skalbti baltinius artimiausia
me upely.

—Kaip tave vadina, mergai
te? — šaukia Ogito.

—Teminiut, duktė Botas — 
Aroba. O tave kaip?
.—Ogito, sūnūs Tetšaro. O 

kur gyvena tavo tėvas?
—Ten, už koktusų sienos. 

Mano tėvas turi 17 vaikų. Su
dieu.

Mergaitė nueina. Ogito dar 
guli kelias valandas medžių 
pavėsy, o vakare grįžta namo.

Praeina keliolika dienų. Ogi
to su gražiai pabalnotu arkliu 
pasirodo prie Botas-Aroba na
mu.

—Kaip sekasi Botas-Aroba?
—Gerai. O tau kaip?
—Ir aš gyvenu gerai.
Abu vyrai vienas kitam ele

gantiškai nusilenkia.
—Kaip laikosi tavo arkliai, 

kupranugariai, tarnai, vaikai, 
žmotios?

Šiltos klausimų ir atsakymų 
ceremonijos tęsiasi gana ilgai. 
JaUntitC Tcminiuta jau kokius 
keturis kartus praeina pro 
kalbančius vyrus.

—Tai tavo duktė Teminiu- 
ta? — lyg pripuolamai paste
bi Ogito. Ji gražios kūno 
sudėties.

Po to jis vėl grįžta namo. 
Senis Botas-Aroba supranta, 
kų toks vizitas reiškia.

Sekantį kartų Ogito jau ve
da derybas, kiek jis turės su
mokėti už mergaitę. Susitaria 
tokiomis sąlygomis: Ogito sa
vo uošviui už dukterį duoda 
dvyliką karvių, tris dubenis 
medaus, atskirų dovanų uoš
viui ir uošvei. Uošvis su busi
muoju žentu sukerta ranko
mis. Po keliu savaičių susitari
mas išpildomas. Ogito atneša 
uošviui ir uošvei žadėtas dova
nas. Karves atiduoda tik vestu
vinę dienų.

Jaunavedžio tėvui lieka at
likti sunkus uždavinys. Jis tu
ri surasti vyrą, kuris, pagal 
vietos papročius, skiriamas 
jaunos moters meilužiu. Kada 
ir'šiuo klausimu susitariama, 
skiriama vedybų diena ir su- 
ruošiama iškilminga puota.

Dviem dienom praslinkus po 
vedybų, pas jaunavedžius atei
na “meilužio” rolę prisiėmęs 
vyras, kaip pirmas svečias. Čia 
jis sutinkamas labai džiaugs
mingai, vaišinamas, o vakare 
jaunavedys išeina iš namų ir 
palieka savo žmoną svečiui.

Pastarasis įsitaiso jaUnaved- 
žių namuose, kaip savo, ir pa
sižadėdamas, kad jis taip pat 
yra šeimininkas nuotako, prie 
durų pastato ietį. Tokiu bildu 
įvyksta naujos vedybos. Teisė
tas “meilužis” skaitosi teisėtu 
vyru. Jaunoji nuotaka turi juo 
rūpintis taip, kaip savo tik
ruoju vyru. O jis, kaipo teisė
tas vyras, reikalui esant, gali 
jų ir mušti. Vienu atžvilgiu 
“meilužio” teisės yra plates
nės už teisėto vyro.teises. Kol 
stovi prie durų jo ietis, tikra
sis vyras negali grįžti namo. 
Jis grįžta tik tada* kada ietis 
pašalinama. Tokiu budu, ietis 
reiškia, taip sakaiit, trijų as
menų Vedybų laimės signalą.

Buha kar’tais, kad vyras klhU- 
sia žmoną, kodėl ji kreipia 
niaža dėincsio savo “meilu
žiui”. Vyras kaltina jų; kad ji 
naktimis vaikščioja pas trečių 
vyrą — kaž kokį Uoldų Jds. 
Tcminiuta tvirtina, kad tai 
netiesa. Bet vyras laikosi srivo 
nuomones. Jis remiasi paties 
Uoldo Jeso, kuris pareiškęs, 
kad Ogitb žmona daug geres
ne, kaip jo tiįrs žmonos ir‘ net 
geresnė už favoritę.

Temirtiuta gihaši. Po to iš
siaiškini, kad Udldaš Jes “įžei
dė vyrą todėl; kad jfs nesi
klausęs nei jo, nei “teisėto

meilužio” paėmė Siu! Tdttiiniu- 
tų.”

—Aš užmokėjau' už tave 12 
karvių — pareiškia vyras. — 
Todėl "manau, kad bus ne
daug, jei aš iŠ Uoldo pftreiktt- 
laUhiii 6 karvitį ir “taikoš avi
no.” Pasiimk su savim du tar
nus, perduok jam mano bro
lišką patarimų ir atvesk man 
šešias karves.

Tcminiuta nuvyksta pas 
Uoldų .les, pasako, kad jos vy
ras palaimino dviejų šeimų 
susitarimų ir prašo šešių ver
šiukų. Po to prieina Uoldo Jos. 
meilužė, pamirko tik ką pa
plauto veršiuko kraujyje pir
štus ir padaro Teminiutai ant 
kaktos kelis ženklus. Po to ji 
paduoda Teminiutai aštrų pei
lį ir padeda užkelti ant ark
lio paplautų veršiuką. Procesi
ja vyksta pas Ogitą. Pastara
sis priima karves ir paskelbia 
Uoldų Jesą nauju draugu, ku
ris tampa “teisėtu svečiu.”

Tačiau trečiojo teisės šiame 
šeimyniniame kvadrate šiek 
tiek siauresnės už pirmųjų 
dviejų vyrų teises. Jis negali 
mušti Teminiutoš, o gali tik 
skųstis “teisėtam meilužiui,” 
kuris skundų perduoda tikra
jam' vyrui. Ir tik vyras tokiu 
atveju turi teisę nubausti mi- 
šikrtltdšių Žmonų.

šių vedybų vaikai skaitosi 
vaikais pirmojo vyro.

Tai yra papročiai Afrikos 
žemyno daly, Abisinijoj.

VAIKŲ MIESTAS
Palestinoje netoli Tol Avi- 

v’o miesto, yra viena nuosta
biausių pasauly vietų — vaikų 
miestas, vadinamas Benšemon. 
Dauguma tur būt nustebs, 
kaip tai gali būti vaikų mies
tas, kaip gali būti miestas, ku
riame negyventų suaugusiųjų. 
Bet iš tiesų taip yra: Benše-

mon’o ihiestė gyvena tiktai du 
suaugę žmonės, du mokytojai, 
o kiti viši gyventojai yra vieni 
vaikai. Ir tiedu du mokytojai 
čia gyvena ne kaipo kokie au
toritetai vaikams, bet tik kaip 
vyresnieji draugai, kaip pata
rėjai. Bcnšemen’e vaikai patys 
tvarko ir paskirsto darbus, pa
laiko tvarkų, leidžią “įstaty
mus”, auklėja mažesniuosius, 
nepilnamečius “piliečius” ir t. 
t. Atrodo; kad daugelio gal
vočių ilgai galvota ir spręsta 
žmonių gyvenimo santvarka 
čia yra įvykdyta: kiekvienas 
vaikas čia dirba dėl visų ir visi 
dirba dėl vieno, nes darbo vai
kai čia nelaiko kažkokia nelai
me, blogumu, bet kiekvieno 
žmogaus butenybe. Ir Benše- 
men’c vaikai jau taip yra išsi- 
auklėję, kad jiems nereikia 
vartoti jokios prievartos, jokių 
bausmių, bet kiekvienas savu 
noru atlieka tai, kas jam pa
vesta, ką jis turi padaryti.

šiandien Bcnšemen’e yra 
virš dviejų šimtų gyventojų, 
berniukų ir mergaičių. Savo 
amžiumi jie yra suskirstyti į 
tris grupes: “Vaikų darželis” 
kurį sudaro patys mažiausieji 
vaikai (nuo 3 iki () motų aln- 
žiatiš), mokyklinio amžiaus 
vaikus (nuo C iki 13 metų am
žiaus) ir “šėnųjų draugija,” 
kUrią sudaro vyriausieji mies
to “piliečiai” nuo 13 iki 18 
metų amžiaus. Senesnių, kaip 
18 metų amžiaus, mieste nėra: 
sulaukęs 18 metų amžiaus vai
kas turi miestų apleisti ir išsi
kelti kiton vieton gyventi, taip 
sukant toks senis iš miesto 
“piliečių” tarpo yra išbraukia
mas.

