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Kaizeris sudaręs 
ir patvirtinęs von

Papen’o kabinetą
- - - * ♦

Von. Papen paskelbė permainos 
Vokietijos užsienio politikoj 
nebus

Biznieriai ieško 
priemonių mažinti 

valdžios išlaidas
2,000 bankininkų ir biznierių 

dalyvauja Chicagos konferen
cijoje

w Lietuvos Naujienos
Klaipėdos kraštui Klaipėdos komunis- 

remti sąjunga tų teismas

Berlynas, bir. 3. — Naujo 
Vokietijos kabineto pirmininkas 
Franz Von Papen pareiškė, kad 
nebus jokios permainos Vokie
tijos užsienių politikoje, šian
dien militariškiausias Vokieti
jos kabinetas nuo karo laikų 
buvo prisiegdintas.

Von Papen pareiškimas yra 
svarbus tuo, kad jis prisilaikys 
Brueningo nusistatymo, jog Vo- 
kitija nemokės daugiau repa
racijų. O netrukus j vyksta Lau- 
sanne’os reparacijų konferen
cija (bir. 16 d.).

Naujas kabinetas dabar for
muluoja savo programą ir jį 
patieks reichstagui antradienyj. 
Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad tuojau po to reichsta
gas bus paleistas, kad jis ne
turėtų progos kabinetui išreikš
ti nepasitikėjimą.

Berlynas, bir. 2. — Ryšy su 
naujo kabineto sudarymu, spau
doje pasirodė sensacingos ži
nios. Vienur buvo sakoma, 
kad kabinetą rinko ir užtvirti
no pats ex-kaizeris, kad su jun
kerių (dvarponių ir militaris- 
tų) partija buvusi padaryta 
slapta sutartis, kad kabinetas 
jau griuvęs ir tam panašiai. 
Kiek toms žinioms yra pamato, 
nežinia. a- f

Naujo kabineto -sąstatas yra 
sekamas:

Kancleris—Franz Von Papen; 
Vidaus reikalų—baronas W. von 
Gayl; Apsaugos—gen. Kurt von 
Schleicher; Užs. reikalų—baro
nas K. von Neurath; Ekonomi
jos— Dr. Herman Warmbold; 
Agrikultūros—baronas Fr. von 
Braun; Susisiekimo— baronas 
Eltz von Buebenach; Finansų 
grafas Lutz von Krosigk; Tei
singumo—Franz Guertner.

Chicago, 111., bir. 2. — .Chi- 
cagon suvažiavo 2000 bankinin
kų, agrikulturinių, finansinių 
lyderių ir žymių pramonininkų, 
leidėjų ir profesorių iš virš 20 
valstijų ir 400 miestų, į konfe
renciją aptarti budus, kaip pri
versti federalę, valstijų, apskri
čių ir miestų valdžias sumažin
ti išlaidas ir mokesčius.

Chicago Association of Com- 
merce pirmininkas George Ros- 
setter kalbėdamas pareiškė, kad 
būtinas reikalas subalansuoti 
valdžios biudžetą, nes tik tuo 
budu galima bus išvengti visiš
ko bankroto. Bet pats biudže
tas turi būti subalansuotas ne 
keliant mokesčius, bet maži
nant valdžios išlaidas. Rosset- 
ter nurodė, kad federalė val
džia apmoka’ algas 1,500,000 val
dininkų. Pridėjus prie to skai
čiaus valstijų, apskričių ir vie
tinių valdžių valdininkus, pasi
rodo, kad apie 10,000,000 gy
vena visuomenės pinigais.*

Nors gyventojų metinės pa
jamos mažėja, valdžios išlaidos 
nuolat auga (žiur. žinią apie 
J. V. deficitą) ir tuo pačiu lai
ku auga mokesčiai. Ir nors 
pragyvenimas sumažėjo apie 
20-35% nuošimčių, valdininkų 
•algos ikišiol nebuvo sumažin
tos.

Be Rosserter konferencijoje 
kalbėjo kap. R. R. MvCormick, 
žymus laikraščio leidėjas, Illi
nois universiteto prof. Dr. 
Chas. Thompson ir keletas ki
tų.

Konferencija užsibaigs rytoj 
po priėmimo rezoliucijos, kuri 
bus patiekta Hooveriui ir re- 
publikonų ir demokratų kon
vencijoms.

Kaunas.—Daroma žygių Klai
pėdos kraštui remti sąjungai j- 
steigti. Netrukus sąjungos į- 
statai bus įteikti patvirtinti. 
Sąjungos iniciatoriai prof. Vin 
cas Krėvė-Mickevičius, prof. V. 
Biržiška, prof. V. Lašas, inž. 
B. Prapuolenis, dr. K. Pakštas 
ir Vikt. Kamantauskas.

Padegimai dėl atsisaky 
mo vesti

[Acme-P. A. Photo]

Caseyville, III. — Buvusieji karo veteranai maršuoja j Washingtoną reikalauti “bonų”.

Pašventė pasaulinės *11 * A • • •
parodos Mokslo 

Rumus
ginklus į Airiją

London, Ąnglija, bir. 2. — 
; Londono spauda pranešė, kad

Meksikos guberna
torius uždare visas 

bažnyčias
Lygiai už metų įvyks oficialia pietinėje Airijoje sovietai mė-

parodos atidarymas gino įgabenti į kraštą ginklų, 
bet Anglijos karo laivai jų dar
bą sutrukdė. Ginklai buvo ski-Chicago, III., bir. 2. — Vakar

iškilmingai buvo pašvęsti Chi- narni Airijos republikonų armi- 
cagos 1933 metų Pasaulinės . - -
Parodos Mokslo rūmai.

jai, jeigu kartais įvyktų mušis 
Iškil- tsrp Pietinės Airijos ir šiauri- 

mėse dalyvavo 1,500 žmonių Vės krašto dalies gyventojų. 
Pirmą kartą buvo naudotas 25 
varpų kordonas,. kuris yra į- 
talpintas rūmų bokšte. Rufus 
Dawes Progreso šimtmečio 
pirm, kalbėdamas; pareiškė, kad 
parodos tikslas ’bus parodyti, 
kiek daug progreso žmonija pa
darė per paskutinį šimtmetį. 
Kalbėjo Dr. F. Jewett, National 
Research council pirmininkas, 
kuris nurodė kokią svarbią ro
lę mokslas sulošė žmonijos gy
venime.

Meksikos Miestas, bir. 2. — 
Hidalgo provincijos gubernato
rius Lugo uždarė visas katalikų 
bažnyčias, nes kunigai prasi
žengė naujai išleistiems regist
racijos įstatymams. Kunigams 
buvo įsakyta pervesti bažnyčias 
į valdžios rankas.

Mažeikių ap., Tulninkų k. su
degė Ruočio trobesiai. Nuosto
lių 10 tukst. lt. Trobesius pa
degė Mažonaitė, kurią Ruočys 
atsisakęs vesti.

A. Panemunės valsč. pas ūki
ninką našlį Navicką tarnavo 
Ona Vaičiūnaitė. Betarnauda
ma Vaičiūnaitė tapo nėščia, o 
Navickas ėmė pirštis kitai ir 
Vaičiūnaitę išvarė. .Vaičiūnaitė 
išeidama padegė kluoną, o nuo 
kluono užsidegė ir sudegė vi
sos trobos, Kauno apyg. teis
mas Vaičiūnaitę nubaudė 2 me
tais sunk, darbų kalėjimo.

Motinos ir vaiko muzie
jus

“Nėra Rusų-Japonų 
karo pavojaus”

Kvočia ir Walkerio brolį

Japonai nugalėjo kinų 
sukilėlius ir'.užėmė 

Halun

Likvidavo aliejaus skan 
dalą

Washington, D. C., bir. 2.— 
Columbia dislrikto ‘aukščiausias 
teismas panaikino kaltinimus 
prieš Albert Fall, Harry Sinc
lair, Edward L. Dohėfly ir Do- 
heny Jr„ kurie buvo įsivėlę i 
aliejaus skandalą laike prez. 
Hardingo administracijos. Fall 
neseniai buvo paleistas iš kalė
jimo.

J. V. deficitas pasie
kė $2,684,950,446

Anglija nori užbaigti 
angliakasių streiką

London, Anglija, bir. 2. — 
Tarp kasyklų savininkų ir ang
liakasių eina derybos dėl algų 
ir darbo valandų. Tarpininkau
ja valdžia. Parlamentas svars
to bilių, kuris reguliuos anglies 
pramonę per penkius metus. 
Del to pasiūlymo dabar eina 
smarkus ginčas ir kasėjų or
ganizacijos tariasi ar j j priim- 

' ti.

Washington, D. C., bir. 2.— 
Vienuoliktą šių fiskalių metų 
mėnesį vyriausybė užbaigė su 
$2,684,950,446 deficito. Iždo ži
niomis, pajamų per tą’ laiko
tarpį buvo $1,770,269,398, o iš
laidas pasiekė $4,455,219,844. 
Bendros Valdžios išlaidas pakilo 
nuo $2,066,620,082 (per. metai) 
iki $2,311,798,321. Prie deficito 
prisidėjo žymiai nupuolusios 
pašto pajamos ir paskyrimas 
$500,000,000 pradėt Rekonstruk
cijos korporacijos operacijai.

Harbon, Mandžurija, bir. 2. 
—Smarkiame mūšyje nugalėję 
kinų loja'listus japonų kareiviai 
vedami gen. Teizo Hiraga už
ėmė Hailun’o miestą. Dabar 
japonai traukia į Auta miestą, 
kurį kinai tebeturi užėmę.

Tokio, Japonija, bir. 2. —Mi
noru Saito, ■> Japonijos kabineto 
premjeras ir užsienių reikalų 
ministeris, pareiškė, kad nėra 
nei mažiausio pavojaus, kad 
tarp Japonijos ir Rusijos kiltų 
karas. Toliau, pareiškė, kad , 
Japonija prisilaiko “atvirų du
rų principo” Mandžurijoje ir 
jokios ekonominės ar muitų są
jungos tarp Japonijos ir Man- 
džurijos nėra. Taipgi pastebė
jo, kad Japonija apie Mandžu- 
rijos aneksavimą visai negal
voja.-

New York, bir. 2. — Fede- 
ralio mokesčių biuro agentai 
pradėjo kvosti New Yorko mies
to majoro Walkerio brolį Dr. 
W. II. Walker, kuris per ketu- 
rius metus iš nežinomų šalti
nių į banką sudėjo savo.sąskai- 
ton $431,258. Adv. Salnuel Sea- 
bury, kuris per keturiolika mė
nesių tyrinėjo miesto reikalų 
vedimą, reikalaus Walkerio pra- 
šalinimo iŠ majoro vietos, Wal- 
ker ėmęs kyšius.

Neseniai Lietuvos motinoms 
ir vaikams globoti organizacijų 
s-ga įsteigė motinos ir vaiko 
muziejų Kaune.

Gegužės 11 d. kariuomenės 
teismas savo sesijoje nagrinė
jo penkių Klaipėdos miesto ko
munistų bylą 1931 m. lapkri
čio mėn. iš 12 į 13 ir iš 18 į 19 
Klaipėdoje buvo išmėtyta labai 
daug komunistinės literatūros. 
Krim. pol. vieną vakarą paste
bėjo, kad žinomas komunistų 
veikėjas H. Kupries išėjo iš 
Butsargių g. 4 n r. su išpusto
mis kišenėmis. Padarius pas jį 
kratą, buvo rasta didelis kiekis 
komunistinės literatūros.

Tą pačią dieną vienas šaulys 
pastebėjo, kad dvi moteriškės 
kažką numetė ant žemės, ir nu
bėgo. Sulaikius jas pasirodė, 
kad tai yra Maša Gedenaitė ir 
Cvieje Sepelytė, o numestame 
ryšuly buvo komunistinė litera
tūra.

Tą pat vakarą vienas polici
jos valdininkas pamatė, kad ei
nant gatv? vienas vyriškis ir 
moteriškė, segiojo prie tvorų 
kažkokius atsišaukimus, o juos 
sulaikius, pasirodė, kad tai bu
tą komunistų Oskar Tietz ir 
Berolo Viliutė.

Teismas išnagrinėjęs bylą nu
baudė: M. Gedinaitę 7 mt., s. 
d. kai., H. Kupires 5 mt. s. d. 
k.,. O Tiez 5 mct., Berolovičiutę 
6 mt. ir Cv. Segalytę dėl stokos 
įrodymų išteisino.

%ORHS
Chicayai ir apielinkei tedera* 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Debesuota, kiek šilčiau; vi
dutinis pietų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 62- 
74 laip.

Saulė teka 5:19; leidžiasi 8:- 
19.

Įnešė “ekonominės ta
rybos” projektą

Japonai teis korėjiečių 
nacionalistų vadų r — - —

Shanghai, bir. 3. — Japonai 
nugabeno C. H. Ahn, korėjiečių 
vadą, į Korėją, kur jis bus tei
siamas už bombos metimą į ja
ponų generolų ir viršininkų bū
rį. Jis buvo areštuotas bal. 29 
d., kuomet bombos sprogimas 
įvyko.

“Gana dievui, reikia vėl 
nui tarnauti”

Atvyksta rusų rašytojas 
Minciavas

Ekonominė konfe 
rencija Londone

London, Angliją', bir. 2. — 
Anglija ir J. V. susitarė su
šaukti konferenciją Londone, 
kurios tikslas bus stabilizuoti 
kainas ir aptąrti visus kitus 
pasaulinius ekonominius reika
lus. Anglijos ir J. V. susitari
mas turėjęs būti užlaikytas pa
slaptyje, bet jis kaip nors iš
kilo aikštėn ir todėl Anglijos 
užsienių ministeris Simon turi 
aiškintis prieš parlamentą.

Socialistai laikinai 
rems Herriot

Socialis-Paryžius, bir. 2.
tų partijos vadai priėmė rezo
liuciją, kurioje pareiškė, kad 
vargu bus galima susitarti su 
radikalų socialistų partijos 
premjeru Edouard Herriot. Re
zoliucijoje buvo pridurta, kad 
partija* bent laikinai Herriot’o 
valdžią rems.

Rezignavo oro laivyno 
viršininkas

Washington, D. C., bir. 2.— 
Atstovas Black (dem. N. Y.) 
įnešė pasiūlymą sutverti “eko
nominę tarybą”, kuri veiktų 
tarp kongreso sesijų ir turėtų 
beveik diktatoriškas teises pa
naikinti įstatymus liečiančius 
ekonominius reikalus.

25 metų kalėjimo 
kidnapinimą

uz

as-

Kanadą užplūdo žiogai

Peoria, III., bir. 2. —8 
menys, kurie pagrobė Dr. Par
ker ir išlaikė jį nelaisvėje 18 
dienų, buvo rasti kalti ir nu
teisti 25 metų kalėjimo. Už 
Parkerio grąžinimą jie reikala
vo $50,000.

Washington, D. C., bir. 2.— 
Hooveriui rezignaciją įteikė oro 
laivyno viršininkas ir laivyno 
vice-sekretorius David S. In- 
galls. Inga'lls kandidatuoja į 
Ohio gubernatorius.

Rumu-

Rumunija sumažino, 
ūkio paskolas 50%

Bukareštas, bir. 2, 
nijoje buvo išleistas naujas į-
statymas, kuris sumažino ūki
ninkų paskolas valdžiai 50% ir 
aukštus 35-40 nuošimčius iki 

d'a'ugu- 
likusią 

per 30
moję 
sumą 
metų.

Ūkininkai, kurie 
yra naujakuriai 
turės sumokėti

Ir arklys gavo diplomą

Winniį)eg, Kanada, bir. 2.— 
Manitobos agrikultūros depar- 
tamentas pranešė, kad 75 apy 
linkės buvo užkluptos žiogų. 
Žiogus sunaikinti gabenami iš 
tisi vagonai nuodų.

Lenkijos angliakasiai 
negauna algų ‘.

Koenig-

Chefoo, Kinija, bir. 2.—Ki
nijoje pražuvo torpėdinio laivo 
oficierius D. S. Stillman. Jo 
dabar ieško laivyno komisija.

Katowice, bir. 2. 
shutte kasyklų direktoriai ^pa
skelbė, kad jie negalės apmo
kėti angliakasių algas, nes pri
truko pinigų. Bismarck ka
syklos išmokėjo tik 30% algų.

Philadelphia, Pa., birž. 1.— 
širdies liga mirė Kate S. Cur- 
tįs, turtingo leidėjo Cyrus Cur- 
tis žmona. Pats Curtis tuo 
laiku irgi gulėjo ligoninėje.

Hiawatha, Kan., bir. 2.—Tarp 
viejąpės mokyklos abiturientų 
buvo ir 27 metų arklys, kuriam 
mokyklos direktorius įteikė dip
lomą už ilgų metų tarnavimą 
mokyklos'reikalams. GaVęs dip
lomą, arklys ilsėsis, nes buvo 
paliuosuotąs nuo darbo.

Kviečiai vietoj vaduotpinigių

dėjime.
blogame pa

Varšuva, geg. 81. — Iš Vart 
šuvos atgal J. V. išvyko J. V. 
ambas adorius Lenki j oj e J ohn

Kinų ko* 
jnunistai, kurie pagrobė ir 6 
mėn. išlaikė nelaisvėje J. V. 
kap Charles Baker, paleido jį, 
'kuomet jiems vietoj vaduotpi-

Shanghai, bir. 2.

N. VVillys. Grjžš j savo 
mobilių biznį.

nigių buvo s 
kiekis kviečių

Deltuvos vai., Atkočių km. 
geg. mėn. 10 d. revolveriu nu
sišovė ūkininkaitis Stasys Kuz
mickas, 25 m. amžiaus. Jis pa
liko laišką, kuriame tarp kitko 
rašo: “Man nusibido šioj žemėj 
gyventi ir tarnauti Dievui, to
dėl žudausi ir toliau tarnausiu 
velniui”. Velionis buvo turtin- 
go ūkininko sūnūs, kokia prie
žastis jį patraukė nusišauti .kol 
kas nežinoma. Kelias dienas 
prieš nusižudant, jis su nieku 
nesikalbėjo, buvo nuliūdęs.

Ugniagesių muziejus
A ■

Teko sužinoti, kad nutarta 
yra Kaune įsteigti ugniagesių 
muziejų. Į muziejų busiančios 
sukrautos įvairios primityvios 
ugniagesybos priemonės, kurių 
Lietuvos ugniagesiai dabar apš- 
čiai turį.

Trumpiausia pavardė Lietuvoj

Daug rašyta apie žmones su 
trumpom pavardėm. Dabar Uk
mergėje gyvena žmogus, kurio 
paVardė susideda iš dviejų, rai
džių, būtent žydas vardb Smai
la, pavarde Aš.

žinomas rusų rašytojas Min- 
clova’s, parašęs istorinį romaną 
iš Vytauto Didžiojo laikų, šio
mis dienomis vėl vyksta iš Ry
gos į Lietuvą tolesnių studijų 
tikslais. Jis tyrinės daugiausia 
Žemaitijos senovę ir nori para
šyti dar vieną istorinį darbą 
apie Lietuvą.

Amerikietės dainininkės 
Italijoje

Kaunas.— Rašo iš Italijos, 
kad dvi Amerikos lietuvaitės p. 
Minkeliunaite (meco sopr.) ir 
p. A. Vilkaitė (sopr.), studi
juojančios Milane dainavimą, 
debiutavo operoj “Kavai. Rust.” 
ir susilaukė palankaus spaudos 
atsiliepimo*

Japonas buvo Kaune
šiomis dienomis Kaune lan

kėsi Japonijos karo atstovas 
generalinio štabo majoras Ka- 
wamata‘. Jis padarė vizitą vy
riausio štabo viršininkui gen. 
Kubiliunui ir aplankė kai ku
rias kariuomenės dalis. Iš Kau
no majoras Kavvamata išvyko j 
Latviją.

NORINTIEMS KELIAUTI 
LIETUVON SU EKSKURSIJA ’

Patogus bus šie du laivai, kurie išplauks 
“BERENGARIA” — didelis Cunard Linijos laivas

Birželio-June 15 dieną.
ir— .

“FREDERIK VIII” — mėgiamas lietuvių laivas 
' Liepos-July 2 dieną.

Daugelis Chicagiečių rengiasi keliauti su šiomis 
ekskursijomis. Būryj linksmiau bus važiuoti. Už
eikite pasiteirauti ir įmokėdami mažą depozitą — 
užsirezervuokite sau patogią vietą. Informacijas 
maloniai suteiks

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
Šventadieniais nuo » iki i val.
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KORESPONDENCIJOS
’tMMBnaaMBK3T

Baltimore, Md.
“švari organizacija^ ir 

P. Glaveckas

Man, kaipo dirbančiam rūbų 
siuvyklose, nėra galimybės vi
jų laikraščių perskaityti, bet 
visgi kai kada gaunu progos 
perskaityti ir komunistų “Lais
vę”. To laikraščio gegužės 12 
d. laidoj iš Baltimorcs ALDLD 
25-tos kuopos korespondentas 
tarp kitko rašo:

“Kovojantiems- prieš bosų te
rorų Kentucky mainieriams 
teikti pagalbų musų kuopa iš
rinko du draugu, — K. T. Pi- 
variuną ir K. Mikotaitį. Plates
niam veikimui ir geresnėm pa
sekmėm visuomet reikalinga 
turėti sveikų kūnų, tvirtų dva
sių organizacijos tarpe. Tokis 
sugedęs elementas, kaip pas 
mus kad buvo P. Glaveckas ir 
W. Rogers, netinkamas nešioti 
švarios organizacijos vardo; 
todėl abudu liko galutinai pra
šalinti. Tų turi žinoti ne tik 
musų, bet ir kitų kolonijų drau
gai.”

Dėl ko gi P. Glaveckas
gedęs” elementas? Ogi ve del- 
ko. Viena kartų kriaučių uni
ja parengė masinj susirinkimų 
ir pakvietė pasakyti prakaltais 
H. Grigaitį ir Jankauskų. Gla
veckas pirmininkavo tame su
sirinkime, kur du “eretikai” 
kalbėjo: tai ir “pagedo”. Ir da 
keletą “griekų” Glaveckas pa
pildė ir užtai komunistų sosai- 
dė išmetė ji iš “švarios” orga
nizacijos. Aš sakau, kad Gla
veckui gėda buvo priklausyti 
kartu su tokiais elementais, 
J okie priklauso ALDLD. 25 
kuopoj. Aš galėčiau faktais pri
rodyti tų “švariųjų” elementų 
“švarumų”, bet pakaks šiuo sy
kiu tiek. Glaveckas daugiau 
prasilavinęs už kitus 'litera
tu rkos narius, tai už tai. Eimbi- 
liai jį ir išmetė. —Reporteris.

su-

los uždavė ir prikaišiojo pasi- 
šlavimų didelių sumų pinigų iš 
valstybės iždo, ir »kad už tai 
Small buvęs net suareštuotas. 
Iš šalies žiūrint į atsibuvusias 
demokratų ir republikonų kon
vencijas, nieko skirtingo tarpe 
jų nesimato. Ir pas vienus ir 
kitus dalyvavo daugiausiai stor
kakliai politikieriai ir stambes
ni biznieriai. Vieni kitus kalti
no, smerkė, bet tai kas iš to. 
Skirtumo tarpe. šių partijų po
litikierių nėra nei per nago 
juodimą.

—o—
Atminimų šventė apvaikščio

ta su parodomis, pamaldomis ir 
prakalbomis. Diena buvo labai 
graži ir tūkstančiai žmonių sa
vo buvusių mylimųjų kapus at
lankė gražiausiomis gėlėmis 
papuošdami. Tūlas katalikų ku
nigas Moissant, kalbėdamas la
bai aimanavo, kad šios šalies 
žmonės sparčiai persiima paci
fizmo dvasia ir visur reikalau
jama taikos. Pacifizmas esą yra 
labai pavojingas išmistas. Jis 
gali pakirsti šios šalies sūnų 
ir dukterų iki šiol buvusią ka
ringąją dvasią. O kaip tik pra
nyks tarpe žmonių karingumo 
dvasia, taip ims silpnėti valsty
bės pamatas. Kad nepatapti pa
cifistais, tai privalomo esą vis 
poteriauti ir melsti Dievo, kad 
palaikytų mumyse karingumo 
dvasią (suprask, privalome būti 
gerais žmogžudžiais ir eiti kitų 
tautų žudyti-kariauti). Ot, tai 
tau katalikiško kunigužio ir 
pamokslas! Visi protaujantys 
žmonės reikalauja taikos ir 
panaikinimo karų, o katalikiš
kas kunigas liepia poteriaut, 
kad Dievas stiprintų žvėrišku
mą tarpe jo parapijonų. Tuš
čios tavo pastangos, ponas ilga
skverni. Prieš vėją nepapūsi. 
Žmonių progreso nieks negali 
suturėti. Karai turės išnykti.

—o— ‘
Anglių kompanijos dar vis

Dalyvaus' “Naujienų” piknikebirželio 12 d.

Springfield, III.
Visko po biskį

Gegužės 27 dieną įvyko Illi- 
i ojaus republikonų partijos 
konvencija didžiulėje Arsenai 
Hali svetainėje. Konvencijoje 
žmonių dalyvavo keletą tūks
tančių. Republikonų platforma 
priimta labai šlapi. Nutarta 
kovoti ir nacionalėj savo parti- 
03 konvencijoje Chicagoje už 

šlapią platformų, kad panaikin
ti 18-jį amendmentų — Hoove- 
rio “kilnųjį eksperimentą”. 
Kandidatas ant trečio termino 
į gubernatorius L. Small davė 
nemažai vėjo Chicagos majorui 
A. Ccrmakui ir visai demokra
tų partijai. Girdi, Cennakas 
yra šioks ir toks. Jis atstovau
ja stambųjį bankininkų biznį 
ir yra netinkamas būti vadovu 
demokratų partijai Illinojuje. 
Visa demokratų partija esanti 
kibai niekai. ‘ Demokratams vai* 
dant šią šalį, buvo įvesta visų 
dabartinių nelaimių kaltininkė 
prohibicija. Jungtinės Valstijos 
įtraukta į pasaulinį karų ir į 
visokias tarptautiškas pinkles, 
taip kad tarptautiškumas lėša- 
vo šiai šaliai apie $66,000,000,- 
000. Bilionai dolerių bereikalin
gai išleisfh pasauliniam karui, 
bilionai išpirkimui svetimų val
stybių beverčiams bonamg ir tt. 
Užtai sugriuvo musų šalies biz* 
nis, užsidarė subankrutavę ban* 
kai ir įvyko depresija-bedarbė. 
Tai taip kalbėjo kandidatas į 
gubernatorius- Mr. Small savo 
partijos dalyviams; o ne ma
žiems vaikams. Ir šie ūsuoti 
storkakliai kūdikiai, matyt, sa
vo vado pasakomis tikėjo ir 
triukšmingai rankomis plojo. 
Mr. Small Chicagos majorų 
smarkiai akėjo, tur būt, už tai, 
kad Cermakas balandžio 22 d. 
čia dęmokratų partijos konven* 
ei joje ponui Small nemažai py

laikosi lokauto ir apie susitai
kymą su angliakasiais nieko 
negirdėti. Fedcration of Labor 
unija pasižadėjo teikti pašalpą 
angliakasiams, nes pašalpa dau
geliui jau labai yra reikalinga.

—o—
Gegužės 28 dieną staigiai su

sirgo Abraham Lincoln kotelyje 
Joseph D. Zook, prezidentas 
Illinois Coal Operators Associa- 
tion organizacijos, ir tuojabs 
mirė. Jis dalyvavo derybose su 
U. M. Wcrk. of Am. angliaka
sių unija ir griežtai laikėsi, kad 
angliakasiams algos butų žy
miai numuštos. Joseph Zook 
buvo dar nesenas žmogus, — 
47 metų amžiaus.

—o-—
C. I. P. S. Co. buvo kuone 

priverstinai reikalaujama nuo 
savo darbininkų, kad pirktų 
šėrus. Perkant už $100 šėrų 
buvo mokama $90. Bet dabar 
šėrai nukrito ligi $15. Nekurie

New York
Iš Chicago

VIENĄ 
PUSĘ
Į ABI 

PUSES \ 
geri tiktai 
vagonuose

ŪKI Tikictai 
coaches

k kada priduodami 
\ kartu su Trans-At- 

lantic laivakorte ar 
ordefiu.

kiniai išeini iš Dea'rbOrn stoties, 
Chicago. kasdien 11:00 vai. ry
te, 6:30 v. v. ir 11:00 v. vak.

1 Erie traukiniai yra1 greitus ir pa
togiai jrengti. Valgis ' mūsų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir. nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai graži} S/'

Del tikietų ir visų žinių kreipki- 
I tęs į bile kur f Erie tikietų' ofisą ar 

prie
H. T. HARLOW, 

Central Passenger Agent,
,327 So. La Šalie St., Chicago 

Telefonas UARRISON 4160

ERIE RAILROAD

suka malūną. Visai netoliese 
randasi ežeras, kur galėsime 
maudytis ir žuvauti. Tad nieko 
nelaukdami įsigykite tikietus,

kuriuos galima gauti pas Rač
kauskienę, Budvidienę, Kučins
ką ir kitus kuopos narius.

—J. Kučinskas.

Kur tik jus eisite, jus rasite šį maltų 
gL pardavime viršijantį:

■ visus kitus ■

3POUNDS

darbininkai nustojo net kelių 
šimtų dolerių ir dar daugelį iš 
darbo’ atleido. Iščiulpia iš dar
bininko sveikatą ir uždarbį ir 
paleidžia be nieko. Sako, nėra 
darbo* ir tiek. Daugelis tdkių 
r.uskriaustų darbininkų dabar 
kaltina Tepublikonus ir yra nu
sistatę sekančiuose rinkimuose 
balsuoti už* demokratų tikietą. 
Mat, nuo vilko jie eis ant meš
kos. Kažin ar Amerikos darbi
ninkai kada nors susipras? O 
gal jie ir vėl išvirs į indijonus, 
— eis gyventi į kfnmus ir gi
rias. Yra jau nemažai tokių, 
kurie dabar tokį gyvenimą 
praktikuoja. —-G. Ainis.

kurie'*nuvež susirinkusius į pat nei ligi 
išvažiavimo vietą.