Vaikai savaime mieste dirba 
įvairiausius darbus: mažesnie
ji, žinoma, mokosi, o paaugės-, 
nieji stato naujus namus, sodi
na sodnus, kasinėja daržus, 
sodina daržoves ir tl. Dirbti

vaikai pradėdami pratinti' jrtU 
nuo septynėrių mėtų amžiadš. 
Mums, be abejo, keistai atro
dytų pamačius, kaip tdkiė ilirt- 
žyčiai vaikučiui dirba laukuo
se, daržUbkė, ir dirba daždidu- 
siai ne kieno iiurs Vėrčiauit, 
bet palys savu ridim, nes jie 
taip iš pat mažų* dienų bUVo 
auklėjaiUi, nmkomi. Taip su
kant, stilaukęs sėptydėriU mė
tų amžiaus vaikas pats jau
čia priedermę eiti ir ką ridrš 
dirbti, dirbti, kad kitų daėBaik 
per daug neapsunkinti, diHVti 
dėl savęs ir dėl kitų; Prašikdl- 
tusiems vaikams dažniausiaf 
jokių bausmių nevartojama; 
bet stengiamašĮ jiems iŠaikitt; 
t i, parodyti, kokių pašelhį tuVi

jų’ lifftSiRalHhinf — W kitą 
kurtį vftiltaB sldri^itiši jad' taip 
rtėbepaddryti. ,

. Mhiėji miesto
įauginusių bUVė sudaryti' iš 
įvairių bėnamių', našlaičių 
valktį' nėtutinčių kur prisi- 
giaUkti. šiandiėri tbkbj1 “ipifie- 
Čiiį” skaičiuj dairiai jau dtajsi- 
t’aiko ir gdrcšhių apylinkės 
vaikų, ii‘ėš, pnljfrddb; savd mie
ste, savų valdbrtibj “vdl8tyB£j” 
vaidai d .m g įeri’ad' WidUKl$ja, 
nb^U' ik pas gerus tfcViik aug
dami.

Tbks tdi yra rtėriŠėtUfen, 
dviejų šimtų “piiiėČlų” riiiės- 
tas...

i

r

Kas “PRITRAUKIA” kritiškas minias?

Tas Kas Duoda Pasekmes
t- ■

*

iUREK
ŠIŲ ŽEMŲ KAINŲ!

Jus galite daugiau pinigų sutaupinti
“MIDWĖST STORES” SANKROVOSE

, ...................... IŠPARDAVIMAS .......................
ČfiTNYČIOJ IR SUBATOJ, GEGUŽĖS 20 IR 21

MII IZ A a ’’ET BOROEN’S IVlrLn Ao c arn ati on

TAUKAIS
HAVANOS “i"
JJITT Puikiausios Parinktines
DiJLVLo idaho russet u

TAUKAI
Augštas g 
kenas

Išvaro 
kartonuose

sv..

29c
ŠVIEŽI KIAUŠINIAI -Š .J 6,A'C 
PUIKIAUSI PAKINKTINIAI “MidweHt” kartotinas tz. 21<S

APPLE SAUGE “Midwest” 10c
KIAULIŲ KOJOS Be kaulų “Midwcst” 14 unc. džiaras 19c 
SMETONOS ŠŪRIS (Cream Cheesė) “Daisy” ....... pak. 8c
WĮSCONSIN BRICK CREAM SUltlS ........   sv. 19c
“JEL ŠĖRTH Visų skonių. TyFas Ž^mo^dc^rta 
iStoffCllir A “Midwest” PLYNA įj 2 svarų *9 CmĮJUVpAA k ar lODlZUbTA c pakelis I OC

“Midwest” PLYNA 
ar lODlZUbTA

MORKVOS IR ŽIRNIAI “Midvvest” gerieji Nu. 2 kenas 15c

A W i
Sš į

r'

ta sziatt h

KIEKVIENĄ DIENĄ VIS DAUGIAU III DAU
GIAU ŽMONIŲ PEREINA PRIE I3UDWĖISER

• Tas išaiškina kodėl pardavimas BUDWEISER 
MALT didėja Greičiau negu kada pirmiau 
AnheUSer-Busčh istorija j.

Vienas dalykas, kuris padaro BUDWEISER 
MALT taip vieUodhi užtikihių, yra 75 metų paty
rimas gaminime —‘ pridedant dar puikiausius, 
kokius pinigai gali plrlitij niiėžiitš ir apynitiš.

tegu! jiisiį pardavėjas pristato BUDVVEISER 
šiandie — ir žibrėkit kaip BU0WEISER atliks 
savo darbų! 3 svarai didėliame raUdohhme 
kene—Šviesus ar tamsus.

ANHEUSER-BUSCH

Budweiser MALT
PRILYGSTA SAVO ' GARSIAM VARDUI

ST. LOUIS

kenas 33C"Be Lnxe'’ KAVA

catšup ... *xr"iBcaioe
Biskvitų Miltai Ą

DYKAI Kepiniui Petelhė pak. OCC
pak. 15c

Midwest

Snidčr’s” didelė 
bortka

U

ROOT BEĖR EKSTRAKTAS “T. and T.” . - - -- -1- — — -
MALT SYRŪP “MIDWEST” Setas 356

šviesus 4b°n 25C 
ar tamsus ■ kosALŪS “Bohemian Special” 

“GOLD DUST” CLĖANSER.....3 kefiai 13c
SOAP FLAKES

“CHIPSO” 3 22c 2 35c
Dauguma "Midivest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jusPASTABĄ — i ,

galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tf, už žemiausias kainas!

“BUY AT THeffiffiB FOR LESS'

MIDWESTfflSiaRES
285’ INDEPBNbENT NEIGHSURHOOn STORES

DAR VIENA SMAGI EKSKURSIJA 
• GREITUOJU NORTII GĖRMAN 

LLOYD LAIVU "COLUMBUS”

Liepos-July 16,1932
į ų ■ ■ ; ■

Į Kuria į 7*4 dienas pasieksite Klaipėdą 
per Bremeną

B

■i

Kainos 3 klesa į vieną pusę .... $80.00 
į abi puses ............   $132.00

Šią, Ekskursiją palydės ypatiiškai vienas iš 
North German Linijos viršininkų, kuris tik
rai' padarys smagią kelionę. Tuojaus kreip
kitės į' NAUJIENAS dėl platesnių infor

macijų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO.ILE.

z====±
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GARS1NKITBS “NAUJIENA”
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NAUJIENOS, Chicagd, fll Penktadienis, geg. 20, 1932

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos ir apielin- 
kės lietuviams 

žinotina
Laimingi tėvai, kurie susilau

kia savo vaikus pabaigiant aš- 
tuonmetinę viešąją mokyklą 
(grammar school)—jau jie ne
be akli.

Bet kaip-gi su tais tėvais, 
kurių vaikai dar priedai! ir 
keturmetinę aukštesniąją mo
kyklą (high school) baigia? Tai 
jau, rodosi, tikra palaima toj 
šeimynoj viešpatauja.

Dar nesenoj praeityj— kas 
mes buvome? Bernai ir vaikai 
baudžianinkų. O šiandien lai
mingai pabaigia musų vaikai 
netik aštuonmetinę mokyklą, 
bet dar ir aukštąją keturmeti
nę—tai nepaprasta.

štai ne uaujanybė jau ir 
universiteto slenkstį peržengti 
nemažam skaitliui jaunuolių.

KŪDIKIS N^INA SVARU-

MON? DABOK JO 
VIRŠKINIMĄ

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, - jei rūgstančios atmatos 
užkefnša žarneles, padarydamos 
gapų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

Chicagoje randasi nemažai 
lietuvių ir lietuvaičių, kurie lan
ko universitetą. Vergų-darbi- 
ninkų vaikai lanko universite
tą kaip tikri pilnateisiai stu- 
dentai-studentės. Tai jau dau
giau, nei stebuklai. Net turi 
jie susitvėrę savo ratclj-Lietu- 
vių studentų-studenčių rateli 
(l’niversity Club).

Lietuvi-ve, pamėgink Įsivaiz
dinti: netoli šimto jaunuoliu 
lanko universitetą, ir tai Chi
cagos jaunuolių. Vieni savo jė
gomis, kiti pagelba tėvų-gimi- 
nių dalinai rūpinami medžiagi
niai, mokinasi, studijuoja pasi
rinkta mokslo šaka.

Laimingi jaunuoliai pasiekę 
universiteto slenksti; dar lai
mingesni tėvai pajėgią nors da
linai apmokėti • mokslo kursą. 
Mes-gi, Chicagos lietuviai, pasi
didžiuoti galime: tai viltis visų 
Amerikos lietuvių, nes jų s u ga
bumas, jų vadovaujamoji pro
tinė jėga netolimoj ateityje pa
greitins, o gal ir suteiks mums, 
netik Amerikos lietuviams, bet 
rasi ir atgimusiai tėvynei Lie
tuvai laimingesnį, duosnesni gy
venimo rytojų. Kas gal žinoti.

Bet štai tas jaunuolių stu
dentų ir studenčių ratelis teikia 
pramogą. šeštadieny-, gegužės 
21 d., Lietuvių Auditorium bus 
duodamos jų dainos, muzika' ir 
šokiai.

Musų-gi chicagiečių ir apie- 
linkės lietuvių šventa pareiga 
tą pramogą paremti skaitlingu 
atsilankymu. Nepamirškim šeš
tadienio, gegužės 21 d., Lietu
vių Auditoriume,

—D-ras A. L. Graičunas.

[Acme-P. B A. Photo]

jPlennie Wingo iš Abilene, Tex., kuris atbulas eina aplink pa
saulį. Dabar jis randasi Instabulo (Turkijoj) kalėjime. Į ka

lėjimą jis buvo patekęs ir Bulgarijoj.

bet vis eina prasti n. Todėl, ko
misijos manymu, nebeapsimo
ka piknikas rengti. Nors pa
skiau ir buvo pranešta, kad 
kokia tai draugija perleidžia 
daržą, bet vistiek dėl prastų 
laikų piknikas nebus rengia
mas.