Visi, kurie planuojate vykti į 
išvažiavimą, ipaširii pinkite tikie
tus įsigyti iš kalno. Rengėjams 
yra reikalinga žinoti,kiek žmo
nių dalyvausi Mat, reikės far- 
merkai' duoti orderį; kiek pa
plauti vištų bei kitokio1 maistd 
priruošti. Visi - suvažiavusieji 
turės progos paragauti' farme-' 
riškų skilandžiu, lašinių, dešrų 
ir kitokių gardumynų.

Nuvažiuoti visai nėra klai
dinga. Iš miesto reikia Važiuoti 
Fourth Avė. į vakarus ligi Eu- 
leka, o paskui pasukti po deši-

AKROBATŲ GRUPĖ, KURIĄ .'PAMATYSITE "NAUJIENŲ'.’ PIKNIKE’

HUron iRiver Drive. 
Privažiavus Waltž Road, reikia 
ipasukti po dešinei ir pavažiuoti 
apie pusę mylios: Po kairės ke- 
lio' plisės pamatysite ‘baltą Bar- 
kausy namy,— ten ir ąuštokite. 

TdriU pasakyti, jog Barkaus
kų farma - yra viena iš gražiau
sių. Ten tikrai smagiai galėsite 
praleisti laiką ir pasigerėti 
kribklitr (vandenpuoliu), kuris

Blue Ribbon Mali vi- 
HUpnif’t buvo vado
vas kokybėje. 1<‘ jo 
a u g A t.'i kokybė y r a 
pilnai (Vertinta, neš 
šiandien pardavime 
jis daugeliu niilionu 
viršija visas kitas 
ryšis. Visuomet su- 
Vaknoti pilni 3 sva-

"i,. FHHA i

LENA

BLUE RIBBON MALT
’ 0 GiST S£U£R -

Detroit, Mich
SLA. 352 kuopos draugiškas 

išvažiavimas.

Birželio 12 d. įvyks SLA. 352 
kuopos draugiškas išvažiavimas 
į p. Barkausko farmą, kuri 
randasi prie New Boston. Bus 
pietus, šokiai ir kitokie pamar- 
ginimai. Įžanga tik 60 centų. 
Kurie norėsite dalyvauti drau
giškame išvažiavime, bet netu
rėsite kaip nuvažiuoti, tai ne
užmirškite atvykti prie , Lietu
vių Svetainės, iš kur galėsime' 
važiuoti visi kartu. Prie svetai
nės bukite apie 11:30 vai. ryto. 
Tik nesi vėlinkite. (Prie svetaines 
bus pakankamai automobilių,

...... ............- u-' - Ii -h ...----------------------------------------

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ii ■ t, A., u.   

Buy gloves with whcit 
it savęs

Nfira’ reikalo fflotfitl 
rtaUBTiaa. kali koAele. Liatertne Tooth P**te. 
didelia tubaa .paraldnoda 
250. Ji valo ir apaatito da*- 
tla. Be to Kalite ■ auMnplmU 
»3. n* kariuos ,salite ■ualpirk- 
ti' pirltinaltea f ar k« kita. 
L am bert Pbara^acal Oo.

listehiNe
TOOTH PAŠTE

25e

Valykite!
su Fedelco
Valytoja

Už šią žemą kainą, naujas Fcdeko Junior ranki
nis’modelis yra pastebėtinas bargenas, taipjau stip
rus ir veiklus valytojas. Pamatykite jį demons
truojamą artimiausioj Electric Shop. ‘

TONIKAS ŠEIMININKĖMS
Namų ruoša turi būti atlikta -— bet nebūtinai 
šluotos ir strėnų skaudinimo budu. Federal Valy
tojai išvalo nuodugniai, greitai ir lengvai. Višdkto t 
didumo ir • stylių sulig kiekvienos šeimynos' rei
kalo — visos kainos žemos. Pabandykit Fedėral.

Klauskite apie musų naujų speciali Valytojo 
pasiūlymą — tas sutaupins jums pinigui

COM M O W WE A-IaT W E » I S ON •

ELECTRIC SKOPS /
Vįdurmiesty — 72 W. Adams St. — 132 S. Dearborn St.

Telefonas RANdolph 1200, LocaL66 ’ į ,
SUBATOS VAKARAIS Iki 1)130 VAL. !

Aslilund—4834 South Ashland Avė, 
Roiith State—3480 Srtuth State St. 
ĖngJe\VO<><l—852 W. B3rd St.
Sontii' Chiėa«:o-^-205o 10. O2nd St. 
RgHeland—11110 S. Mlchigan Avo.

yra prideditinųs carrylhg oharge

N A T DUODA M't . . .

AP1ELINKIV SANKROVOS ATDAROS
Bronthva.v—45U2 Broadway
Irviną; Park—4833 Trving Park Blvd.
Logini HiĮiuiru-—2(118 Miivraukoo Avo.
Madlson-C>,awl’or»l—-1331 tV.Mftdison St.
Lincoln—2J715

Prlė ^visų

F E D

Lincoln Avo. \
pirkiniu ant išmokėjimų

E R A L K -U P O

jrood Prices
NATION»WIDE SERVICE GROSERNESE

DYKAI

l'C- e •

T!

Didesnės Vertybės — Žemesnės Kainos

Sutaupinti Pinigai Yra Pinigai Uždirbti!
Specialiai Pet., Sub. ir Paned., Birželio 3, 4 ir 6 Į

,e., _ , , .................................... ........................................................

Žalio stiklo Druskinė ir Pipirine su neblunkančiais virsais DYKAI gj — 
perkant pakelį '/, SVARO TYRŲ MALTŲ JUODŲ PIPIRŲ
45c VERTĖS ..................    -................ '

Ceresota
MILTAI

5 Su. Maišelis

17c
GOLD 
DUST

Reguliaris 5c Pak.

3 už 11c |
tllllllllllIMlM

Stvalloiv

SALDUS
| AGURKAI

K uoi'tos Dkiaras

24c
&

J

Pjaustyti BUROKAI Turkey Red

CALIP-
rluEd ORNIA

MAYONNAISE

Kava
NATION-WIDE

The Perfect Blend

n 29 cSvaras

SARDINES

nhll.latinlas 
No. 2 ¥2 

Kelias

Buy-Rife ar PusėsPianutytoH 
No. 1 auKštan 

Kenas

NATION-WIDE
8 V N C. DŽIAKAS

JOHNSON’S

Skanus tyras maistingas Gėrimas, 
šokolado skonio-—Karšt, ar šaltas 
Į svaro 4 1 Q
kenas .................... ■ ■ V
DYKAI — Gražus 
Plunksnos ir Paišė* 
lio Setas odos mak
štyje DYKAI su 
kiekvienu pirkiniu.

■ ~ ' -nr - — ___

IMPORTUOTOS 
OLIVE OIL

NATION-WIDE
k«k.
Dili.
Kenai 2 už I7c

RODI BEER EITRACT
Nation—Wida special Rruw
VARGO H AND SOAP

SWALLOW

Paprastas
Deposltas 
už B oiiką 4 už 25c

2 už 17c
NATIONAVIDE

GĖRIMAI
■ Visų Skonių, tai pųi 

Gitujer Ale. Didelės 
24' unę. Bonkos

NAT10N-WIDE

GRAŽUS 
ČIELI 

RYŽIAI
su. kartonas

Dėl Skanių 
Greitų 

Biskvitų

KWIK

KIT

23c

FREfi
handy

AIRY FAIRY 
KWIK-BIS-KIT

Kiekvienas Dalykas Parduodamas Su Pinigų Grąžinimo Garantija.
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Brighton ParkRoseland
Svarbus susirinkimas

Gar sinki tės Naujienose
visokių

Petnyčioj ir Subatoj^ BIRŽELIO 3 ir 4 NAUJIENŲ’

MEDELI O J

BIRUTES DARŽE
LUX Tualetinis MUILAS

ARCHER AVĖ

Maži 
Pak.

Po tokio gražaus programelio 
ir po kalbų mokiniai grižo į mo
kyklą dar valandą, pasimokinti.

G Cielis Mykolas 
17 Janota Josef *
27 Mikųla Thomas
28 Moskus John

CALSOMINE 
gražių spalvų, 
maišeliuose

1/ svaro 
Maišelis

iškilmės 
laikomos
17 d., 8

4745 So. Ashland Avė
1205 Milwaukee Avė.
1643 W. North Avė.
6429 So. Halsted St.

3342 W. 26th St.

TYRAS AR SU APYNIAIS 
S ŠVIESUS AR TAMSUS

ryšy su tuo 
penktadienį, 

valandą.

Yanas Hardware & 
PAINT STORE

Kampaniją mokinti plaukti 
ruošiasi varyti vietinė Y. M. C. 
A. organizacija, kurios buveinė 
randasi 111 gatvėj. Kampanija 
prasidės tuoj po to, kai mokyk
lų vaikai bus paleisti atosto
goms. Praėjusiais metais toms 
pamokėms susirašė 300‘ vaikų. 
Pamokos prasidės 20 d. birželio.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

užsidary 
gal ir anksčiau —

I Pereitą
mokyklai,

Sekantis taksų mokėtojų aso
ciacijos mitingas įvyks antra
dienį, birželio 7 dieną, 8 vai. va
karo, Palmer Parko salėje. Svar
biausias vakaro kalbėtojas bus 
septintos wardos aldermanas 
I lodės.

sakant, nuo temos. Bet ar pir
mininkas suteikdamas balsą dis- 
kusantui gali išanksto žinoti, 
kad iš jo neištrūks vienas1— ki
tas dagi labai netinkantis ir 
kitus įžeidžiantis žodis? Tiesa, 
pirmininkas ant greitųjų pasis
tengia tokį sustabdyti, tai ir 
visa. O žodžiai tai, mat, ne pu
pos: jie išbyrėjo, bet jų jau ne
besurinksi. Kuomet mes patys 
mokėsime prideramai elgtis su
sirinkime, tai ir pirmininkas bus 
geras ir jis lengvai galės savo 
pareigą atlikti.

Kurie iš narių turite pasiėmę 
kliubo išvažiavimo tikietų par
davimui, esate prašomi, kiek 
jau pardavėte, pinigus sugrą
žinti vir'šminėtam susirinkime, 
o kiek dar vėliau parduosite, tai 
sugrąžinsite Spaičio darže išva
žiavime

Anthony G. Alesanskas, 
12155 Lowe avenue, Thomton 
Junior college auklėtinis, laimėjo 
stipendiją Chicagos universitete 
komercijos kursui studijuoti. 
Tai yra pirma stipendija, kurią 
gavo tos mokyklos auklėtinis. 
Alesanskas atrodo esąs lietuvis.

PROGRAMAS BUS NEPAPRASTAS. TEMYKITE 
TOLIMESNIUS PRANEŠIMUS

/ Atidaryta 127 gatvė tarp 
Halsted ir Michigan avenue. 
Naujas konkrito kelias yra 20 
pėdų platumo. Darbo kaštai pa
dengti iš taksų ant gazolino.

—žinių rinkėjas.

VAS YOU IFER' 
IN ZINZIHMATIf

PASTABA — Dauguma “Midwest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukitieną ir tt. už žemiausias, kainas!

Visa kokybė, stiprumas ir 
skonis, kuriais .Buckeye 
yra pagarsėjęs, PRIDE
DANT dar skonj patenkin- 
nančių šviežių, rinktinių 
Oregono apynių! Negali 
būti geresnės kombinaci
jos. Ir jis yra VAKUME 
PAKUOTAS, kad išlaikyti 
ten visų tų gerumų jūsų 
smagumui.

Užtroško gazolino dujose Guy 
(Puntney, 35 metų, 11121 So. 
Park avė. Jis triusėsi garaže 
apie savo karą. Nelaimė ištiko 
jį praėjusį penktadienį.

288 ' INDEPBNDENT

Atšilus orių, hutų gerai ir 
lauke vakarais pasportauti. Bet 
kuomet mokykla atdara, tai 
mokiniai priversti lankyti ją. 
Nekuriems bus gal neaišku, 
kaip tai priversti lankyti mo
kyklą. Ogi šitaip. Apšvietos ta
ryba permato dalyką, kad mo
kiniai žiemą nori lankyti mo
kyklą, bet atšilus orui daug 
mokinių meta lankę ją. Taigi 
žiemą iš mokinių buvo paimta 
po penkis dolerius. Ir kuris mo
kinis lankys ištisus vakarus, tai 
jam tie penki doleriai bus su
grąžinti. O kurie praleis bent 
vieną ketvirtadalį vakarų, tai 
tiems bus atrokuota. šiais lai
kais nė vienas nenori, kad jam 
atrokuotų, bet dar butų norin
čių, kad jiems pridėtų. —R.

Benaitienę ir O.
Taipgi įddmino 

balsai dar, rodosi, 
girdėti per radio, 
panelė V. Užuna- Puiki n^|| 

Lietuvių ĮįĮĮUl 
Krautuvė ■mj

Vyriškų, Moteriš- 
kų, Vaikų ir Mer- 
gaičių Aprėdaių.
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

Prairie avė., su p. Mathew Mas
co, 11624 Prairie avė. Apie 
vestuvių laiką nepranešta.

Veltui bus ekzaminuojama 
sveikata vaikučių, kurie ketina
ma leisti į Brennan mokyklą 
rudenį 1932 m. rugsėjo mėnesį 
ir pavasarį 1933 m. vasario me
nesį. Ekzaminavimas bus daro
mas Brennan mokykloj šiandie, 
birželio 3 d., ir kitą pektadienį, 
birželio 10 d. Kambarys ekza- 
minavimui 117. Laikas— nuo 
9:45 vai. ryto. Ekzaminavimą 
darys sveikatos departamento 
daktarai ir nurses.

IPranešama, kad susižiedavo 
p-lė Julija Kačinskaitė, 10640

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydys, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos *ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakte. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Hemoroidai ir Tonsilai išimami be jokio 
' kraujo ar skausmo

Dr. MICHAEL S ALL HERB TONIC

Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo svarbus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 5-tą 
dieną, Liberty Grove Svetainėj, 
4615 So. Mozar str. Pradžia su
sirinkimo lygiai 12-tą vai. per 
pietus. Nariai prašome atsilan
kyti, nes randasi daug reikalų, 
kuriuos būtinai turėsime aps
varstyti. Dienotvarky bus ir 
klausimas .priėmimo komisijos 
projekto sergančių narių reika
lu. Taipgi reikės padaryti prisi
rengimas ir išrinkti darbininkai 
kliubo išvažiavimui, kuris bus 
birželio 19-tą dieną J. Spaičio 
darže, prie Archer Avė., du blo
kai už Willow Springs. Bcto, 
turėsime pasitarti apie priėmi
mą vienos draugijos, kurios 
jau seniau valdyba yra pareiškus 
norą prisivienyti prie musų 
Keistučio Kliubo.

Taigi, netik dėl čia suminė
tų dalykų apsvarstimo reikia 
skaitlingo narių susirinkimo, bet 
randasi ir daug daugiau dalykų, 
apie kuriuos nariai taip pat turi 
žinoti bei privalo kiekvieną pa
keltą klausimą rimtai manda
giais žodžiais išdiskusuoti, kad 
išvengus vieno antro įžeidimų.

Reikia neužmiršti, kad tik 
rimtai apsvarčius klausimą gali
ma pravesti jį naudingu gyve
nimam Gal kaip kurie pasakys, 
kad yra gerb. pirmininko pa
reiga diskusijose dalyvius prida
boti, kad jie nenukryptu, taip

DRIBRITE WAX.
Tiktai uždėkite ir pa
likite
džiūti ........ I

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS >»-««« 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 
seredomis iki 7 ▼.

šie laiškai vrn at«.1e ii Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina t 
vvrinusiji našta (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Windcw” lobėj nuo Adams gat
vės. pasakant laiško NUMERI, kaip 
kad Siame sąraše pažymėta. Laišku? 
paštas laiko tam tikra laika, o pas
kui sunaikina.

šiemet keturių metų kursą 
Fenger mokykloj baigia 240 mo
kinių. Diplomos liudijančios bai
gimą tos mokyklos bus dalina
mos ir 
įvykiu 
birželio

STORES
NEIGHRURHOOl) STORES

SNO-FLAKE POLISH. Geriausias 
iš visų, palieka sausą, kietą,.
blizgantį paviršių .................. ■ VW

Palaukite mus telefonu ir mes prista
tysime. Tel. PROSPECT 1297

RUBERINĖS KEM
PINĖS dėl valymo 
sienų popie- 1Qp 
ros, etc. ■ v V

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

Pereitą penktadienį Fenger 
auditorijoje buvo surengtas va
karėlis tikslu paminėti užbaigi
mą mokyklos, ir perdėtinis mo
kyklos pasidalino įspūdžiais iš 
ekskursijos Washingtonan.

Vakarėly išpildyta įdomus 
programas. Buvo rodomi pa
veikslai Washingtono įstaigų ir 
valdininkų, o kadangi mokyk
los perdėtinis keliavo su eks
kursija, tai aiškino paveikslus. 
Įdomu buvo paveikslai matyti.

Moterų choras sudainavo po
rą dainelių; labai vykusiai išė
jo dainos. Paskui viena moki
nė skambino pianą, o vaikinas 
solo smuikavo — irgi užganė
dino publiką.

Po to mokyklos perdėtinis 
aiškino, kad mokykla eina prie 
užsidarymo ir užsidarys birže
lio 16 d 
dėl trukumo pinigų 
žiemą sekėsi Fenger 
daug mokinių išlaikė kvotimus 
iš pradinės mokyklos į viduri
nę mokyklą. Ir daug studentų 
ateivių lankė vidurinę mokyk
lą. Kadangi ateinančią žiemą 
mokykla bus atdara, tai atei
viams bus progos baigti vidu
rinę mokyklą. Kai kuriems mo
kiniams ir mokinėms perdėti- 
nio pranešimas labai patiko, 
kad ateinančią žiemą bus atda
ra mokykla. Darbininkai, turė
dami liuoso laiko, neri lankyti 
mokyklą.

Egzaminacija absoliučiai dykai
Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 

perkate 1 bonką DR. MICHAEL’S ALL HERB TONIC.

ŠIANDIE!
RYTOJ, IR KIEKVIENĄ DIENĄ!

Pirmiausia eikite į “Midwest Stores”, kur jus galite pirkti 
GERIAUSIOS KOKYBĖS MAISTĄ —

S.-^UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS'^
Jums bus teisingai ir mandagiai patarnauta paties savininko.IŠPARDAVIMAS!

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN. Savininkai 

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

ČEVERYKAIŠEIM YN Al
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čevt- 
rykus ir turime didelį pasirinki- 
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy- 
site pinigus.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Pasiklausius gra
žaus radio pro

gramų
Praeito antradienio vakarą 

labai buvo malonu pasiklausyti 
gražaus lietuvių radio progra
ma. kuris duota pastangomis ir 
lėšomis Peoples Furniture Kom
panijos iš stoties WGES.

Malonu buvo girdėti dainuo
jant ponias E 
Juozaitienę, 
klausytojus 
pirmą sykį 
kai dainavo 
raitė ir ponas A. Stumbris. Jie 
tikrai gražiai ir harmoningai 
sudainavo keletą gražių daine 
lių. Prie to, nors ir transkrip
cijos budu, bet žavėjo klausy
tojus dainos musų įžymių dai
nininkų, išpildytos K. Petraus
ko, J. Butėno ir K. Kriaučiūno.

Buvo graži ir rinktina- mu
zika, naudingos kalbos ir nu
rodymai, kas viskas sudarė di 
dį malonumą ramiai praleisti 
antradienio vakarą. Todėl ačiū 
jums, šių programų x leidėjai, 
Penties Furniture Kompanija.

—Muzikantas.

i-' .lifcŽMfc

MII A Q “Muhvest” Evaporuotas, Augšta 
IvllLllAd Puikiausios Kokybes Kenas

ir i ir i “Miduesl”
H A V A GOLDEN SANTOS

— Vagonais išpardavimas —
LEVE R BROS. PRODUKTŲ 

t TT<r cn ™ i Maži pak. 2 už 17cLUX Soap Flakes ___________ Dideli pak. 2ic

rinso . > pT3,a 23c ?£ 19c
LIFEBUOY Tualetinis MUILAS 3 LT 17c

šmo-

PousH

FLAVOR

,-.7/

r s "<!!"

I R V I N E’S

MALT SYRUP

Buckeye„yss-
DUO-MALTED VACUUM PACKED

SVIESTAS 1 s.v-uk'-š-p t/ros Smetonos______ka lolc
RUS “Sea Island” -Milteliai ar 2 P:k 15c

PANCAKE MILTAI uDixiama” .......... ........  2 pak. 15c

EGG NOODLES "m1dwest" 2 5 į£ 13c
“Gold Medai”—Kitchen Tested •

MILTAI 5- 17c24p.S"67c
CHICKEN a la KING kenas 32c
GRAPE JUICE “Red Wing” ...............  Paintės bonka 15c
MAYONNAISE “Midwest” . ...........  8 unc. džiaras 10c
KEPTA MEAT LOAF “Drexel Faims” ..... .......  sv. 23t

ORANŽIAI Sai^'sMn^ t„.21c
OBUOLIAI Rinktiniai “Ingram” .............. ...i........ 4 sv. 19c
RITIVuC Puikiausios U. S. No. 1 
DULVhd IDAHO RUSSET ' Pekas 29C
ŠPAGETAI ar
MAKARONAI , Mld^st, . ■ 8 uT Rr

Į- <4; 1 ■ 1 !;j J t į ‘' t į ‘ ' I
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Subecription Ratee:
, 88.00 per jear in Canada

87>00 per year outsido of Cticago
88.00 per year in Chicaso

Entered M Second CIam Matter 
* Mareli 7th 1914 at tha Port Office 
; of Chlcago, Ilh under the art of 
,M*rch 8id 1879.

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halrted St., Chicaoo,

, nishakymo kabai
Chicagoje — paltu:

Metams----- ---------- $8.00
Pusei metų------------- - a 4.00
Trims mlnesiams ________ _ 2.00
Dviem mėnesiam  ___    1.50
Vienam mtaeriui ,—, - - .75

Chicagoj per. ifaeiiotojua:
Viena kopija.................. . 8c
Savaitei _______________ „18c
Mineaiui------------------- 75c

• K " t

Suvienytose Vaįj^,%n* Chic**0^

Metanas , .....    87.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams     1.76 
Dviem minesiama ------ ,— 1.25
Vienam mlnesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......    . 88.00
Pusei metų     4.00
Trims minesiama    2.50 
Pinigus reikia aiųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

iš SLA. Kontrolės^Kopiisijos posėdžio.,protokolo,.kuris 
buvo paskelbtas “Tėvynėje”, jisai .sako/ kkd tas proto
kolas (“raportas”,, anot jo) esąs “neaiškus, miglotas”.

Bet atskleidžiame tą “darbininkiško” susivieniji
mo organo puslapi, kur yra įdėtas jo lįldo Globėjų ra
portas, ir ką mes tenai randame. O gi ve: trijų bertai- 
nių, t. y. devynių mėnesių, įplaukos paduotos trylikoje 
eilučių; to paties laiko išlaidos sudėtos'taip, pat į try- 
liką leįlučių, ir po to dar paminėta, kiek verti rakandai, 
kiek, yra “cash” pinigų ir kokios skolos. Tai ir visas 
“raportas”!

Aiškumo deliai pacituosime dalį to “raporto”,.žodis 
žodin. štai, kaip tenai parodytos įplaukos už trečią ben- 
tainj 1931 m.:

"‘Liepos ... 
“Rugpjūčio 
“Rugsėjo

$2,418.02 '
3,438.94
7,987.35

*

u>Ii *

SENSACINGI PRANEŠIMAI

Telegramose iš Berlyno žinių agentūros ir savieji 
laikraščių korespondentai dabar kas valandą praneša 
vis keistesnių ^įuių. Vienas rytinis laikraštis Chicagoje 
vakar antgalviu per visą pirmą puslapį .paskelbė, kad 
naujasis VoJkietijosministerių kabinetas gavęs eks-kai- 
zerio “priorimą”./ Kitas laikraštis rašo, kad “kaizerinis 
kabinetas” busiąs reichstago nuverstas. Tuoj po to įvai
riuose laikraščiuose pasirodė pranešimai. ,apie preziden
to Hindeųburgo pasiryžimą paleisti reichstagą ir pa
skelbti naujus rinkimus, kuriuose laukiama hitlerinin
kų (fašistų) laimėjimo, ir kitoki sensacingi gandai.

- Kas tose žiniose ir ganduose yra teisinga, o kas ne, 
tuo tarpu sunku spręsti. Bet abejonės nėra, kad Vokie
tija šioje valandoje gyvena ne tik aštrų valdžios krizį, 
bet ir didelį sumišimą politikoje. Vokietijos buržuazija,' 
rpatyt, morališkai visai susmuko ir užleido pirmenybę 
valstybėje dvarininkų-junkerių klasei, kuri yra stipri 
vien tik dėlto, kad jos atstovai užima augštas vietas 
armijoje. Jeigu junkeriai susidės su fašistais, tai demo^i 
kratija bus prieš juos bejėgė.

Balandžio mėnesį, renkant respublikos prezidentą, 
demokratija pasirodė daug stipresnė už fašistus ir mp- 
narchistus, susijungusius j daiktą. Bet Hindenburgas, 
pasiduodamas armijos generolų įtakai, suteikė pervers
mą reakcijos pusei. Demokratija galėtų vėl palenkti 
svarstykles į savo pusę, jeigu už. ją stotų bendromis pa
jėgomis visas darbininkų judėjimas. Prieš sujungtą 
darbininkų frontą Vokietijoje niekas negalėtų atšilai-5 
kyti. Bet klausimas, ar visi darbininkai supras momen
to svarbą, ar jie susivienys kovai su reakcija?

$13^44.31
Tai visa, ką giriame iš “raporto” apie “dar-, 

bininkų” susivienijimo pajamas už tris menesius. Tokiu 
oat budu pranešama ir apie to bertąįųio išlaidas:

“Liepos ............ , J
“Rugpiučio ...... 2,709.64
“Rugsėjo  ........ u4,389.75

$9,003.68
Jokio smulkesnio paaiškinimo apie .pajamas 

laidas, nėra, paduota tik bęndros susnos ’už kekvįeną 
mėnesį su pažymėjimu. “įplaukos” ir ir
atliktas kriukis. Ir tai vadinasi “raportu“ iždo;globėjų, 
kurių pareiga yra v peržiūrėti ir patikrinti iždo knygas 
ir jo stovį!

SLA. . pąrjaįt prieš, keletą mėnesių matė “Tėvynėje” 
šios organizacijos Iždo Glębejų raportą. Ar jisai, .buvo 
fQks?jJles esame tikri, JĮ^ad jeigu ; SLA. iždo, globėjai 
bųtų^kį “raportą” paskelbę, .kaip,bolševikų, Jucius, ir 
^oųeikis, tai butų kilęs juokas ir pasipiktinimas visose 
ŠLA.. kuopose.

>#Bet “draugo” Mizaros redaguojamas šlamštelis, 
kuris ^tokius juokdariškus “raportus’’ deda į savo špal- 
tas, turi drąsos rašyti , apie “nęąiškumus” ir “miglas”, 
Susivienijimo įstaigų raportuose! 7BolšęvįkiŠkos., akys, 
matyt,, durnų nebijo.

ir iš-

BIZNIERIAI REIKALAUJA TAUPUMO 
VALDŽIOS ĮSTAIGOSE

Pigmėjai

Vakar Chicagoje susirinko stambiųjų Amerikos 
biznierių konferencija aptarti budus kovai su valdžios 
išlaidumu. Bankų, pramonės korporacijų ir didžiųjų de- 
partamentinių krautuvių atstovai, suvažiavę daugiau 
kaip iš dviejų dešimčių valstijų, sakė kalbas, smelkda
mi pinigų eikvojimą federalės, valstijų ir miestų val
džių įstaigose, skundėsi, kad mokesčiai per augšti, ir 
reikalavo, kad valdžia butų taupesnė.
. , Reikia pripažinti, Jtad toje kinkoje .yrą<$augatie-.- 
sos,> .yąldžios j^ąįdos galėtų ir turėtų ,į>ut žytpiiai.}ap-' 
kapotos, iš valdžios įstaigų (gurėtų būti iššluotas visoks^ 
grą£ta$ ir konpjx$a. Bet ;kui;.,buvo t>tie bnųuo yadai ,pir- 
lųįau? Tas valdžios išlaidumas, kurį jie;.dą|)arf ^meĮ;kia,, 
prą$dėjq-juk .ne-širdie ir ne vakar. ,

> .Ręno> atstoyai, .sėdi,,ąupųyųsiosę imiestų 
ei jose, kurios išeikvojo ir leido įvairiems parazitams iš
vogti šimtus milionų dolerių, taip kad daugelis Ameri
kos didmiesčių dabar yra subankrotavę ? Stambiųjų 
bankierių, pramonininkų ir pirklių atstovai!

Keno pastangomis būdavo iki šiol išrenkamos val
stijų valdžios ir federalė valdžia, kurios iš metų į me
tus vis labiau kėlė mokesčius žmonėms ir vis .gilįau 
brido j skolas? Tų pačių biznierių pastangomis!

Kapitalistų .pinigais, su pagelba kapitalistinių laik
raščių ir su parama prekybos butų bei kitokių biznierių 
organizacijų buvo ir iki šiol tebėra išrenkamas Ameri
koje kuone kiekvienas aldermanas, meras, štęito Jegis-? 
laturos narys, gubernątorius, teisėjas,x kongręsipąnas, 
senatęrius ir pats Jungtinių Valstijų prezidentas. • Tai- 
kodėl gi irtznieriai leido, kad ta jų išrinkta valdžia 
steigtų bereikalingus biurus, mokėtų algas šimtams 
tūkstančių bereikalingų valdininkų ir kitokiais budais 
mėtytų žmonių sudedamus mokesčius?

Savo protestais biznieriai pasieks gal to, kad kon
gresas nųįnuš algas smulkiųjų valstybės ^tarp^ųtpjų 
masei ir dalį jų visai atleis, palikdamas juos , “dėl ęko- 
nomijos” be vietų ir..be duonos kąsnio.. Betjjabaį abe
jotina, ar.,bus..kas.nors pakeista pačioje valdžios siste
moje. O kol čia nėbus pakeitimo, tol eikVojimas„nęp,ą- 
šiliaus.