Kasierius Degutis atsiklausė, 
ką daryti su Auditorijos bonu, 
kurį draugija yra pirkusi, nes 
nuošimčių nemoka. Buvęs šauk
tas draugijų ir bomr savininkų 
susirinkimas, kuriame nutarta 
visi bonai depozituoti ‘ Univer- 
sal banke. Trumpai apkalbėjus 
klausimą, pavesta valdybai, kad 
pasitardama su draugijos advo
katu Gugių tėmytų Auditorijos 
bonų dalykus ir sykiu su kito
mis draugijomis.

šis draugijos susirinkimas 
buvo trumpas, nes nesirado 
svarbių dalykų šį sykį.

Draugijoj yra apie dešimtį 
ligonių, kuriuos draugijos dak
taras Biežis visus yra aplankęs.

Sekantis draugijos susirinki
mas įvyks birželio 14 d., ku
riame bus muzikalis programas 
ir pamokinanti kalba.

Padarė sunkią operaciją

Antradienį, gegužės 17 d., 
draugei čerečkienei padaryta 
sunkia operacija. Operacija ge
rai nusisekusi. Ją darė Dr. Ash- 
menskas. Ligonė turės pabūti 
ligoninėj apie trejetą savaičių. 
Nors Dr. Ashmenkas neseniai 
praktikuoja savo profesiją, bet 
jau Įsigijo gerą rekordą. Dr. 
Ashmenskas yra narys Chica
gos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos, ir jau ne 
vienam savo draugijos nariui 
atitaisė sveikatą. —X. Š.

mTENTS
Laika* daug relKkla 
prie patentp. N'erlii- 
knokit vilkindami ru 
HPHUiirnjlrnu h u v o 
sumanymų. Frislųa- 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcijų,
arba rašykite dėl DYKAI
NEMOKAMOS kny- KNYGELI!
<utfR “How to Ob- 
talfl a Patent’" Ir “Reeord of In-
ventlon” furmoo. Nieko neimam 
už Informacijas ką daryti. 8u«l- 
ralfnėjtmat laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglatered Patent Attorney 

43-A Seevrlty Stringi & Commercisl 
lunk Bullding

(Dircctly, aeroM Street Irom Patent Offlce) 
VTASniNOTON. D. C.

NAKTINIS PIKNIKAS
Atidarymas ir Šokiai

ŠEŠTADIENY, GEGUŽES 21 D.
BIRUTES DARŽE

(buv.Chernausko darže) 79 St. ir Archer Av.
Muzika Johnny Bell — geriausio šokių orkestro.

Vietos šokiams dėl 5000 šokėjų. Parkinimo vieta dėl 3000 karų.
Pradžia 8 v. v. Su šiuo garsinimu Įžanga Dykai.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

North Side
Chicagos Lietuvių Draugija

Savitarpinės Pašalpos

Antradienį, gegužės 10 d., 
Masonic Temple svetainėj, 1547 
N. Leavitt st., Chicagos Lietu
vių Draugija Savitarpinės Pa

šalpos turėjo susirinkimą. Nau
jų narių ši kartą nebuvo pri
imta, tik paduota kelios nau
jos aplikacijos norinčių įstoti i 
draugiją..

Biznio komisija pranešė,, kad 
ji apžiurėjo daržus piknikui, 
bet negavo tinkamos dienos. 
Prie to, dar negerėja laikai,

No. 2V2
Kcnas

No. 2^
Kcnas

PYČĖS NATION-WIDE Tirštas 
r k? Syrupas

GRUŠIOS BUY-RITE California
Bartlett

CAMPBELL’S

Pork and Beans^

GERIAUSIA IR 
PATOGIAUSIA 

VIETA
Kas norite pakvėpuoti tyru oru. gau
ti pailsio ramioj vietoj, tai vienatinė 
vieta išvažiuoti šeštadieniais ir šven
tadieniais. į

JOKANTŲ 
FARMA

Ten yra rami vieta poilsiui ir geras 
maistas.

Kas norėtumėt atvažiuoti ant va- 
kacijų. kaip suaugę ir su mažais vai
kais. busite pilnai užganėdinti.

Geriausia važiuoti Archer Avenue 
iki McCarthy Road ir pasukite po 
dešinei iki kapinių. Nuo kapinių 
pasukite po kairei tiesiai į farmų. Kas 
nesuprastųmėę šaukite telefonu

LAFAYETTE 5277

P. S. Subatomis geriausia pasi
linksminti. nes čia būna smagus šo
kiai.

' ......... -S—Tai kur taip greitai bėgi, 
mielas kaimyne?
—Žinai, yra labai ge-^KWF 

rai žinoti kas dedasi JOkI 
pasaulyje, todėl bėgu 
pas ANTANĄ BRU- 
ŽĄ, laikraščių parda- # 
veją prie Archer ir Kedzie 
gatvių, nusipirkti kokį lietu
višką ar anglišką laikraštį, 
kurie paduoda vėliausias ži
nias iš viso pasaulio. Jis 
parduoda ne tik lietuviškus 
ir angliškus laikraščius, bet 
ir kitų tautų, taipgi visokias 
įdomias knygeles, kur yra 
įvairių juokų, žaislų, pasakų 
ir kitokių įdomių raštų.
—Jei taip, tai reikia ir man 

eiti nusipirkti kokį laikraš
tį ar knygelę.
—Na tai bėgkim abu. Tada 

žinosim kas dedasi pasaulyj. 
Antanas Bružas yra stam
biausias iš Chicagos lietuvių 
laikraščių ir knygų pardavė
jas. Jis išsižiojęs laukia kad 
kas ateitų nusipirkti laikraš
ti ^į; knygelę ir visiems ge

riausia patarnauja. 
Bėgkim greitai, nes 
jei pavėluosim, tai 
gali nebelikti ir ne
gausime savo mė
giamo laikraščio.

..... * I I !■■!■! ■■■ HIMI 1.1 ■■■!!!■ !■■!! ■ !■■■>

Bridgeportas
Iš komunistų vaidinimo “Alkis”

■■■ ■■ —-*•. ■11 ■ • ......

Gegužės 15 d. Lietuvių Au
ditorijoj buvo vaidinama' ope
retė “Alkis”. Statė tą veika
lą Roselando “Aido” choras.

Kadangi komunistų geresnie
ji vaidintojai ir dainininkai yra 
perėję į sklokininkų “Naujosios 
Gadynės” chorą, kuriam vado
vauja Geęrge Steponavičius, tai 
pas juos paliko tik tokie, kurie 
vargiai tegali 'perskaityti vei
kalo knygelę. Bet kad vaidini
mas visgi eitų, tai jie susirado 
vieną geriau mokantį skaityti 
komunistų ir pakišę po estrada 
liepė jam knygelę skaityti. O 
lošėjai, pakartodami skaitymą, 
drožė tikrai “artistiškai”.

Tečiau svarbiausia buvo tai, 
kad jų visi draugai iš Chica
gos ir iš jos apielinkės miestu
kų susirinktų. Tad vaidinimas 
ir buvo plačiai garsinamas. Jų 
laimei ir oras pasitaikė gra
žus. Tai bene visi komunistai 
ir buvo susirinkę i koncertą— 
viso labo 175 asmens.

Dar buvo pakviestas iš Brook- 
lyno, N. Y., “draugas” Bimba, 
kad paaiškintų, kaip reikia gel
bėtis, idant “Prūsokas” ųesu- 
gaudytų visų komunistų į savo 
vortinklius ir kad nenuvestų jų 
į savo skloką.

“Draugas” Bimba tuo klausi
mu kalbėdamas įrodinėjo, kad 
Išsigelbėjimui yra lengvas bū
das, tik reikia parinkti aukų. 
O. mes, turėdami pinigų, at
spausdinsime lapelių, kuriuos 
paskleisime tarp Rymo katalikų, 
ir kai mes tas minias žmonių 
patrauksime į savo pusę, tai su* 
kėlę revoliuciją užkariausime 
ne tik skloką, bet ir visą kapi
talistišką pasaulį.

Buvo renkamos aukos. Nepa
tyriau kiek pinigų surinkta. 
Bet vis tik, “draugai” skloki- 
ninkai, bukite atsargus, kad rei
kalui prisejus galėtumėt atsi
spirti prieš savo draugus ko
munistus.

Užbaigus vaidinimą, choras 
uždainavo Internacionalą ir visi 
komunistai, jam pritardami, vie
ni rėkė, kiti baubė rankas iš
kėlę aUkštin ir kumščias su
gniaužę. Aš, pamislijęs, kad jie 
mane nori mušti, nėriau iš sve
tainės.—F. B. 
....... - ■ 1

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Jeigu jus niekad nebandėt Buckeye, mes prižadame, kad 
jus laukia nusistebėjimas, čia yra vienas moltas, kuris 
turi daugiau negu kokybę. Pirm visko, jis yra vienų mie
žių moltas. Tada jis yra DUO-MALTED, kad padaryti tų 
stiprumų ir skonį. Ir tada jis VAKUMU PAKUOTAS, kad 
išlaikyti ten tų skonį jūsų smagumui. Norite nuostabos? 
Pabandykite Buckeye.

TYRAS AR SU APYNIAIS — ŠVIESUS AR TAMSUS

Buckeye £&
DUO-MALTED VACUUM PACKED

Birutės Daržo ir High Rock
PiKniKas

Ant 79th ir Archer Avė.