(Tęsinys)
Karaliukas Mtinza laikė vie

ną karių būrį, sudarytą iš, pig
mėjų. ‘

—Praeinant pro karaliuko 
buveinę, — pasakoja šveinfur- 
tas, — aš pasijutau apsiaustas 
mažų žmogiukų, .kurie, kaip, 
man pasirodė, vaidino kareivė
lius. Pradžioj maniau, kad tai 
yra vaikai.

—Tu manai, kad tai yąikąi,

BOLŠEVIKIŠKOS AKYS

sąko, t kad fiziniai jpąsikęitimai 
vyksta dėl, ..gyvenimo. formos 
pakitėjimo, Pavyzdžiui, negrai, 
gyveną miškų tankumynese 
ugiu yra žemesni už negrus, 
gyvenančius atvirose prieš sau- 
' ę. vietose. .Batva giminės pig
mėjai su bušongp negrais nesi-, 
veda* Ęušongo negrai tiki, kad 
pigmėjai — pusiau žmonės, pu
siau dvasios, gimstančios senų 
medžių drevėse; apie žemdir
bius—pigmėjus jau kitokia nuo
monė. .. šie jau esą žmonėmis 
nuo to laiko, kai pradėję sėslių 
gyvenimą.

Priešistoriniais laikais, neoli- 
tiniamę amžiuje pigmėjai gy
veno ir Europoj, Šveicarijoj. 
Iškasenos rodo, kad Jie buvo 
1,40 metr. aukščio. Orientalis
tas . Seisas peplitįpius pigmėj us 
sulyginą su Sacharos ir šiauri- 
"es t Afrikos ^fflėjais ir čia 
randą ,4aug ,pą^umo. ,^neri- 
toj, Andų kalnuose Jtaip pat 
randama pigmėjų buvimo lieka
nų.

» » B
Indėnai, Ispaniolos gyvento

jai,. Kolumbo bendrakeleiviais 
pasakojo, kad,pirmieji žmonės 
atsiradę žemėje , neūžaugos. Vė
jau jie išmirę pavirsdami į 

dvasias. Įsidėmėtina legendą, 
išvedanti visos žmonijos -kilmę 
iš pigmėjų!

Vokiečių antropologas Rolma- 
nas, remdamasis tuo, kad pig
mėjai gyveno įvairiose žemės 
dalyse, daro išvadas, jog jie esu 
žmonijos protėviai.

Žoffyua Sent-Iler savo “Ano
malijos istorijoj” išsitaria prieš 
manymą, kad senovės žmonės 
buvę milžinai

—Senovėj,

je ir sąžiningai, kaip broliai ir 
piliečiui .vįeno krašto. “T.”

V atikąiipgy  ventoj ai
Per metinį* Vatikano vaistys 

bes gyventojų surašinėjimą pa^ 
aiškęjo, kad dabartiniu metu 
popiežiaus valstybėje yra 994 
žmonės. Iš jų, Vatikano piiie-

. BRAM STOKER

GRAFAS r j 
H

Pastarųjų tarpe pirmoji vieta 
tenkanti šveicarams, kurių yra 
110 žmonių, prancūzų 8. Ame
rikai atstovauja vienuole, kuri 
dirba t kilimų dirbtuvėje. Po 
Laterano sutarties pasirašymo 
Vatikaho teritorijoj gimė 11 
vaikų: 5 vyriškos ir 6 mote
riškos lyties.

te*

gerte A. Vaivada

ki* 1 «<li DRAKULA
, Pcnntakm Dožbleday, Dogui 8 Co.

(Tąsa)
“Bet tuomet”, tęsė Renfiel

das, .“jis turėjo kūną, buvo ap
čiuopiamas — ną dvasia, ir jo 
akys žibėjo piktai, lyg sužvėrė
jusio, žmpgaus. Jo biaurios rau
donos lupos šypsojosi; jo balti, 
aštrus dantys suspindėjo mėnu
lio šviesoje, kuomet jis atsi
gręžė pažiūrėti už medžių juos
tos, iš kurį atėjo šunų skaliji-, 
mas. , pradžioje nenorėjau pa-, 
kviesti jį vidun, nors žinojau, 
kad jis to geidė —t kaip ir vi
suomet, Tuomet Jis pradėjo da
ryti man daug. pažadų.” čia jį 
pertraukė Van .Helsingo ’ žo
džiai : \

“Kaip?”
>“Jis juos tuojau įvykino; pa

našiai kaip jis siuntė į mano, 
kambarį muses, kuomet saulė 
spindėjo. Didžiules, riebias mu
ses su plieniniais, mėlynais 
sparnais; ir naktį dideles kan-. 
dis, kryžiuočius.” Profesorius 
Van Helsingas linkterėjo i jį 
galva irj atsigręžęs į mane ty
liai sušnibždėjo:

“Tai Acheronta Aitetropos— 
ką jus vadinate kaukuol— 
kandimis?” Ligonis tęsė toliau 
nesustodamas:

“Tuomet jis pradėjo šnibždė
ti : , ‘žiurkes, žiurkės, žiurkės! 
Šimtai jų, ^tūkstančiai, milijo
nai, ir kiekviena jų — gyvybė; 
ir šunes jas ėda, ir katės jas 
ėda. Visos gyvybės; visos rau* 
dono kraujo, pragyvenusios jau 
ištisus metus; tai ne paprastos 
.zvimbiančios musės!’ Aš į jį tik 
nusijuokiau, nes norėjau pa^ 
matyti, ką jis galės padaryjti. 
Tuomet šunės sukaukė u? tam
sių medžių, kurie augo prie įjo 
pilies.Jis mane pašaukė pi^ie 
lango. Aš ,ppėjau ir pažiurė
jau, o jis ištiesė savo rankas ir 
ką tai lyg pašaukė, nors neba
rė nei žodžio. Tamsi masė pa- 
sriuvo po žolę, ir , pradėjo ar
tintis lyg liepsnos banga; ir

. jią JĮI^idė.. ■ pigias į 
pažinę,J į. ir. . jpaąiąiįįįąu.

H/s«>ąįųmis, nm&ejnįs j, jof, tik ,jos .

“Per ištisą dieną laukiau nuo 
jo žinios, bet jis nieko man 
neprisiuntė, netgi paprasčiau
sios musėlės, ir kuomet užte
kėjo mėnulis, aš jau buvau ge
rokai įpykęs. Kuomet jis įslin
ko pro langą, nors visai nei 
nepabeldė ir langas buvo užda
rytas, aš dar labiau prieš jį 
įtužau. Jis tik nusijuokė su 
panieka ir jo baltas veidas ir 
raudonos, piktos akys sužiuro 
į mane pro .miglą- Jis sau nu
ėjo, lyg butų buvęs kambario 
šeiiųinipkas, o aš nič nieko ne- 
reiškiaų* Jis netgi nedyokc taip 
pat, Jcu°meit praėjo^ pro mane. 
Negalėjau jo nei sulaikyti. Ne
žinau, kode], liet man pasirodė, 
kad į kambarį atėjo ponia Har- 
kerienė.”1 r •

Ąrturas ir Kvintas, sėdėję 
ant lovos krašto, atsistojo ir 
priėjo prie jo iš užpakalio. V?a- 
siliko pozicijoje, kur Renfiel- 
das, jų negalėjo pamatyti, bet ! 
jie galėjo viską ąiškiai išgirsti. 
Abu tylėjo, bet Van HeJsingas 
pašoko sudrebėjęs; jo veidas 
pradėjo labiau niauktis ir .eiti 
rusįtyn. Renfieldas kalbėjo to
liau, nieko nepastebėjęs:

“Kuomet ponia . Harkcrienė 
atėjo pas mane po pietų, ji ne
atrodė taip, kaip pirmiau; ji 
buvo kaip pienas, praskiestas 
vandens.” . čia visi sujudome, f « "r * ■' k f i * į
bet nei yienas netarėme nei žo
džio; Renfieldas tęsė:

“Aš nežinojau, ^a<Į jį čia bu
vo, iki neišgirdau jos balsą; bet 
ji neatrodė taip pat. Aš ne
mėgstu išblyškusių žmonių; aš 
mėgstu žmones f su d^ug krau
jo, bet jos kraujas lyg kaž kur 
ištekėjo. Aš apimtai ^pagalvo
jau, bet kuomet jį išėjo, as pra
dėjau mąstyti ir labai supy
kau supratęs, kad jis sėmė iš 
jo^ gyvybę.” Kaip ir aš, visi 
kartu nutirpome; bet kentėjo
me ię toliau netardami nei žo
džio. “Todėl, kuomet jis atėjo 
«Wkt>i aš buvau .prisiruošęs 
Ji.nutikti. Pamačiau niįgią įsi- 
skverbiant į vidų. Tylfraj ji su- 
,Knęl?/aų. irGir4ęjaų,...kad' bepro
čiai .yrą. U^pąpęąstsų;stiprus; ir

W>vau be- 
pyptas — pors kai kubais lai- 
kotąrpiais, — pasiryžau savo 
jėgas, pąnaRdott, v taįpį ir jis 
pąj utp. nįąno jėgą, nes t u rė j o 
isęiti iš rųiglos su ųianimi su
sikibti. Btųppai aš jį laikiau, 
negt tikėjausi laijnėti ir neleisti 
jam: d^gjiau ,J^udotis jos gy- 
yybe,. iki nępama&au jo akių. 
Jos mane tiesiog degino ir pa- 
jutau,, kad paano jėgą ištirpo 
kaip ledas;.! Jis išslydo ęian iš 
,Į-ankv jr įu?me( naikinau jį 
vėl,J>,«į«r^btų įskėlė mane į vir
šų ir , siparkiai (tręnkė į žemę. 
Akyse,.JW<frre rąudona, pusi- 

do Jyg .g^a^tinio,, trenks
mas. 0 .migla ‘ tup tarpu nyko • 
rimuli s

- rašo jis, — 
buvo tikima ne tik j milžinų,, 
bet ir pigmėjų, trogloditų ir 
mirmidonų buvimą. . Bet jei 
pradžioj buvo manoma, kad 
žmonių ūgis nuolat mažėja, tad 
ar nevertėtų į tą dalyką^, pa
žvelgtu priešingai ir pripažįnti; 
jog naujųjų laikų žmonės savo 
ugiu toli pralenkė savo protė
vius?” f!

Jei Kolmano teorija tikra, 
tai žoffrua Šent-Ilęro arguįien- 
tas butų nesugriaunamas.

Įdomu; kad kai kurie tyrinė
tąja!-.(Ponse ir berti O buvo 
linkę laikyti kartais pasitaikan
čius įvairiose rasėse nejižaygas 
ir musų, laikais grįžimą į „pig
mėjų — protėvių tipą. Pagal 
j'ų teorijas, neūžaugos yra loki 
pat normalus žmonės, kaip ir 
^yisijriti.
■ j .Teorijos, apie .kurias. čia bu- 
vo kalbama, kaip pavyzdžiui, 
tyrinėjimą^ pigmėjų rasės, ga
li ,turėti lemiamos reikšmės 
sprepdžiant žmogaus kilmės 
evoliucijos problemą. -r-I. D.

»• 
valgė, bijodama, kad nenutuk
tų ir baltasis žmogus tada jos 
nesuvalgytų'.

Keletas akka giminės jau
nuolių buvo parvežta į t Italiją 
ir čia jie įgijo ęuropejiškę ap
švietimą. Po to pigmėjų buvi
mas buvo visų pripažintas rie- 
ilgalvotu dalyku, o tįkru faktu.

...Pąbar ,yra jau.pustatyta, kad 
pigmėjai seniau gyveno Ęųrą- 
P°L Afrikoj,; ^etinėj uĄzįjoj, 
Okeanijoj ir, matoųiai, AnieriT 
kojv pabar jų atskiros gipiinės, 
užsiliko tik Afrikoj, prie ekva
toriaus, prancūzų Konge, belgų 

ionij oser Rytų Ąfrikoj f, Malak- 
kos pųsiaųsaly, Filipinų salose, 
Naujojoj Gvinėjoj ir Naujųjų 
jGebridžų salose. Amerikietis 
tyrinėtojas Chaliburtonas, tvir
tina, . kad pigmėjų yra Sacha
roj, Didžiajam Atlase ir, ispanų 
.Pįręnėjuos. Vąl de Ribase, gy
vena “pigmėjai”, kuriuos kai
mynai,, ^atalonįečial. .vadina , ne- 
UŽmj£Qnns«šie;, “pigiųęjai” yra 
4—ji/j pėdų aukščio, plokščiu 
veidu, mongolo—totoriškomis^ 
posimis... Daugeliui jų sulaukus 
24 metų išdrimba pagurklis.

Pagaliau yra žinių, kad ir 
'Įjopdure (Ceiitralipėj , Ameri
koj) gyvena puslaukinė pigmė- 
j|j.įraše.

.Bendri, „visiems >(.pįgmęjąnisi 
pažymiai — nedidelis jų (>ugis: 
vyrai J,40—1,50 metr., aukščio, 
.^tėrys — J,35^-l,45, ^trJ 
Odos spalva nors ir tamsi, bet 
už ,nągrų. ( šviesesne. Nosis turi 
Jyg^akraščio trikampio formą 
ir labai plati. Tuo tarpu kai* 
Afrikos negrai lu^Ąa^gas gal-’ 
yasrip^mfjai>.<r/^yvei^ hėgrij' 
tarpe, ,turi apskritesnes gaivas. 
Gfį ,Ąž]ijosj pigmįejej tuięL, trum-’ 
pas* bukas galvas. Viršutinės 
rjųpos itokįmąs ir .sjnąkro for- 
jn»: .L
^ąi^ypatingiausi visų p^jngjų 

‘..
įTx):iaėfe>ja6.''.Torflei■.> centyalL.

— priėjęs prie manęs pąsakė^ę^gęį bųyiA^įPSe vokiečiu .ko- 
«y,iai,t,?,.yfrtini3.^was- — J 
.taį yrą.^auaę^^ėą ir be ito( 
^geri lįąriąutęjai.

—Akka,
, |$iiauv Šyęinfurtas, 
nų rasės,. Jų oda turf jįasknidii- 
sios l^ąvos spalvąVk^ka gimi
nės P^cjų galvoj didelės, vi-.; 
sai neproporcingos, jų^plonięms. 
■kaklams; barzdoj retos, plau
kai trumpi ir nieku nesįskįria. 
nuo odos spalvos; akys iri au
sys didelės. Iš naminių gyyu-ų 
lių akka gimines pigmėjai laiko, 
tik paukščius. Jie. pieno, yisai 
nežino. Kada vienas jaunas ąk- 
ka pamatė melžiant karvę, Jis. 
ilgai Juokėsi. Akka giminė tai
kiai gyvena su savo kaimynais,, 
kuriuos laiko, geroinis būtybė
mis;. bet tas gera& .sugyveni”? 
mas yra. fik ^eĮ,Jįajd jų j^ai- 
mynai neląiko, ^yyuiių. Prješįn-^ 
gu ,ąfrpju, ;pįg(nėjaj, prą<$tų 
medžioti naminius kaimynų įgy-į 
vulius ir, norint ar nenorint, 
jų kaimynistės tektų kaip, nors 
atsikratyti. x l

Anglų pulkininkas Šalie Loųg,< 
1874-75 met. keliavęs po vidu
rinę Afriką, aprašo savo sųgH, 
ijjdiną su tąkka giminės 25 . me
tų, ąmž. moterimi. Ji bųvi^ 
120?. centimetrų aukščio ir Wk4 
stora, kiek aukšta. Ji su bąlųie.