Gegužės 22d., 1932
Valgis — keptas paršiukas, — šokiai ir kito
kį pasilinksminimai. Viskas veltui. Jokios 

Įžangos, nė kolektos nebus.
Pradžia 11 vai. ryto

Kviečia visus atsilankyti
Mrs. Makutėnienė, Piteris Krasauskas, 

Joe Stravinskas
' ■........ ........... n,.,,,.,,.,.,,,,,,........... ;

19c
18c

GRAPE FRUIT SWALLOW Naujas No.2 
denius. Kenas 13c

VAN CAMP’S A

TOMATO SOUP s. 4c
QUEEN OLIVES 25C
C A T Fancy Red ’/a sv. plokš. 16c
bAJLlVlUJN wii)E Alaska Sockcye 1 sv. aukšt. 25c
COCOA nation-w.de visiems^ 1sJ4c

FULL STANDARD

CORN illinoisV V1111 RINKIUS
No. 2
KENAS

NATION-W1DE

KOPŪSTAI
KIDNEY BEANŠ

TURKEY RED

Stringless Beans.
BUY-RITE—PIAUSTYTI

No.2FaO IGn
Kenai “ už ■ V V

Pats
Puikiausias ken.N° 2 2J9c

No 2 ? 19cKenas už ■

AMERICAN FAMILY

SOAPFLAKES™bi/4C
COMPETITION SKALBIMO
MUILAS •. ' pil^oStVaAsR° 4ViC

BIfi FOUR FLAKES S 19c
MAGIC WASHE R ;19c
DYKAI!

PILNO DIDUMO ĮVYNIOTAS ŠMOTAS 
SKALBIMO MUILO PERKANT

VIENĄ PAKELĮ.

PALMOLIVE
TMTTTTT AC Keep That School Giri -

Complexion Šmotas O

REDCROSS 3Pak.19c

ŠIRDINGAI AČIUOJAME už jūsų 
patronaimą praeityje.—Kad paro
dyti musų dėkingumą NATION- 
WIDE SERVICE GROSERS, susi
dedantis iš virš 8000 nepriklauso
mų groserninkų, susiburusių bend- 
rijon, kad NUPIGINTI jūsų MAIS
TO KAINAS ir kad suteikti jums 
KOKYBĘ — PATARNAVIMA — 
KAINAS—švenčia savo metines 
SUKAKTUVES šiais negirdėtais 
BARGENAIS

Visuomet
Biskutį
Daugiau * 

už Biskutį
Mažiau HM®

Ekonomija, 
Pilnas 

Svoris ir 
Saikas

b*
sravia gk'k i rs

WHEAT POPS 2UŽ 17c
2 „s 19c

CLUB

TOASTED Sv. 23c 
džiaras 9c 
džiar. 24c

RICE POPS
BUVEINE POPS PIRATE

CHEESE STICKS
MAYONNAISE Z
BUCKEYE MALT SYRUP

ŠVIESUS AR TAMSUS 
AR SU APYNIAIS Setas

ta x A 1 !• 1 • SWALLOW Sanitariai

41c
Dantų Šakaliukai mašinos pakuoti 5c 

Apskritas Kartonas

DOGGIE DĮNNER kenas 1ŪC
TOILET TISSUE 3 17C

nat.on-w.de lapukų « uz n v
1?T V lYTriA MUSIŲ '.ž painius blakinė 14c
ILi -DLU ŠVIRSKALAS Paini?, blfkinė 27c 

Daugiausia parduodamas ui populiarę kainą

NATION-WIDE

SPECIAL BREW 4 už 25c
Extra Pale Ginger Ale 3už28c 
PRIDEDANT PAPRASTĄ DEPOZITĄ 4 unc. bonka 
Tiktai filtruotas ir ozonuotas vanduo yra vartojamai 

NAT1ON-W1DE gėrimuose.

KAVA NATION-WIDE ‘^lend^ sv. 29c

DYKAI! ’
Mes Duodame Su Kiekvienu Pirkiniu

WHITE CITY TIKIETUS 
dėl įėjimo, pasivažinėjimų ir pramogų 

REIKALAUKIT JŲ.

IŠPARDAVIMAS
Pėt.i Subat. irPan., Geg. 20,2 1 ir23

w.de
w.de
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CHICAGOS
ŽINIOS

>■*11 SiUmfr r

Socialistų Partijos, 
konvencija

■ ■ ■ ■!■■■ !!■ Ą

Milwaukee mieste ateinant} 
šeštadienį prasidės Amerikos 
Socialistų Partijos konvencija. 
Ji darbuosis taų>gi sekmadienį, 
pirmadienį ir pasibaigs antra
dienį, gegužės 24 d.

Darbo turės nemažai. Nusta
tys Partijos platformą, apsvars
tys ateinančio prezidento rinki
mo vajui planus, išklausys ra
portus iš socialistinio ir abel- 
nai organizuotų darbininkų ju
dėjimo taip šioj šaly, kaip už
sieniuose, apie tautinių grupių 
darbuotę Amerikos Socialistų 
Partijoj ir eilę kitų svarbių 
klausimų ir sumanymų. Nomi
nuos kandidatus prezidento ir 
vice-prezidento ofisams.

Butų gerai, kad asmens turi 
laiko ir galimybės ir įdomaują 
fJačiuoju visuomenes gyveni
mu dalyvautų konvencijoj. Pub
lika yra pageidaujama konven
cijoj ir kviečiama joje būti.

Taipjau bus laikomos prakal
bos ir kalbės žymiausi šios ša
lies socializmo minties vadai. B? 
to, kalbos bus transliuojamos 
per radio Columbia sistemą šeš
tadienį, gegužės 21 d,, nuo 7 
iki 7:30 vaL vakare (standar
tiniu laiku). Programas bus 
transliuojamas iš WISN, Mil- 
waukee, o CBS išsiuntinės kal
bą visos šalies plotu daugeliui 
stočių.

Konvencijai pasibaigus, kai 
delegatai grįš iš jos, Chicagoj e 
rengiama bankietas trečiadienį, 
gegužės 25 dieną, Steuben Kliu- 
be 24 aukšto svetainėje.

šiame bankiete dalyvaus taip 
nominuotieji Socialistų Parti

jos kandidatai pyezidento ir vi- 
ce-prezidento ofisams, kaip ki
ti konvencijos dalyviai ir žy
mus šios šalies socialistinio ir 
organizuoto darbininkų judėji
mo darbuotojai.

Bankietas prasidės 6:30 vai. 
vakaro. Užsisakykite vietą ja
me. Kad užsisakyti ją, telefo- 
nuokite: Andover 4483 arba 
Nevada 2336, arba rašykite: So- 
cialist Party Center, 3036 Roo
sevelt Boatl, arba telefonuokite 
—Kedzie 4316,

Gazo ekspliozijoj žuvo 
vienas; moteris sun

kiai sužeista
Belluomini bungalove, adresu 

5558 So. Richmond street, kilo 
gazo ekspliozija. Ėjusia pro 
šalį žmogus, Leo S. Carvis 
(5538 So. Fairfield avė.), taip
jau žinomas kaip Karko\vski, 
tapo užmuštas ekspliozijoj. Gal 
būt mirtinai sužeista ir Bell- 
uomini žmona. Namo laužas 
virsdamas užmušė Carvį.

Bungalovo savininkas yra 
Angelo Belluomini, vice-prezi- 
dentas Milano Furniture kom
panijos, 3311 West 47 street.

Vajus vyriausybės kaš
tams mažinti

Organizacija vadinama De- 
fenders of America pradėjo va
jų, kad surinkti 250,000 para
šų po peticija Chicagoj, reika
laujančia iš kongreso mažesnių 
vyriausybės kaštų.

Pavogė teisėjo automo
bili

Teisėjas Green yra vienas 
smarkiausių automobilių vagių 
baudėjų. Dabar vagys atsitei
sė su juo: pavogė jo autą. Tei
sėjas sako, gal teksią pirktis 
haisikelis, ba miestas neišmokąs 
jam ne algos, teigi nesą iš ko 
ir kitas automobilis nusipirkti.

BARBORA VAIČULIENĖ 
po tėvais Daukšaitė

Garsinkites NaujienoseKidnaperiai prisipažino 
kalti esą

šiuo laiku nagrinėjama by
la keturių , asmenų, kaltinamų 
tuo, kad jie kidnapinę Dr. 
Gecht žmonų tikslu išreikalau
ti iš jo pinigų. Du kaltinamųjų 
prisipažino esą kalti, nors jiems 
ir buvo nurodyta Jogei toks 
prisipažinimas galįs grūmoti 
mirties bausme. Juodu yra 
Williąm Thomas ir John Pinge- 
ra. Del jų dviejų nuosprendis 
bus išneštas, kai pdsibaigs by
la kitų dviejų kaltinamųjų.

Tuo du kitu yra' buvęs vals
tybes ‘ gynėjo padėjėjas Ward 
Swalwcll ir Edward Finnen.

Chicagoj paskubusios 
byk's dalyviai

Vakar Chicagą pasiekė lai
vyno leitenantas Thomas Mas- 
sie ir jo žmoųa, kurių plačiai 
aprašyta byla Honoluloj nese
niai pasibaigė. Leitenantas 
Massie buvo kaltinamas nušo
vimu havaiečio, kuris, Massie 
moters nurodymu, ją iškonevei
kęs. Leitenantą gynė teisme 
adv. Clamice Darrow.

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svarų

Ątrs. Botty Luadeko iŠ Dayton rafio: "A6 
vartoju IvrUflchen, kad sumažinti svarumų— 
aš netekau 10 svaru i vienų savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumų lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite purę šaukšte
lio Kruschen stikle karšto vandens ryto prieš 
pusryčius tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bunka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite ii pas bile aptlekinlnkų Amerikoje. 
Jeigu Ši pirma bunka nojUkins jus, kad tai 
yra saugiausias budos nusikratyti riebumo
— pinigai gražinami.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruschen Saitu
— yra daug Imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatų.

Garsinkites “N-nose”

Y

pražuvęs
Daugeliu pirmųjų įspūdžiu 
dažnai ėsti sugadinama ko
kiu norą mažu iš pažiūros 
daiktu. *
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums fitį 
pirmin.

Pavyzdžiui, jcigtl žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite’ ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė luba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per sživo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca) Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

Grahoriai

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

Graborfai

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Tel. Roosevelt 7532

IG1M. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o luusu 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

2314

1439

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Ao 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir Pitnyčio -i» 

1821 So. Halsted Street
- -O'--—

Uetuyiai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

Phone Cznal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22hd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Scredomis ir nedaliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais 'pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tui kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo smigias ir chroniškas ligų vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausiai 
metodus X-Ray ir kitokius dektroi 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan 8t 

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

Tel. Canal 5110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ar Randolph 6800

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro, NedėL nuo 10 iki 12 t. lia>a 

, Phone Midway 2880
Daktaras V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 

blauzdų gyslas.
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

, Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 18 dienų. 12 valandą vakare 
(932 m., sulaukus 48 metų am
žiaus. gimus Šiaulių apskr., Lygu
mų pa r a p.. Aleknaičių kaime.

Paliko dideliame nubudime 2 
dukteris — Barborą ir Valerija, 
seserį Johaną Griggs. Švogerį Do- 
mkiinką, tetą. 9 pusbrolius, pus
seseres ir gimines, o Lietuvoj bro
li. 2 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas rada&i 4453 
S. Richmond St. Lafayette 2342.

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužes 23 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo Pane
lės švenčiausios parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

'Visi a. a. Barboros Vaičulienčs 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Sesuo, Švogeris,

* Teta, Pusbroliai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
riue S. P. Mažeika, Tel. Yatds 
1138.

JURGIS GRIGAITIS

Į
i
i
i

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge< 
gūžės 17 dieną, 1 1 valandą va
kare 1 932 m., sulaukęs 41 metų 
amžiaus, gimęs Vilkaviškio apskr., 
Gižų parapijos. Rudos kaime.

Paliko dideliame nubudime 2 
seseris — Elzbietą ir Marijoną, 
gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi Jos. 
F. Radžiaus koplyčioje, 668 W. 
18 St.

Laidotuvės įvyks subatoje ge
gužes 21 dieną. 1:30 vai. po pie
tų iš koplyčios bus- nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jurgio Grigaičio gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.

Seserys Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarantija grabo- 
rius J. F. Radžius, Tel. Canal 
6174.

Laidotuvėmis rūpinasi Geo. M. 
Chernauskas. 1900 S. Union Avė. 
Tel. Roosevelt 8710.

PETRAS MONTVIDAS
Mirė gegužės 19 dieną 1 93 2 m. 

1:20 vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Biržų apskričio, 
Kupreliškių parapijos, Gįrstaikių 
kaimo. Amerikoj išgyveno ‘24 
metus. 4

Paliko dideliame nuliudime mo
terį Adelę po tėvais Kairaitę, sū
nų Juozapą, dukterį Oną, brolie
nę Anelę Montvidienę, 3 du-ktetė- 
čias — Alpunę, Aldoną ir Julijo
ną. du sūnėnus — Petrą ir Alfon
są ir gimines.

Kūnas pašarvotas grabpriaus 
Sikudo koplyčioj 718 W. 18 St..

Laidotuvės įvyks panedėly, ge
gužės 23. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryte bus atlydėtas į Dievo Apveiz- 

^ps parapijos bažnyčią. kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimięro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs, Duktė, 
Brolienė ir Giminės. a

Laipdtuvėsc patarnauja grabo- 
riais S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Telefonas Yatds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

< Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliu* .visokiems reika
lams. Kšftfa prieinama

331$ Auburn Avenue
CHICĄGO, ILL. 

----------------------- —.. ....... ...............................

Phone Boulevard 4139
A. M ALSKIS

:tr, - i Ui » -į '?-1? w

Musų Pa arimas Tai- ’ 
dotuvėse i$' kokiame rei

 

kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad >’neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Ąuburn Avė.
CHIC4G0, ILL.

Lietuvės Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

« MIDWIFE

6109 South 
Albany A v.

Phone 
Hemlock 9252

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligą

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 8 vaL) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonas Yatds 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

7 iki 8 vai. Neda, nuo 10 iki 1
Rez. Telephone Plaza 3200

iei

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St. 
arti 31st Street, Chicago, III. 

Valandos: 10-11 ryta, 2 iki 4 po pte 
7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 

šventadieniais 10-12 dieną

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

j7 Sugryžo iš Lietuvos 
-Palengvin^^akią įtempimą,

L 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v. I Rez. aeL Midvray 5512 ir Wilmettc 195

4608 South Ashland Avė. Ralph C. Cupler, M. D.
' Netoli 46th St. Chicago, I1L Į CHIRURGAS

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarainke 
1-4, Pėtnyčioj 1-7

Advokatai

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS KR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 10 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036

J. F. K ADZII S
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORJUS CHIGĄGOJ

Laidotuvėse patąrnau- 
ju geriau Jr pigiau. 
nc8U ^*4 todėl, kad 
priklausau prie gra- 

bų išdirbystės 
'■ OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS;

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

■i!-"*""   i ii iriik i  ...................  —......... ........ —  
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Seniausia ir Didžiausia

.___... .. karią esti,
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
ąkią aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. . Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

/ ' MIESTO OFISAS •
127 N. Dearborn St,

Rez. 66Q0 South Artesian Avenue , |
602?7 127 D"^om Room 1X13

_____““° J'1- ?2" T.tfoM, 4411

DR. P. Z. ZALATORISI _ j  .   • . P9 P
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted' Street 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 iy. Madison St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Suėst 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vaL kiekviena 

vakarą, išskyrus ketvergi 
Ncdėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Ate. 
Tel; Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
■ Tel. Grovehill 2242

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

OIIho valandos nuo “ iki 4 Ir nuo G iki 
8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

, 2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Su 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.

Seredoj ir Pėtnyčioj nup 9 iki 6

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

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

A. A. SLAKIS
Advokatas

M testo Ofisas 77 W. Wafhington St. 
Room 905 Tel. Dearbou 7966 

Valandos- 9 ryxo iki 4 po pietų

Lafayette 4146
Vakarais: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

BARBORA SKERSTONAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 17 dieną, 9:05 valandą ry
te 1932 m., gimus Šiaulių ap. 
Papilės pacap., Užpelkių kaime.

Amerikoj išgyveno 9 metus.
Paliko dideliame nuliudime se

serį Elzbietą, švogerį Motiejų Bi- . 
raut. pusseserę Barborą įr švogerį 
Juozapą Žakas ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Juozapą

Kūnas pašarvotas randasi 6412 
S. Ellis Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužės 21 dieną, 7:30 vai. ryte 
iš namų į Švento Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Skerstonai- 
tės giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti > jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Sesuo, Pusseserė, Švoyeriai 
ir Gittfinės.

Laidotuvėse patarnauja grabo-' 1/ 
tius Eudeikis, tel. Yards 1741.

■

•
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GRABORių ĮSTAIGA
i

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką są javo, uupfginto- 
mis kainomis už uuk$t0s rųšiefi palaidojimą. Mes nieko 
uerekuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | inu^| 
jsfcaigą 1š bile kokioą miesto 4ali<es.

Reikalui esant. mufiu automobiliui atvažiuos į jusg 
namus ir atveš į musą įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visąi nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
j tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yrą vienatinis lietuvių graborius, kurte 
teikia ajnbuląnce patarnavimą su ekspertu lietuviu įpią- \ 
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl 
šermenų. Pajaukite EUDEĮKĮ pirm negu /kreipsitės Jkur 
kitur.

EUDEIKIS■arai "rara
JŪSŲ G^AflpIUUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Herinitage Avenue
Visi Telefonai: YAR£S 1741 ir 1742

h*

■<

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

, 3147 So. Halsted Street 
Tel. Calumet 3294

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 Valandos Vakare

DR.MARGERIS
VaUndon nu. 10 trio Iki 2 po pietų 

Ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek- ' 
madieniab nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St.
Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenvaod 5107 
VALANDOS:

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

apart šyantadianio ir ketvirtadienio

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

ryto Namų Tel. Hyde Pa* 3195

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 So. Leavitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos: 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. ąan 9-9 
Telepbpnš Roosevgh 9090

Namie 8-9 ryte TeL RepubKc P60C

DR. A. L. YUSKA 
*2422 W. Marųuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandw nuo 9 iki 11 ryto, w>o 2-4 
ir 7-9 po piefų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitarimą

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

£*«. M15 So. RncktneH St 
Tel.