: Ne

— rašo 
aborigė-

k>'

t . ,įĮ\

Komunistų “darbininkiško” susivienijimo organas 
įtaria SLA. viršininkus, kad jie kokius tai finansinius 
poliškumus šiepia nuo narių. Padavęs keletą ištraukų

stora, kiek aukšta. Ji su baįųir 
^Hiejo, į,, pulkininką, nes 
k artą ^ąvo. gyvenime pąmątė 
baltąjį žmogų. Ji mokėjer į)is- 
kį arabiškai kalbėti. Luisui 
plaušus,, ąc. ^nenorėtų j^fad 
j iš pasiimtų ją su savimį,t po
teris atsake norinti, bet bijan
ti, kad Longas jos nesųyąįgy- 

. s. A?ia.s 1L

ĮVAIRENYBES
10, isakypiĮ įąi|l|i.iiui.

Radžio Emili j o ..(Italijoj)
miesto jyaŲybą yisipms ^bai
giantiems pradžios mokyklas 
vaikams išduoda 10 įsakymų: 
i) ■. IMylėk ,savof m^yklos (įau
gus, — darbo draugus visę .ta
vo gyvenimo/ 2). mokslą 
—savo dyasinę dųopą; buk dė- 
.klngas mokytojui* kaip tėjvui 
if plotinai, .3); .Kie^ną dijmą 
vninikuok. p.ayy^dwgii ir nau
dingu i elgesių, 4) ^rbk geps 
įmones, gerbk yisus, nesųęnk 
nei prieš ką. , 5>,$įęko neap
kęsk, nieko nerugok, , nęjcer- 
šyk; stok prieš savo tiesą ir 

pastatyti pagal ^avo 
ųorąu6) Nebūk bailys; pądėk 
silpniems ir Įųylė|k |eįsėtųmą. 
7) Atinink, kad visos žmoniš- 
kos gerybes transu;
kas Juę jĮjąądęjąsh^tiirbąnt, 
tas }nto„.,4ifkąij,čio, pav^žla 
duoną.. 8) .Sek ir laistyk,; įjiad 
,prisąrį}p(ų prie g^iQi. Netikėk 
niekam, kas prieštarauja (pro- 
•fufr LaP$»ul9 ki% pei 
,savęs, .9) Nemanyk, kad mylėt 
^ąyot tęvynę/ reiškia neapkęsti 

geisti karo, kurie . tųnipa l>ai, 
0)

dėsnio ūgio žmonėmis. Fordie

Jč *4j/ J
* jm&‘ ‘ 6$$ i i ž ■

v;, -m -n, >. ; 1 ‘ ■. ■

•tūkstančiai,#UN
B

H"*'1 , r.. y. • . »_■ .y-'. , 
M^pHS J JQ. tik JOS

[ėjau, . -kad bepro-

;rr

<iKr

■

Prieš manes^bųisi. 
Įr taudona W»-ktaujas,

Viso& žiurkes pražuvo. betįJis 
įslinko į vidų, nors rėmai ųuvo 
padątyti ‘ tik kelius colius 
iiaįp m^įi|iiįsrfHuris įsiskverbi 
įąvp p, kambarį/pro mažiausį; 
plyšį iri stovėjo mano akyse vi
same savo gražume ir spindė* 
įimė?’ f 
^‘Ję^balsas pradėjo silpnėti, 
įodęlvVėl .^suvilgiau lupas su 
degtine ir jis -tęsė. toliau*; Bet 
ir šį protarpį jo smegenys t^ 
bedirbo," 'nėš jo pasakojimas 
nesirišo su užbaigtais žodžiais. 
Buvo nuėjęs toliau. Norkau u 
grąžinti atgal, het .Va^pHelsin-

HHP

k

BANGA” 
u$W0 tfjJPięn1*18. iuWmeris

$y$nose”.

. V1 ■f ‘Jei-

,s “Naujienose” gąįįjną gau
ti l'ruguajaus, Pietų Ame- 
ri*{oį<. lietuvių laikraščius:
/“Naujoji Banga” (No. 5) 

. -jįTįlbuna” (No. 4) 
. Kaina 5c. kiekvieno.
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studentas, o kitas Charles Kim- 
bąli, 29 m. (6316 Winthrop 
avė.) !

Jie pasisakė, kad idėją pa-< 
reikalauti grumojimu pinigų iŠ 
Grey’o įgiję iš Lindberghų vai-* 
ko pavogimo.

I.H.I* m įmani
B

Reikalauja $5,000,000, 
000* paskolos 'viešiems - 

darbams

Prasižadėjo sumokėti 
milioną mokyklai

—ri'i—,. .'i, TV**

Dviejuose suvažiavimuose — 
Chicagoj ir Detorite — 128 ša
lies miestų ir miestelių merai ir 
kitokie valdininkai pareiškė 
reikalavimą, kad Su v. Valstijų 
kongresas užgirtij $5,000,000,- 
000 paskolą tiesioginei pagelbai 
nuo nedarbo.-

Chicagoj įvyko susirinkimas 
100 šiaurinės Illinois valstijos 
dalies miestų ir miestelių merų 
ir kitokių valdininkų Sherman 
viešbuty. Detroite tarpe kitų 
kalbėjo New Yorko meras Wal- 
ker, Bostono mėras Curley ir 
Detroito mėras Murphy. Chi
cagoj kalbėjo mėras Cermakas 
ir kt.

Amerikos jaunuomenei pasi-» 
tikėjimo' nė stdka. štai 1,50(1 
Northvvestern universiteto pas
kutinių mėtų (seniors) studen
tai pasižadėjo sumokėti savo 
mokyklai • į -25 mėtus* laiko (ti 
y. iki 195? (nj viso $l,600’,000!. 
Jie mano, kad-iki tam laikui už- 
dirbsią tiek, jog galėsią minėtą 
sumą paaukauti buvusiai mo
kyklai.

Vaikai užgesino degan
tį bbmbos knatą;

Barberiai sutiko 
kapojimui

BaYbemh/ ' darbinhikų unija 
padarė sutartį’ su savo samdy
tojais, -kuria einant garantuot 
jama darbininkams alga suma
žinama $6 savaitėje. Bet dar
bininkai susilaukė laimėjimų 
komiso žvilgsniu.’

Gavo * inspiracijos iš 
Lindberghų nelaimes •

Trečiadienio vaka’rą^btivb pa1- 
dėta bomba ant aldermano 
Bryan Hartnett bungalovo gon'- 
kų. Piktadaris padėjęs bombą 
Uždegė ir j oš knatą. Bet alder- 
.mano sūnūs, 7 metų bernaitis, 
ir jo draugas* 9 mėtų, jbėgo į 
namą, išfeinešė vandehs ir už
gesino knatą.1 *

Ilartnetto bungOlovaš rarida^ 
si adresu 3516 So. Wa'shtėnaw 
aVė.

Bet bomba buvo išsprogdinta 
prib' namų poMčijok seržanto 
Michael Hartnett, aldermano tė
vo. Jb< namus randasi 'adresu 
3518 So. Washtenaw ave.^

-4-i.

Biznio plėtojimąsi i
Policija areštavo du jaunu 

vyru, kuriė siuntinėjo grūmo
jančius laiškus Charles W. 
Grey’ui ir reikalavo iš jo $5,000. 
Jei negausių reikalaujamų pini
gų,' laiškų •siuntinėtojai grūmok 
jo nužudyti dti Grcy’o vaikus;

Areštuotieji vyrai pasirodė 
esą: vienas* Williatn Brand, 25 
metų (1438 Farvvėl avė.), bti- 
vęs Northwešterti universiteto

---------------------------- ------------------------ .iih. . ■—................. t.

laiku jau turi net 5 krautuves, 
būtent: 4745 So. Ashland Avė., 
1205 Mihvaukee Avė., 3342 W. 
26th. Str., 6429 So. Halsted Str. 
Ir šešta retigiAma atidaryti So. 
Chicagoj.

Kiek teko patirti, tai daug? 
priklausą nuo vedėjų biznio, ku-^ 
ric priklauso prie tos organiza^ 
ei jos ir kurie moka vesti bizhį,1 
sumaniai ir teisingai patarnaut 
darni savo rėmėjams.
• —žvalgas.

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos 
komfortą 
skutimos 

namie

a

Skelbimai Naujienose' 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienas 
yra naudingos.

. Į,Iš 14-tos apylinkės
Tikėk lar netikėk

čia vienas geras pilietis, An 
tanas Balčiūnas, išgyveno vie
name name 22 metus ncsikraus- 
tęs, būtent adresu 637 W. 14th 
Place. Dabar betgi jau išsi
kraustė į savo namą adresu 727 
W. 14th Place. Namų jam iš5- 
dekoravo žinomas maliorius ir 
dekoruotojas W. Rymas. Prie 
to, ir naujus rakandus sudėjo, 
kuriuos pirko iš Navarausko 
New City Upholstering Co. 
Matomai p. Balčiūnas neatjau
čia depresijos, nes dirba' Com- 
monvvealth; Edison Co.

Balčiūnai augina gražią šeF 
myną, iš kurios reikia tikėtis 
gerų piliečių, jaunoje gentkar- 
tėj.—žvalgas.

'j

( PROftAK (HADE)

4 ^ii

t

Garsinkite Naujienose

įk Peter Conrad
Fotogi'afudju jušįi na- 

■: mtiose arba studijoj
■ 6023 S. Halsted St.
P ' (Jansen Stud;)
L? Rėš. 730 W. 62nd St. 
■K/ Tel. EnglewoOd 5840

Grasomi

į į

i

romais
Nlght and Motning to keep ' 
thcmClean, Clear and Healthy 

Write for Free ttEyeCare,t 
or “Eye Beauty” Bodk

Marinė C<x, Degt. H. S., 9 E. OHo St.,Chieago

NAUJIENOSE
GARSINKITeS

GrSboriai

S. M.SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTO
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T.i. Roo«v«lt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46<b St.R

Dr. Miehael’s “Ali Herb To- 
nic” medicina yra išdirba1- 
ma iš įvairių žolių, kuti tik tu
ri medicinoj vertės. “Ali ’Hėrb 
Tonic” yra plačiai vartojamą 
tarpe visų tautų, kaip ir tarp 
lietuvių. -

Dr.* Miehael’s pradėjo apie 3 
metus atgal vieną krautuvę, 
1643 W. North Avė.' Dabartiniu

V AK KOŠE GYS10S
Užgydomos Nauju Metodu

Be1 onerheljoH nr tarškimu. Be priverstino 
poilsio, šis paprastas irydyirtrtslh namie leid
žia jums atlikti savo reikalus kaip papras-, 
tai—Mnohia, jei nesate tiek pallcitę, kad 
esate priversti srulSti lovoje. Tokiame atsiti
kime, Emerald Oil veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pabalinti visus skausmus, kad jus 
| trumpa laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai
kyki tCs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptickininkas ' nepasllaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite..

Lachavieh ir Sūnūs i
LIETUVIS graborius

Patarnauja laidotuves* kubpigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o t-usų1 

darbu busite užganėdinti.
Tet ROoietrėlt 2515 arba 2516

2314 W. 2Šrd Pi:, Chicago
SKYRIUS: »

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

1327 So. 49tb Ct 

Telefonai 

Cicero 3724
_______________________________

Lietuves Akušerės
.a • e _ _________ __

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

1

it

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuoto jas

Moderniška Koplyčia' ‘ Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika-' 

lams.A Kdiria pritinama •

3319 Aubtirh Avenue
CHICAGO, ILL:

f

JARUSH
phYsicAl 
THERAPY 

8 MIDWIFE

6109 Soutl

Phone
Hemlock 9252

> JULIJONA SHEt>UTlEN& 
f; , po tėvaiš Razmatoskaitė ( 

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir- 
"’želid 2 die'rią, 4 vają^dą ryte 
*19'32 m.,( sulaukus 32 metų am- 
^žiaus, gimus Tauragės apskr., Tau- 

ragės ‘ jpa?ap., Vižbutų 'kanhe.
į Amerikoj’ išgyveno 10' metų.
. Paliko dideliame nubudime vy- 
■ rą Joną, dU‘'$uh'Us — Brohislovą 
:Cir Joną, dukterį 1 Eleną; motirielę ‘ 

Oną Laurinskienęi brolį Juozapą, 
brolienę Uršulę Zautienę ir gi- 

5-miHėlf.
Kūnas pašarvota? randasi 5707 

64th Place, Clearing. HE
Laidothvės įvyks ” subatoj, bit- ' 

želio 4 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į St. Symphorosa parapijos bažny

čią, kurioje atsibus gedulingos pa1- 
’'maldos už Arėlionės sielą, o iš ten 

bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Julijonos Sheputienės 
giminės, ^draugai ir pažystami esat 
nubšlrdžtąi kv(ėčiami dalyvauti 

fjlaidotuv’ėse'ir suteikti jai paskutinį 
tarnavimą ir atsisveikinimą. 
Nuliūdę liekame,'

Vyrtts,' Suntii, Dūkte, 
Motinėlė, Brolis, Brolienė 
ir Gimitiės.

Laidotuvėse patarnauji grabo- 
is Eudeįkis, Tel. Yatds 1741.

Plione Boulevard 4139 
MASALSKIS

■ ... ■’ ■ . ■
• Musų Patarnavimas lai- 

dofuyėsė Jr kokiame' rei
kale ’ viiuoth^tr' eiti *ąŽb 
ningab ir nebtahgds to- 
deh kad neturime iš
laidų užlaikymui'' sky
rių.

v !’j4n

3307 Auburn Avė.
CHtCAGO/ILL/

Ąkiij Gydytojai =

<■

Phone Boalmrd 7042

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi 
2420 W. Marųuetts Rd. arti Western A v

Phone Hemlock 7828 «
Panedėliais, Seredomi* ir Pėtnyėio -ii 

1821 So. Halsted Street --------- o------ -

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3243 So. Halsted Street ;r“ 
•Ofiso Tel. Vietory 7188
Rez. Tel. Hemlock 261*5 nj

-.  --------- - - L ______ ' - .   m

Phone Cznai 6122 p

DJtCa o. Jl)1i!jZ1o 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandoi: 1—3 ir 7—8 
Seredomi* ir nedėliomis pagal «utartj. 
Reaidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868 j
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartį - v
--------------- v

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St. 1

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

Nedėldieniais pagal sutartį
I

* Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nędėliomis nub 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

t. Dr, Suzana A. Slakis 
, Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų
• 4145 Archer Avė.

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

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
5 4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėliom nuo 10
® iki 12 dieną.