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DANTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutartį. 
4847 West 14tb Street, 

CICERO, ILL. 
X-Ray..„Phone Cicero 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Raad

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį it 
Ketvirtadienį vakarais pagal aiuiraniuą.

Phone Boulevard 7042 ,

Dentista« 
46-15 So. Ashland Avė 

arti 47th Street

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

155 N. Clark St, Room 900 
Telephone Franklin 5745

Namai: 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v. 
Telephone Victory 221 į

.. i. i —   r ..

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 Su. Wood St.
Tai- Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI.
Tai- Pullman 6377

William C. Mitchell
'LIETUVIS ADVOKATAS .

2656 West 69 Street
TeUphone Hemlock U 2 J 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliotais pagal sutittį
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Apiplėšė lietuvių 
spulHa Brighton 

Parke
Banditai pasipelnė Gedimino 

spulkoj $1,700

Trečiadienį, kaip 4:15 vai. po 
piet, Gediminas Building and 
Loah Association ofise, 4425 So. 
Fairfield avenue, buvo prižiū
rėtojas p. Leonard Gretis ir jo 
draugas Joseph Swilpa, iš Mel- 
rose Parko.

Ofisan įėjo du ginkluoti vy
rai. Juodu suvarė Gretį ir 
Swilpą į užpakalinį kambarį 
prie ofiso, o patys ėmė šeimi
ninkauti apie saugiąją šėpų.

Banditams bešeimininkaus- 
jant ifise, atvažiavo ir spulkos 
kasierius su draugais ir įėjo vi
dun. Nieko nežinančius ir juos 
banditai pasigavo ir nuvarė į 
užpakalinį kambarį.

Ofise 
$1,700. 
klausė 
Smith.

Spulkos pinigai buvo visi ap
drausti. Taigi spuka nenuken
tėjo, nes apdrauda padengia 
jos nuostolius. Bet p-nia Smith 
nukentėjo.

Banditai užtiko $1,000 vien 
šimtinėmis. Jei kam iš lietu
vių tektų mainyti šimtinę, ar 
jei kas pasiūlytų mokėti šim
tine, tai patartina apsižiūrėti, 
kad paskui nebūtų nesmagumų.

Dar kartą noriu pabrėžti tą 
faktą, jogei spulkos pinigai bu
vo apdrausti ir apdraudos kom
panija nuostolius padengs. Tai
gi spuka nenukentėjo.

—Vietinis.

ne, kad šeimyna kartais šneka
si apie menkus dalykus. Galė
jo pamanyti. Bet, jei teko “už
sigauti” artumu Makalų to ar 
kito šeimynai, tatai rodo Ma
kalų giminystę visų musų gy
venimui Amerikoje. Antrą ver
tus, ar nebaliavojame mes tam 
tikrais atvejais truputį triuk
šmingai. Ir ar privačios musų 
kalbos, naminės kalbos, nesusi
daro iš diskusijų apię menkus 
pašalinių žmonių žvilgsniu da
lykus, apie menkas svetimiems, 
bet opias patiems bėdas? *

Taip, Makalų šeimyna buvo 
naujanybė musų radio progra- 
muose, įdomi, rimta naujanybė. 
Jos pasikalbėjimuose, kaip aiš
kiam veidrody, matėme save, 
pačius, Amerikos lietuvius.

—o—

Dcarborn stoty susirinko ga
na didelis būrys giminių ir pa
žįstamų palydėti išvažiuojan 
čiųs ir pasakyti geod bye.

“Naujienos” velija visiems 
laimingos keliones.

Pasaulio Paroda Chi 
cagoj tikrai Įvyks

banditai surado apie 
Dalis tų pinigų pri- 

spulkai, o kita poniai

Naujienų Radio Pro- 
gramams pasibaigus

Eile radio programų, kuriuos 
davė šį pavasarį “Naujienos”, 
pasibaigė praėjusį sekmadienį. 

< Per vasarų, kai ypač sekma
dieniais žmonės išvažiuoja į 
girias, į piknikus, į farmas ar
ba kur kitur iš Chicagos, ra
dio programų klausytojų kie
kis bent tam tikromis valando
mis susimažina. Todėl geriau 
yra “pasilsėti”. ' O rudeniop 
“Naujienos” gal ir vėl ims tuos 
programos transliuoti. Bet tai 
sužinosime vasarai praėjus.

Dabar gi noriu padaryti ke
letą pastabų apie buvusius 
programus.

Kaip jau visiems žinoma, 
“Naujienos” buvo pirmos, ku
rios kartu su p. Jos. Budriku 
pradėjo transliuoti lietuviškus 
radio programus Chicagoj ir, 
sakysiu, visoj Amerikoj. “Nau
jienoms” ir už šį, kaip už dau
gelį kitų rimtų, įdomių ir nau
dingų sumanymų Amerikos lie
tuvių tarpe, priklauso kreditas. 
“Naujienų” pavyzdžiu vėliau 
pasekė marijonų “Draugas” ir 
kiti* " '

Taip pirmieji “Naujienų” ra
dio programai, kaip ir šio pa
vasario, pasižymėjo švariu sko
niu ir geriausiu išpildymu. Kas 
be ko, tas ar kitas programas 
gal būt buvo menkesnis už šį 
arba aną, bet bendrai imant 
“Naujienų” programai 
garizuota; jais nedaryta 
radio programų sričiai.

nevul- 
gėdos

visų pirma priklauso 
Jurgelioniu i. Nes Ma
tai jo idėja, jo “vai- 
juos prižiūrėjo: rašė,

užsida-

Juozu- 
sūnūs

Ir be “Naujienų”, kurios pro
gramus transliavo/ kreditas už 
Makalus 
adv. Kl. 
kalai — 
kai”. Jis
padėjo aktoriams susimokinti 
ir pats vaidino, jeigu galima 
apie vaidinimą per radio kal
bėti. Įdomiausia gal bus tai, 
kad vienu balsu jis darė pra
nešimus, o kitu balsu vaizdavo 
senį Makalą. Daugeliui gi at
rodė, kad pranešėjas yra vie
nas asmuo, o Makalas kitas.

Iki šiol' nė karto neminėta 
kitų Makalų šeimynos narių 
(arba aktorių) pavardės. Jie 
nenorėjo, kad butų minimos. 
Dabar gi, programams 
rius, išduosiu paslaptį.

Juozas — Makalienės 
kas — buvo p. Kežas,
Peoples Furniture Kompanijos 
vedėjo.

Makalienė — p-ia Millerienė, 
musų žymioji lošėja dramos 
veikaluose.

Aldona, Makalų duktė — p-lė 
Vanda Misevičiutė.

Visi jie buvo principalai. Kai 
kada vaidindavo po dvi ir tris 
roles viename pasikalbėjime.

Gal įdomiausią airiščs akcen
tą suteikė p-ia Gugienė'. Atme
nate: kai Juozas su Malė apsi
vedė ir Makalų name kelta ves
tuvių puota, tuomet Malęs mo
tina į svečius pas Makalus at
silankė. Kaip ji tada airišiavo! 
Net radio stoties prižiūrėtojai 
sakė, kad tikslesnės airių tar
mės imitacijos nėra girdėję. 
^Pastaruoju laiku p-ia Gugienė 
kartu su p. Jurgelioniu darba
vosi šių programų paruošimui.

Kiti aktoriai Makalų šeimy
noj : p-lė Tverijonaitė, kartą 
kitą p. Pr. Jakavičius, net adv. 
K. Gugis. šš! jis dalyvavo tik 
praėjusią savaitę, kaip advo
katas, pas kurį Makalai atsi
lankė rodos klaustis. Buvo ir 
daugiau aktorių, bet visų jų 
vardų nė nežinau.

Iš dainininkų ir dainininkių 
programuose dalyvavo p-ia Ste
ponavičienė, Chicagos Lietuvių 
Choras Pirmyn, vadovaujamas 
p. Charles Steponavičiaus, Bi
rutės choro nariai, “Bijūnėlio” 
choras, mokinamas p-ios Ste
ponavičienės, pirmyn choro 
merginų trio, pp. Jakavičius, 
Kežas, Rimkus, Birutės Kvar
tetas, Ascila ir Saikus; p-nios 
Gugienė, Biežienč, Gapšienė, 
Zabųkienė ir p-lė Paškevičaitė; 
pp. Bijanskaą ir Jozavitas kaip 
akompanuoto j ai, ir eilė kitų, 
kurią dabai* neprisimenu.

Visiems jiems •“Naujienos” 
(o kartu ir klausiusioji šių 
programų publika) dėkingos už 
gero skonio, švarias ir pamoki
nančias programas. —V. P.

Ketvirtadienį, gegužės 19 
dieną, p. Streyckmans sušaukė 
komitetą įvairių tautinių gru
pių, sudarytą tikslu ruoštis Pa
saulio Parodai Chicagoje 1933 
metais.

Susirinkimas įvyko World’s 
Fair trobesy. Dalyvavo įvairių 
tautų atstovai. Nuo lietuvių 
buvo Lietuvių Komiteto Pirmi
ninkas J. J. Elias, F. Grigai
tis, p-nia Henskat, p. Biekša.

Bendro tautinių grupių ko
miteto pirmininkas pranešė, 
kad dabar prasideda tikras dar
bas Pasaulio Parodai Chicagoj 
ruoštis. i

World’s Fair tikrai įvyks. Ir 
atsidarys birželio 1 dieną 1933 
m.

Pranešė, kad Chicagos meras 
Cermkas išleido tuo reikalu pro
klamaciją.

Pirmininkas ragino tautines 
grupes susiorganizuoti paski
riant komitetus—sporto, muzi-; 
kos, organizacijų, etc.

Be to, įspėjo, kad visi gan
dai, buk Pasaulio Paroda ne
įvyksianti, esą neteisingi. Pa
roda įvyks. Pinigų jai yra pa
kankamai sukelta. Svetimų ša
lių pasižadėjo dalyvauti paro
doje daug, šios šalies daugu
ma valstijų taipjau yra pasiža
dėjusios imti daiyvumą. Daug 
žemės parenduota įvairioms 
pramonėms, ir t.t.

kentėjo; veik etapo ugnies su
naikinti. ... =
4 .Policininkas aiškino, kad luš» 
čiame stalde nakties laiku mie
godavę “hoboes”, t. y. pabus
tos, kuriuos policija kelius kar
tus išvarinėjusi ir vienų karta 
du nuvežusi, kalėjiman Nakvy
nei.

Taigi atrodo, kad Bridgeporto 
sudegęs i^publikonų “prosperi- 
ty” viešbutis, kuY lietuviai, ar 
kitataučiai bedarbiai, o ne ho
boes miegodavo šaltomis nakti
mis. —Senas Petras,

................... . a;,...................... .

Dar yra laiko įsirašyti į šių 
ekskursiją už nupigintų kainą. Šeimininkės Žino

Bridgeportas
Rųmchaks padvigubino biznį

Senas naujienietis ir gerai 
lietuviams žinomas Bridgeporto 
biznierius, p-nas t S. Rųmchaks, 
savininkas “White Sox” Motor 
Sales, 610 W. 35th St., padidino 
savo biznį paimdamas reprezen
taciją Bon-Ton minkštų gėrimų 
įstaigos.

Kaip sėkmingai p-as S. Rum- 
chaks pardavinėja Willys Six 
ir Willys Eight, taip jam sek
sis ir su Bon-Ton minkštų gė
rimų pardavinėjimu.

Jo telefonas: Yards 0699.
—S. Teisybietis.

Bridgeportas
\ ■

Du gaisru vieną dieną

Gegužės 18 dieną 4:30 va 
landą popiet užsidegė Mid West 
Manufacturing Co. dirbtuvė, 
kuri randasi prie So. Halsted 
ir 39 gatvių. Ugnis kilo giliai 
viduj, tai ugnėgesiai turėjo 
daug darbo iki ją sulaikė.

Vienas ugnėgesių net tapo su
žeistas. Nukentėjo jo koja ir 
jis buvo nuvežtas į St. Paul 
ligoninę. ’

Kalbama dirbtuvė , išdirbą 
reiknjenas namų statybai-—du-: 
ris, larigus, rėmus ir kitokius 
daiktus.

Mt. Greenwood
>

Laiškas važiuojančiu Lietuvon 
B. Walantinui

Mt. GreenwGodiečiams 
biznierius Antanas

• >

Lancastrios ekskui
i sininkams

Gerai 
žinomas
Mikšys ir žmona išvyko Lietu
von aplankyti giminių. Jie iš
važiavo iš Mt. Greęnvvood au
tomobiliu.

Sulig maisto žinovų, vienas iš geriau
sių ir maištingiausių maisto prierengimų 
yra Buckeye Malt, pagamintas organi
zacijos, kuri daug metų studiavo mais
to ypatybes ir kuri turi investavusi mi- 
lionus dolerių į dirbthyes ir agentijas.

Maltą plačiai vartoja duonkepyklos 
pagerinimui duonos skonio, neapsieina 
be jo ir saldainių industrija, namuose 
irgi plačiai yra vartojamas prie priren- 
gimo įvairių valgių. Patyrusios šeimi-j 
ninkės Čia daugiausia vartoja Buckeye 
Malt. < . •

Penktadienis, geg. 20, 1932

Business Service 
Biznio Patarnavimas

JEIGU JŪSŲ STOGAS AR LIETAUS 
RYNOS YRA PRAKIURĘ, kodėl ne
pašaukti mus. Mes atliekame darbą už 
jūsų pačių kainą. Viskas garantuota. 
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą 
malevų, bardware ir varnišių už žemas 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP 8 PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965

Didesnė Dolerio 
Vertė

Šio pavasario programų ei
lėn “Naujienos” įvedė irgi kai 
ką naujo. Tai Makalų šeimyna.

Makalų šeimos pasikalbėjimas 
tur būt buvo artimiausias ir 
tiksliausias nušvietimas priva
taus Amerikos lietuvių gyveni
mo, . koks kada nors mėginta 
dąryti arba buvo darytas.

Gal kas nors net užsigavę, 
kad jo šeimai “taikoma“; gal 
kai kam pasirodė, kad Makalų 
šeimynos , ir jos draugų elgęsis 
|>«rdaug,garsus; gal vėl pama-'dam

Išvažiavo Lietuvon

Apie 10 valandą vakafO Se
no Petro kąimynystėj,, prie 32 
gatvės ir Union avenue, užsi
degė garažąš iri štaldas. • šie 
maži trobesiai skaudžiai < nii-

Švenčia metines su- 
kaktuves

Vakar iš Dearborn stoties, 
kaip 9:35 ryto, apleido Clrica- 
gą ir išvyko Lietuvon. Stanley 
Bąlnionis—apsilankyti; .

Antanas Apkevičia— apsigy
venti; . •»

Kastantas Likas—apsigyven
ti;

Aleksas Sprindžiukas — apsi
gyventi.

šiandie vakare visi 
iŠ‘New Yorko laivu

išplaukia 
”Stątem-

Nation-Wide Service Grosers, savano
rė asociacija virš aštuonių tūkstančių 
nepriklausomų groserinkų visose Jungt. 
Valstijose, gegužės 20, 21 ir 23 dd. 
švenčia savo pirmas metines sukaktuves, 
pasiūlydami nepapraščiausius bargenus.

Šias sakrovas lengva pažinti, nes jų 
frontai yra raudoni, tokios pat yra ir 
iškabos, o languose turi ženklą vaizduo
jantį Šiaurinę Ameriką. ši 
vose prekės patraukiančiai išdėt 
sos pažymėtos kainomis.

x Dėlei kooperacijos, jų milžinių 
perkamosios jėgos, jos gali teikti di
džiausią vertybę, pridedant dar asmeniš
ką patarnavimą ir mandagume Visos 
prekės parduodamos su pinigų grąžinimo 
garantija.

Visi Nation-Wide Service Grocers už
laiko šviežius vaisius ir daržoves, o dau
guma jų pardavinėja ir šviežią mėsą.

— — --

Ręngiamoji, į Klaipėdą^tjetu- 
vių ekskursija laivu* iAnCASTs 
RIA. birželio ,1* dieną pasirodė 
busianti taip skaitlinga, kad 
rengėjai nutarė gauti jai daug 
didesnį ir greitesnį laivą. Ta
po patvarkyta; t kad birželio 
(June) 1 diėną 5 vai. popiet 
visi ' keleiviai, kurie turi lai
vakortes laivui La'ncastria, bus 
paimti be jokio* primokė j imo j 
Cunard greičiausiąjj didlaivį 
MAURETANIA. Tai bus labai 
greita ir smagi kelione tuo ke,- 
turkaminiu laivu,

Southamptone ; lauks ekskur- 
sininkų laivas “Lancastria”, ku 
ris bus privežtas prie MAURE- 
TANIOS šono. Čia keleiviai tik I 
pereis iš vien# laivo į kitą ir 
ras jiems prirengtus- tuos pa
čius kambarius Lancastrijoje, 
kuriuose jie yra užsirezervavę, 
bei plauks jau stačiai į Klai 
pėdą; > .

Tuo budu kelionė susitrum
pins apie tęcjetą dienų, ir ke
leiviai galės pasididžiuotįit>ya- 
žiav^ buvusių gčeičiausiuoju pa
saulio laivu per vandenyną, o 
į Klaipėdą, atvy^Alidžiule La'n
castria. j

Dabar jų laiškas, datuotas 
gegužės 14 d. ir adresuotas B. 
Walantinhi, pasiekė Mt. Green- 
wood. Pp.' Mikšiai sakosi turėję 
linksmą kelionę ir aplankę ne
mažai įdomių vietų,- pav. alie
jaus šaltinius Ohio valstijoj, 
tokius pat šaltinius ir anglies 
kasyklas Penn^ylvania valsti
joj ir t. p.

Oras Pennsylvanijoj* dar bu
vęs šaltas ir medžiai nesprogę. 
Tris naktis teko praleisti ke
lionėj į New Yorką. Gi Nevv 
Yorke aplankę “Tėvynės”, o 
Brooklyne “Vienybės” redakci
jas. Dar tekę atsilankyti j kon
certą ir net ant pagrindų pasi
rodyti newyorkiečiamš ir pra
tarti keletą žodžių apie SLA. 
gyvavimą Chicagoj.