Telephonai dieną ir naktį Virginia 0036
iŠ
!tj Rez. 6600 South Artesian Avenue 
o . , Phone Prospect 6659
tt’ Ofiso Tel. Canil 0257

■■> DR. P. Z. ZALATORIŠ 
“ gydytojas ir chirurgas

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ds

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

2400 W. Madlson St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Wėst 2860
_ Namų -telefonas Brunswick 0597

lDR.M.T.STRIKOI?!S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
”• 4645 S. Ashland Avė., 
'*< OflHO valandos nuo 2 11d 4 Ir nuo 6 iki 
7 8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutartį

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

ri • __________- - • _________________L
A. K. Rutkauskas, M. D.

mi 4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. J. JtKOWAKSKAS 
is GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. A. L. YUSKA
• 2422 IV. Marųuettė Rd. 

kampai 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
-i,- ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 
rd: 1 nedėliotus pagal susitarimą

b iw A. Jv GUSSEN 
LltefUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedaliomis pagal sutartį. 
4847 West I4th Street, 

CICERO, ILL. 
X-Ray..t.Phcme Cicero 1260

Hemlock 815 L . .
H' DR. V/S. NARES

(Naryauckas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Marųuette Road

Valandos! 9—‘12,’ 7—~9, Antradienį it 
Ketvirtadien} vakaiais pagal suiltarinią.

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

D R. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
ls kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 

akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas vy- 

l, moterų ir vaikų pagal naujausius 
letodus X*Ray ir kitokius elektros 
netaisąs.

Ofisas ir Laboratorija:
025 W. 18th St., netoli Morgan Stk 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park (>755 ar Central 7464

•R. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

no 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
1. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
karo. Nedėk nuo 10 iki 12 v. Jieną.

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

r. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
■o 10 iki 12 dieni, 2 iki 3 po pict
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Vietory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191 

Jei.neatsiliepia šaukite Central 7464
DP A A pATH/>.• Jt*.e ' ABVz iJU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas:
3102 So. Halsted St

arti 31st Street, Chicago, III.
alandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po pieL 

7 iki 9 vakaro. Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. M:dway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. CanM 1713-0241 

Valandos: Panedėly 3 iki 8, Utarnlflke 
1-4, Petnyčioj 1-7

, II i. K-. ’ N^iV’ ” -

Advokatai

DR/VAITUSH, opt. 
tlEtUVlS AKIŲ SPECIALIST/ 

Palengvins akių įtenipimą, kuris ei 
pirfežastiniii?galvOš skaudėjimo, < svaigini 
akių aptemimo; nervuotumo, skaudas 

| akių karštį, nuimi kataraktą, atsitai 
trumparegystę ir toliregystę. Prirenj 
teisingai akinius. ' Visuose atsitikimuc 
egzaminavimas daromas su elektra, par 

| dančią mažiausias klaidas. ' Speciali aty 
atkreipiartia į mokyklos vaikus. Valand 
nuo 10 iki 8 y, Nedėliomis pagal sutar 
KREIVAS ARlS ATITAISO Į TltUK 
PĄ LAIKĄ :SU NAUJU IŠRAD1M1 
Daugely • atsitikimų akys atitaisomos

— | akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
4712 Soiith Ashland ’Ave.

J Phone ! Boulevatd 7589

K. GUGIS
ADVOKATAS

.. . .MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas' Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus ketvergi ' 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

LMADOS; MADOS MADOS

C. Mitchėll

4645

•r

U

OPTOMETRIST 

Praktikuoja viri 20 
4649 S. Ashland A 
Tek Boulevard 641

*? • 

tl . 

Ui

Telephone Hemlock 1323 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėliomis pagal sutartį

3186 — Jaunutei mergaitei vasarinė suknelė, šalta ir patogi 
mieros 8, TO, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

n

Norint gauti vieną ar4 dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome^Iškirpti paduotą^blan- 
kiitę -arba priduoti pavyzdžio* 
numcrj,: pažymėti *tnierąMr1 aiš
kiai .parašytisavd vardą/ pa- 
/vardę ir adresą!-Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma - prisi ųs ti pinigus arba paš
to žeflkieliais’kartu-au mždttky- 
mu. Laiškus reikia adrdsildti: 
Naujienos,*Pattern Dept«, 4789 
So. Halsted Sfc Chicatfo. Ui. 

* r

Sukirptos

J. F. RADZll S
PIGIAUSIAS LIETUVIS Į Duokite savo akis išegzaminuoti 

GRABORIUS CHICAGOJ B ___ T
.... . . Dr. A. R. BLUMENTELLaidotuvėse patarnau 1 
ju geriau ir pigiau I 
negti kiti todėl, kad 
priklausau prie grd- 

bų išdirbystės 
OFISAS:

668 W. 18th Street

' TdSkVRWs?74 ' DR’ KARL ;
t; 3238 S. Halsted St|c- 

Tel. Victbry 4088 Akiniai pri 
mokslišku

2437 W. 69th St
Tel. Grovehill’2242

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6

A. A. SL A KIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 VV. Washington S t.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

[ Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ:

6RAB0RIH ĮSTAIGA
1 HUDEIKIS ir ^ėl nustebimo publiką stf>saW iMtpitfintO” 

miš kainomis už aukštos rųšies palaidojijnąi^Mes nieko < 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j | 

J Istėigą iš bite kokios miesto dalies.
Reikalui esant, musų automobilius1 atvažiuos į just| 

natniis ir' atveš! j mušą įstaigą dcur* gaMtata pamatyti db 
J džiatmj pasirinkimą gi&bij 'ir'kitij’ reiktaėnų ir UŠ tą; pa

tarnavimą jums visai nieko tereikės moketi^ 'neKhirint11 
j iai,'ftrMųįriį pirkaitei afltteB

EUDĖIltiS yra vienatinis1 * lietuvių .grtaborius, > kurte 
teikta'1 ambtitanče patarnaVimą^su< ekspertu lietdvih ?pa-*4 

. tarnautoju: Dykai. KeturidsiModdrniškoS’Kdpiyčios Dėl- 
tŠermėhų: Pašauki1te EJŪDĖIKĮ pihn’ negtf krėtysitefir kilt

Esą Uf gE, SĮĮI

Tel. Yatds 1829J dr: g. serner
| LIETUVIS' AKIU SPECIALIST/

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisąs ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

JOBŲ GRABORIUS ■

4605-07 SouthHermitage Avenue
VisMdefonaii YAŽbS’ i'?41 Ir'ltAi \ 1

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117, 
Telephone Rindoiph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9, 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

DR. A. J. KARALIUI 
d Gydytojas ir* Chirurgas 
J 3147 So. Halsted Street

Tel. Calumer 3294 
Nuo 9 iki 42 vai. dieno* it

'I nuarė ikP9 valėndos takare
I II II, . - - ,| Į Į .. L

DK. MARKERIS
Valandos: nub 10 rytd iki 2 po1 pie 

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

’ - 3421 So; Halsted St.
4 Pbont Boirlevatd 8483

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas’

4631 So. AMand Am 
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rockmell St. 
Tel. Republic 97Ž3

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark St., Rbom 1206
Telephone Central 6166

Narnai'. 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v. 
Telephone Vietory 2213

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 So. Wood St.
Tet. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI/
Tel. Pullman 6377

A. L. Davidonis, 
j 4910 So. Michigan Avenue 
J Tel Kenwood 5107
T VALANDOS:

nuč 9 iki 11 valandai ryti: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart ivsnfkdtMld^lr kėtvitiadienio

Dentistas
So. Ashland Avė.

•rti 47lb Sttttt



PRANEŠIMAI

Automobiles

Bridgeportas
ex-

For Rentpik

ir- roselahdiškis

Patarnavimo Vieta

Cicero
Mt. Greenwood, III Dvi šventes ir jų nuotikiai

Day

Papuošimo dienos 
apvaikščiojimias

to bimbininkų 
manė, o kai ku-

kūnas 
tai vis

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chartces
Pardavimui Bizniai

CASH mokame už seną auksą, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint 8 Co.» 
202 S. State St„ Room 913.

tiktai 
pasipikti-

iš minėtų 
' dainuoti 
dėti juos

Miscellaneous 
įvairus

Dalyvaus lietuvių akrobatų 
grupė

PARDAVIMUI šiaučiaus šapa, gerai 
įrengta, nebrangiai.

4105 So. Rockvvell St.
-------- o .....-

“Naujienų” Piknikas

AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 
taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329 
------- O---------

NAMŲ SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendau n inkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORPS BUREAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Pikniką rengia Federacija Lietuvių 
Kliubų, nedėlioj. birželio 5 d., Svilainis 
Grove, priešais Liet. Tautiškas kapines. 
Pradžia 1 vai. po piet, įžanga veltui. 
Visus širdingai kviečia

Rengimo Komitetas.

CUKRINE LIGA
GOIIT-REUMATIZMAS, INKSTŲ IR

“ PŲSLftS PAKRIKIMAI
OrijrinalA Senosiom Šalies Gyduole No. 21S 
yra pastebėtina ir tiksli telkime dideles 
patrelbos. Visi daktarai ir ligonines Vo
kietijoje ją vartoja. “Visa vokiečių me
dikais profesija negali klysti!” Rašykite 
dėl nemokamo sempelio ir knygeles Šian
die. Vj svaro pakelis $1.26.

OLD COUNTRY REMEDY CO.,
Dept. L. 1., Fort Wayne, Ind.

RENDAI 5 šviesus kambariai, su vi
sais patogumais. Randasi Bridgeporto 
apielinkčj. Atsišaukite pas savininką. 
3341 S. Halsted St. Tel. Prospect 3938.

. . ——O————

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 
maleyų, hardware ir vatnišių už žemas 
kainas.
BRIDGEPORT TIN SHOP B PAINT 
3218 So. Halsted St. Tel. Victory 4965 

--------- 0---------

PASIRENDUOJA 5 kambarių kam
pinis bungalotv. Visi kambariai šviesus. 
Furnace šiluma, pigi’ renda. 733 South 
Kolrnar Avė., Chicago, Boulevatd'5471.

.--------- O---------

r. RENDAI štoras dėl bekernės su gro- 
sernės fikčėriais. flatas 6 kambarių, ga
ražas. Renda $60.00. Lietuviškos 
bekernės nėra. Randasi

1634 Meat St., 
Racine, Wis.

Kreipkitės PUTNA 
3256 So. Union Avė. 

Chicago, III.

PERKAME: Morgičius, 
Notas—-Vekselius— ,
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius.

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 

z —Imforiųacijos dykai.
Ofisas atdaras dėl visų

Public Service Office
819 W. 35th St.
Ttl. Boulevard 9122

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pas

Dr. S. A. Sucharoff
Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roosevelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

PARSIDUODA bučernė ir grosernė su 
namu. KaS manot pirkti su namu ar
ba vieną namą, nupirksite pigiai. 6001 
So. Carpenter St. Englewood 2116.

Juozas Strazdas (Spray), 
kareivis, išvažiavo į Wta«h- 
ingtoną, D. C,

S. L. A. 238 kp. mėn. susirinkimas 
įvyks birželio 3 d., 7:30 vai., vak., K. 
Gramanto svetainėje, 4535 So. Rock- 
well St. Visi kviečiami atsilankyti ir 
užsimokėti mėnesinius mokesčius, kad 
ne liktumėt suspenduoti.

Sekr. G. Povilaitis.

ATIDA BEDARBIAMS
Kurie turi pinigų, o neturi darbo, 

pinigai greit pasibaigs. Štai jums gera 
proga. Aš turiu dvi gražias grosemes, 
kampines, neša gerą pelną, senai įsteig
tos. viena 10 metų. Biznis cash, nėra 
kompeticijos, pilnas stakas, gražus įtai
symai, rendos pigios, lysas pagal pirkėjų 
norą. Parsiduoda labai pigiai, arba mai
nysiu1 ant gero automobiliaus. /

1458 W. 15 St. ir
4300 S. Westem Avė.

Drapež- 
irgi 

su 
yra

Bus, žinoma,

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. ‘ 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St
Tel. Calumet 3398

PARDAVIMUI 2 durų Willys Knight 
Sedan — 4 pasažierių, 1927. Parduo
siu pigiai. 2446 W. 45 PI.

Petras teisybę rašė, 
geriausieji dainininkai 
sklokininkų Naujosios 
chorą. •
—“N.” Skaitytojas.

TfiMYKITE
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, I1L
-------- O —,

Help Wanted—Female
REIKALINGA žolių demonstruotoją, 

kuri gali kalbėti keliomis kalbomis. 
Matykit Mrs. Patumis, 4172 Archer Avė.

Penktadienis, birž. 3, 1932

Tarp Chicagos
Lietuvių

P-as James Rozanas jau sep
tyni metai, kaip eina atletikos 
instruktoriaus pareigas. Dabar
tiniu laiku jis yra didžiulio vo
kiečių kliubo instruktorius. Jo 
vyriausia specialybė yra moky
ti akrobatiŠkus “tirksus”. Per 
paskutinius metus jam pasise
kė pritraukti kelis jaunus lie
tuvius, kurie pradėjo lavintis 
akrobatikoj dar būdami mo
kyklose. Iš jų jis sudarė gra
žų akrobatų būrelį. Tie lietu
viai akrobatai, priešakyje su 
savo instruktorium p. Rozaliu, 
pasirodys birželio 12 d. “Nau
jienų” piknike, “Birutės” dar
že.

Akrobatai atsiveš su savimi 
visus reikalingus įrankius ir 
išpildys piknike keletą akroba
tiškų numerių. Visiems bus 
įdomu matyti, kaip žmonės ga
li lankstytis “lyg be kaulų”.

*

Tai der ne viskas, 
nas dzūkas” Bancevičius 
dalyvaus piknike ir risis 
turku. Turkas, sakoma, 
tikras milžinas, 
ir kitokių pramogų.—N

Gegužės 31 dieną Chicagą ap
leido apie 1,000 buvusių Pasau
linio karo veteranų. Visi jie 
važiuoja į VVashingtoną, D. C., 
reikalauti, kad jiems bonus 
baigtų atmokėti.

Iš Bridgeporto kolonijos, kiek 
teko sužinoti, išvažiavo ir vie
nas lietuvis, daugeliui lietuvių 
gerai žinomas, tai J. Strazdas- 
Spray. Ar ir daugiau lietuvių 
išvažiavo, neteko patirti.

Chicagą apleido buvusieji ka
reiviai tavorų pervažos trauki
niais. Pennsylvania' gelžkelio 
kompanija nesipriešino tiek bu
vusių kareivių kelionei jos li
nija, kiek B. and O. Kaip ži
noma, B. & O. turėjo neseniai 
net milicijos šauktis, kad bu-

vusius kareivius nuvarinėti nuo 
traukinių. f

Pennsylvania gelžkelio kom
panija susitarė su buvusiais ka
reiviais ir davė jiems važiuoti 
100 pervažos vagonų.

Gegužės 31 dieną kalbami ex
kareiviai nuvažiavo į So. Chi- 
cago jardus ir iš ten juos iš
vežė į VVasKingtoną, D. C., pas 
p. Hooverį, maldauti bonų.

Trylika metų atgal šie vyrai 
apleido Chicagą vykdami j ka- 
riuomtenę. Tuomet jiems pui
kus buvo prirengtas traukinys. 
Merginos barstė gėles, davė 
bučkius, bažnyčių ir misijų ku
nigai laimino jų sielas ir pata
rė nebijoti priešo kareivių, ko
voti narsiai už “tėvynę” ir “de
mokratiją”, nors ir tektų, karo 
lauke mirti. O mirusiųjų dū
šias tikybų žinovai žadėjo pa
siųsti tiesiai į dangaus karalys
tę pirmuoju traukiniu.