P-as Mikšys laiške prižada 
pranešti B. Walantinui daugiau 
žinių iš kelionės ir viešėjimo 
Lietuvoj. Be to, jis dėkoja vi
siems tiems svečiams ii* vieš
nioms, kurie buvo jo ir žmo
nos išleistuvių bankiete, taipgi 
velija SLA. 178 kuopos valdy
bai ir draugams sėkmingai dar
buotis kuopos gerovei.

' (Pp. Mikšiai, tikisi šugrįžti at
gal į Mt. Greenwood apie rug
sėjo mėnesį. —Vietinis.

Kada kainos eina žemyn, pinigų ver- 
pakįla. Per pereitus metus kainostė 

nuolatos ėjo žemyn iki jos dabar yra 
žemiausios istorijoj.

Kadangi vertė dolerio yra matuoja
ma sulig to kiek prekių jis gali pirkti, 
aišku, kad doleris,dabar yra veik du syk 
vertesnis, ' negu buvo du metai atgąl. 
Kitais žodžiais sakant, dabar už dolerį 
galima du syk tiek prekių nupirkti, ne
gu buvo galima pirmiau.

Tai ypač teisinga yra maisto atžvil
giu. Reikia tik pažiūrėti į Midwest 
Stores apgarsinimą šios dienos laikrašty
je, ir jus pamatysite kiek prekių dole
ris gali pirkti šiandie. Pav. daugelis 
dalykų, kurie dabar parsidavinėja po 5, 
10 ar 15c., du metai atgal parsidavinėjo 
po dvigubai daugiau. Kokybė ir didu
mas nėra pakeisti.

Tokios žemos Midwest Stores kainos 
paeina ne tik delei kainų nupuolimo, bet 
ir delei didelės Šios .organizacijos perka
mosios jėgos, nes šios sankrovos perka va
gonais ir tiesiai iš išdirbėjų. Todėl šio
se sankrovose doleris turi dar didesnę 
vertę.

TĖMYKITE
Taisome sieninius, kišeninius ir ran

kinius lakirodŽius. Perkam seną auksą, 
darbą paimam iš namų su mašina ir 
pritsatom. Pašaukite

Tel, Lafayette 7077
L. V. SIRUS,

3858 Archer Avė., Chicago. III.

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedčliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

TURIU gerą troką — galiu vesti 
net 35 žmones j pikniką, Burba, Tel. 
Yards 6941.

Automobiles
AUTOM0BILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

. Lafayette 1329

PRANEŠIMAI Miscelianeous 
įvairus

sankro
ir vi

Am. Liet. Daktarų draugijos susirinki
mas įvyks penktadieny, gegužės 20 d., 
9 vai. vak., A. N. Masiulio raštinėj, 
6641 So. Western Avė.- Dr. V. A. 
Šimkus skaitys antrą referatą ta pačia 
tema — "Placenta previa”.

. _ Dr. Q. j. Brazis, rašt.

Vaidilos Tėmykite. — Penktadienio 
vakare, gegužės 20 d. įsakau visiems 
vaidiloms rinktis prie aukuro "pietuose". 
Kurie nežino kelio, pasiklauskite Didžio
jo Perkūno. • — Perkūnas.

North West Lietuvių Moterų kliubas 
turės mėnesinį susirinkimą penktadieny, 
20 d. gegužės, 7:30 v. v., Almiro Si- 
mons svet., 1640 N. Hancock St. Na
rės malonėkite atsilankyti. nes turime 
daug svarbių reikalų. — Sekretorė.

Posėdis Gold Bond savininkų Cbi- 
cagos Lietuvių Auditorijos Korp. įvyks 
penktadieny, gegužės 20 d., 8 vai. vak., 
Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pereitame posėdy išrinktas 
komitetas rezignavo, šiame susirinkime 
turėsime išrinkti naują komitetą. Todėl 
visi Gold Bond t savininkai ir Dr-jų at
stovai būtinai atsilankykite į šį susirin
kimą. ,

MES PERKAME SENĄ AUKSĄ 
Mes mokame pilną cash vertę už seną 
auksą, platinum ir dantų crowns, sulau
žytas brangmenis. Harold H. Quint 8 Co., 
R—913, Century Bldg., 202 S. State St.

Furniture & Fixtures
Raknndai-įtaisai

ELEKTRIKINIAI Refrigeratoriai.
Bargenas $35 iki $50. Finance Company 
2332 W. Madison St.

----------o....... .

MADOS MADOS MADOS

'—' Komitetas.
, * ' »
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Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Jut sutaupinsite 50% ant viso dantų 
datbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAŠ X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Ęgzaminacija dykai

Buy gloves wlth what 
i it savęs

finra relkaJo nonStl ®Oe ar 
dauriau. kad rauti rer« dantį 
kolele. Li«t«rlne Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda ui 
«So. JI valo Ir, apšauto daą- 
ils. Be to rallte sutaupiau 
S8 ui Kurtuos rallte nusipirk- 
U plritlnaltes ar ka kita 
Lambert Pharmaeal Oo

LiSTERINE
TOOTH PAŠTE

25e327?

- Apie, namus vasarai dėvėti patogus rūbas. Jį pasisudinsite į va- 
,C.L. ____ 1 -> 1A IX 1’0 -- - -

3050 
landą laiko. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per 
krutinę. .

3277 — Be tdkio rūbo jūsų dukrelei sunku bus smagiai prakeisti vasarą 
sodne kur ji būtinai atsilankys šią vasarą, 
amžiaus mergaitėm. '

2644 — Labai rimta ir smagi suknelė, 
progai ir visur, ar tai namie ar ant gatvęs. 
44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numer}, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 1$ ęėntų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to'1 ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti i 
Naujienos, Patterrt Dept., J789 
Sp. Halsted SU. Chicago, III.

2644

Sukirptos

Tokia 
Sukirptos

tnįeros 2, 4 ir 6 metų 

suknele tinka kiekvienai 
mieros 36, 38, 40, 42,

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

čia įdedu 15 centų it prašau

siųsti man pavyzdi No ...... ........

Mieros

at

per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adretai)

Halsted SU, Chicago, W.
(Miestas ir vata.), 

MMnasaaohfiliMlto

PAAUKOSIU 8 savaites vartotus pri- 
vatiškus name rakandus. Francuziškas se
klyčios setas $50; Pilkuotas francuziškas 
Oriental kauras, taipgi American Oriental 
$22; riešuto miegamasis setas su Veneci
jos veidrodžiu $60; gražus itališkas iš
drožinėtas valgomasis setas $65, vertas 
$375; 5 šmotų odos sėdyne pusryčių se
tas $15; Coxwell kėdė $15; elektrikinis 
šlavėjas $10. Parduosiu atskirai ar vi
sus 4 kambarius už $237. Taipgi 
Grand Piano, radio ir- t.t. Užmokėsiu 
už pėrkraustymą. 5258 Wasbington 
Blvd., j šiaurę nuo Madison, telefonas 
Aus(in 38311.

Šituation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo ant ūkės, esu 50 m. 
amžiaus, blaivas ir teisingas — dirbčiau 
už valgį, ir rubus ir labai mažą primo- 
kėjimą. Rašykite Jonas Krigelis, 1739 
S. Halsted St., Chicago, III.

Help Wanted—Malė
• Reikia

REIKALINGAS patyręs dešrų kimšė- 
įas “ -— sausage stuffer. Pastovus dar
bas, Monroe Packing Co., 1801 Monroe 
St. Gary, Ind. tel. 2—3664 Gary.

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

ROOMING HOUSE, 27 kambariai. 
Geroj We$t Side vietoj. Pigiai s už 
cash.

17 North Racine Avė.

SAVININKKAS paaukaus smulkme
nų Malt ir Kops krautuvę įsteigta 9 me
tai su namu ir 5 kambariais lietuvių apie- 
linkėj. 2624 W. 59 St.

Farms For Sale • 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 72 
akrų apsėta fatma, 40 mylių nuo Chi
cagos. Pirmas flatas. 6010 S. Ąlbany 
Avė., tek Hemlock 2638.

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę | Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co.
3327 SO. HALSTED ST.

Tel. YARDS 4669

Real Estate For Sale
Naihai-Žemč Pardavimui

PAUL M. SMITH « CO.
Real Estate, Loans and Insurance.

Perkam, parduodam ' ir mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nčra skirtumo apielinkšs — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasolihe 
station, bučemių ir grosernių. Nori- 
dathi pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpįrmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

Educational 
Mokyklon

Įclassifieū APS

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Stttet

PARDAVIMUI arba mainysiu didelį 
bizniavą namą geroj biznio apielinkėj, 
ant 47 gatvės, arti Ashland Avenue. 
Mainysiu ant gasolino stoties arba kas 
ką turit.*

Savininkas 
4628 So. Wood St., 

2 lubos iš fronto.

BARGENAS
Moderniškas namas dviejų pragyveni

mų po 6 kambarius su vėliausiais įren
gimais. Dviejų karų garažas, 
apielinkėj, 6142 S. Fairfield 
navo $18

Gražioj 
Avė. Kai- 

,000, dąbąr dėl svarbios prie
žasties atiduosiu už $12,500. Pamatyk 
tuojaus. Republic 1598.
. - *■—    t —..............■■■ Hll ..B— ■—■■.■■■■■■■II 

3QxĮ25 LOTAS, prie Fairfield ir 
71 gatvių, improvementai išmokėti, par
duosiu už pusę vertes. . . , 

6641 So. Western Avė,