šiandie tie veteranai yra' at
sidūrę bedarbių eilėse po me
tus laiko ar daugiau. Skurdus 
gyvenimas privertė juos atvi
rai reikalauti iš valdžios, kurią 
jie rėmė karo metu, pagelbos. 
Bet jau važiuoja jie tavoro per
važos vagonais, ir niekas ne
barsto jiems nė gėlių, nesako 
jokie misionieriai spyčių, nesi
mato nė tų geraširdžių mergi
nų, kurios trylika metų atgal 
siuntė jiems savo bučkius ir ge
riausius linkėjimus.

Atrodo, kad buvusioji karei
viai netolimoj ateity apsigyvens 
Dėdės Šamo sostinėje kaip be
darbių armija.

Bet šis Įvykis yra tik lašas 
vandens juroje. Jeigu Suvie
nytų Valstijų visi bedarbiai, 
kurių priskaitoma apie 10,000, 
000, pradėtų maršuoti organi
zuotai į Washingtoną reikala’u 
darni apdraudos nuo nedarbo, 
tai p. Hooveriui ir visai jo ad
ministracijai butų labai nesma
gu pažiūrėti Į tokią armiją.

—Senas Petras.

[Acme-P. B A. Photo],

Londonas, Anglija. — Zaro 
Agha, kuris tvirtina, jog jis 
yra 154 metų amžiaus. Jis yra 
turkas, bet gyventi Londone 
jam labai patinku, ir jis planuo
ja dar vienus metuš ten pasi
likti. Savo dvyliktai žmonai jis 
pasiuntė $10, kurių, sako jis, 
turi pakakti, kol jis sugrįš. Ta
čiau žmona su advokato pagal
ba nori prispirti Zaro Aghą 
grįžti j Turkiją.

cagos lietuvių žinomas kaip 
draugiškas žmogus. Praeity jis 
dalyvavo Birutės chore ir kito
kiame lietuviškame veikime.

Jo pažinties draugai prašomi 
atlankyti j j šv. Kryžiaus ligo
ninėje.—Senas Petaras.

Be triksų negali ap- 
seiti

Antanas Stankus ga 
žolinu apsidegino

Lietuvių Tautinių Kapinių 
apvaikščiojime bimbiniai bolše
vikai apgavo publiką.

Programą tarp kitų chorų 
pildė ir bimbistų Kanklių cho
ras, kuriam vadovavo Kveda
ras. Nusistebėjau, kai vietoje 
vieno choro sulipo du choru, bū
tent Kanklių 
Aido choras.

Nežinodami 
trikso žmonės
rie ir pastabas darė, jogci “di
delis choras”. Kurie sužinojo, 
kad tai buvo du choru, 
sulipinti į vieną, tuo 
no.

Tur būt nė vienas 
dviejų chorų negali 
pavieniai, kad tenka
į vieną krūvą ir jau leisti vie
no choro vardu dainuoti.

Senas 
kad visi 
nuėjo į 
Gadynės

i

Laisv. Kapų reikalu 
Kupiškyje

Prie užbrėžto tikslo, vyrai, 
pirmyn! Buvo pakartota, kad 
steigimui Laisv. Tautiškų Ka
pų Kupiškyje surinkta $55.00.

šiomis dienomis sekretorė 
Bendro Kupiškėnų Kliubo, p. 
D. Gird Vainiene, pridavė auką 
p. Petro Balchuno (iš Gindvi- 
lių kaimo) $1 Laisv. Tautiškų 
Kapų fondan. -Tai jau $56.00.
^Pasiųsta Kupiškiu $50, ir 

kaip greit pripildysime šeštą 
dešimtinę, riėvilkinant bus ji 
pasiųsta.

Todėl, mylimieji kupiškėnai, 
matote, kad trūksta prie šeštos 
dešimtinės dar $4; argi neat
siras tarp jūsų, kurie tuos $4 
sušukuos?

Užbaikim pradėtąjį darbą, 
tai yra įsteigkim Laisv. Tautiš
kas Kapines Kupiškyje, kad 
galėtų būti palaidoti ir nebaž
nytiniai lietuviai.

Kviečiu talkon vyrtfs ir mo
teris.

Dr. A. L. Graičunas, < 
3310 So. Halsted st., Chicago.

šorių H. švarcelį, A. Miliauską, 
p. Putrimą, šeimininkę p-ią 
Rimkus. Visų gi čia ne nesumi
nėsi.

Jaunavedžiai, susipakavę pre- 
zentus, apleido Cicero medaus 
mėnesiui. Sugrįžę .apsistos pas 
jaunojo tėvus Riversidėj, kur 
turi. biznio vietą jau daugelį 
metų.

didelio būrio jaunuolių, kuria 
sudaro šiuos tris musų, chorus 
ir kurie , savo dainomis, juokais 
ir improvizacijomis nedus mums 
progos nuobodžiauti?

—Ten vyksiąs.

Budriko piknikas 
gerai pavyko

Gegužės 29 dieną A. Stankus 
apsidegino rankas ir krutinę 
gazolinu. Dabar jis randasi 
šv. Kryžiaus ligoninėje.

A. Stankus užlaiko gazolino 
stotį adresu 6456 So. Cicero av. 
Ir kažin kas pumpoj buvo su
gedę. Stankus taisė ją, kilo 
ugnies kibirkštys ir uždegė ap
taškytus gazolinu jo rubus. 
Nors jis gynėsi nuo ugnies, bet 
nukentėjo skaudžiai.

A. Stankus yra daugeliui Chi-

.......-:rrw "ri -- ' :

Praeitą sekmadienį Birutės 
darže atsibuvo Budriko radio 
artistų^ ir viso Budriko darbi- 
ninkif štabo piknikas. Suvažia
vo daug žmonių.

Pačiame piknike linksmumo 
atmosfera buvo labai gyva, šo
kių svetainėj grojo puiki or
kestrą, kur jaunimas šoko ir 
linksminosi. Darže buvo antra 
orkestrą, kuri grojo prie mik
rofono ir jos muzika buvo gir
dima visame darže, nes buvo 
visur pritaisyta garsiakalbių, 
kas darė nepaprasto smagumo 
susirinkusiai publikai.

Prasidėjus programui, kur j 
pildė Budriko radio valandų 
dainininkai-ės ir orkestrą, at
vykusi publika turėjo progos 
klausytis visuose daržo kam
puose ir kartu , su dainininkais 
dainuoti lietuvių dainas. Visur 
skambėję įiętįivišką , dąįna. j' j

Po programo buvo < traukia
mi laimėjimai. Prizų duota net 
25, k. t. radio,, pįąnas, armoni
ka, gitaras, laikrodžiai ir dau
gelis kitokių daiktų. Tie, ku
rie turėjo progą laimėti, džiau
gėsi savo giliuku, —L.

Raudonos Rožės Kliubo bes- 
bolo jauktui sekasi gerai. Pra
ėjusį sekmadienį ir pirmadienį 
jauktas laimėjo abu lošiu. Visi 
geriausiame upe.

Pirmadienį buvo gan atkak
lus lošis. Visi sprendė, kad mu
sų rožiečiai neatsilaikys. Tu
rėjo jie net 1'1 susikirtimų, bet 
išėjo -laimėtojais 3 prieš 1.

Dar kas tenka paminėti. 
Priešininkų pusėje gan smar
kiai veikė buvusieji Raudonos 
Rožės Kliubo lošėjai, kurie sta
tosi kaip gan geri. Ir tas jų 
pastangas tūkstantinė minia 
pripažino tuščiomis. v

Jeigu visuomet taip veiks 
kliubiečiai, tai jiems niekas ne
pastos kelio. Taip ir reikia. 
Jauni lietuviai^ laikykitės!

Automobilių nelaimėj žuvo 
jaunas lietuvis Tarnas Gaspa
rai tis. Gaila, neteko pradėti gy
venti. Velionis buvo jaunas ku
nigas, bet lietuvių kalbą var
tojo gan sunkiai. Nežiūrint to, 
turėjo daug simpatikų lietuvių.

Nemažai ginčytasi, -kdd jo 
kūnas buvo pašarvotas ne kle
bonijoj, bet privačiame name 
pas brolj. žinoma, mirusiam 
svarbos nedaro kur jo 
pašarvotas. Bet žmonės 
žmonės. -—Teisingas.

S. L. A. 260 kp., bendrai su Dollar 
Savings. Building & Loan Association, 
(spulka) rengia linksmų ir draugišką iš
važiavimą, kuris įvyks nedėlioję, birželio 
5 d., Baušo darže — ukėj, ant 87th ir 
Maple gatvių.

Bus muzikos, kalbų, žaismių ir skanių 
gėrimų. Užkandžius atsiveš kiekvienas 
atvažiuojantis. įžangos nebus.

Automobiliais, geriausia surasti važiuo
jant Kean Avė. iki 87 g-vės ir pasukit į 
vakarus 1 mylę, kur rasite ant kalno 
išvažiavimą.

Gatvekariais. važiuokit Archer Avė. iki 
Spring St., Spring Forest, III., išlipkite 
ant Spring St. ir eikite 3 blokus į pie
tus kur rasite išvažiavimą. Kviečiam 
atsilankyti* skaitlingiausia, o gerų , laikų 
visi turėsime iki valės. Bendras Komitetas

Humboldt Parko Liet. Politikos Kliu- 
bas rengia išvažiavimą septintadieny, bir
želio 5 d., prasidės 10 vai. ryto, Eik 
Grove, Forest Preserve. Važiuoti gali
ma Higgins Rd., pervažiavus mišką pa
sisukti po dešinei akmeniniu keliuku to
liau į mišką, toj vietoj kur seniau įvyk
davo kliubiečių išvažiavimas. Tikimės 
turėti gerą muzikantą iš Kamajų. Kvie
čia visus dalyvauti r! Komitetas.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubas laikys 
mėn. susirinkimą penktadieny, birželio 3 
d., 7:30 v. v., Ch. Liet. Auditorijoj. 
Visi nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randas daug svarbių reikalų, kuriuos bū
tinai turime aptarti ir kurte esate pasi
likę su mokesčiais malonėkite apsimokėti,

— Rašt. S. Kūne vieta.
__________ i

Illinois Liet. Pašei p. Kliubas laikys 
prieš-pusmetinį susirinkimą penktadieny, 
birželio 3 d., Ch. Liet. Auditorijoj, 
7:30 v. v. Visi kliubiečiai būtinai atsi
lankykite, nes yra daug svarbių reikalų 
šiame susirinkime. — A. Kaulakis, rašt.

“Birute” turės 
nikų

šimet savų sežoną “Birutė” 
baigs su pikniku, kuris Įvyks 
“Birutės” darže birželio 5 d.
, “Birutė” rengiasi susirinku
sią publiką palinksminti savo 
gražiomis dąĮnonus. Ji taip pat 
turės ir gražuolių kbntestą,— 
bus renkama “panelė Birutė”. 
Gražuolės išrinkimas bus pa
vesta publikai. Magaryčioms 
dar bus ir ristynės.

Visa tai rodo, jog birutiečiai 
rengiasi savo pikniką padalyti 
įvairiu ir įdomiu.—X*

Dainų Šventė Wau 
kegane, III.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS
dėl 1932

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Vasara'—piknikų sezonas. Ir 
vieni ir kiti rengia savo išva
žiavimus ir visi mėgina Į juos 
įtraukti kokių nors naujeny
bių, atrakcijų. Bet Waukega- 
nėj liepos 16 ir 17 d., Mozine 
parke Įvyks piknikas, kuris bus 
kiek skirtingesnis nuo visų ki
tų: tai bus “Dainų šventė”, ku
rią rengia trys pagarsėję ^musų 
chorai—Chicagos Lietuvių Cho
ras “Pirmyn”, Kenoshos, Wis., 
“Dailės Ratelis” ir Waukegano 
Lietuvių “Laisvės Choras”.

Dar tolimas laikas iki ši 
“Dainų Šventė” įvyks, bet jau 
pravartu jums priminti, tau
tiečiai, kad šias dienas užsižy- 
mėtumėte sau kalendoriuose: 
liepos 16 ir 17 d., Mozine par
kas,. Waukegan, III., ir nepra- 
leistumėte progos atsilankyti Į 
pikniką, kuris bus tiek įdomus, 
kiek savotiškas^ ir linksmas; Ir 
kalbant apie linksmumu ar fea* 
H kas prilygti < linksmumu prie

' ’ 7 , į ,
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Kitas didelis išpar
davimas

Jau buvo pranešta apie ren
giamas vestuves pp. černevi- 
čiaus ir Juknio dukterų. Da
bar galima pasakyti, jogei vi
sa tai išsipildė, šiandie jaunieji 
ir tėvai geriausiam upe.

černevičių puota atsibuvo 
nuosavame name, o pasilinks
minimas, t. y. šokiai, turėta 
Tarulio dideliame ir gražiame 
name. Pokilis tęsėsi iki anksty
vo ryto, ir visi, kaip viena šei
myna, gražiai linksminosi.

Jaunieji apsigyvens tėvų na
muose, 1440 So* 50th court. Aš 
veliju jiems laimingo sugyveni
mo ir geros ateities.

Prie pp. Juknių iškilmių pir
miausia pasakysiu, jogei čia 
nerasi nė vieno žmogąus, kuris 
nepažintų paties ’ Jukhio, ? kaip 
didelio Petro. Jis yra vienas ge
niausių šibs špieMukėsį gyven
tojų. Jo gyvenimas prasidėjo 
kaip ir kitų darbo žmonių. Bet 
jo sumanumas ir. geros pasek
mės dąvė jam nemažai, ir šian
die jis skaitosi stambiu turtuo
lių. Ir už tai kreditas priklauso 
taipgi p-iai Juknienei.

Taigi galite numanyti, kad 
ir dukters vestuvės, buvo ne
paprastos. Nemaža bažnytinė 
svetainė pfisirinko pilna pilnu
tėlė svečių — skaitoma, suvirš

Vadinama Decoration 
šiemet pas mus atrodė nekaip 
iškilminga. (

Kitais metais 111 bulvare bū
davo didelis susigrūdimas ma
šinų ir praeivių, šiemet penkis, 
kartus mažesnis, nei kitados.

Kitais metais 111 bulvare
/

būdavo po 100 policiųinkų ir 
dar priedo keletas desėtkų' ka
reivių Įvairiose kryžkelėse sto
vėdavo. šiemet gi tik keletas 
desėtkų policininkų tesimatė.

Kitais metais po porą valan
dų būdavo užsikimšęs 111 bul
varas, kai imdavo' maršuoti 
Įvairios draugijos, Įvairių divi
zijų kareiviai, šiemet;tik pora 
draugijų ir apie porą šimtų ka
reivių maršavo. •

Kitais metais būsų būdavo 
apie 50, o šiemet tik 10 busų 
te vežė žmones. s

Matyti, šiemet biznis suma
žėjo*

Pakeista buvo kaina ir gur- 
cavam alui, tur būt kaip blai
vybės laikąis. Kitais metais su 
gureavu alumi ir kitais ska
niais gėrimais stovėjo desėtkaš 
vyrų, gi šiemet tik vienas pa
sislėpęs riogsojo šalia kelio.

šiemet papuošimo dieną ma- keturi šimtai. Tvarka buvo pa- 
Žiau ir nelaimių atsitiko/ nei vyzdingi, - visi priimnųs. Laike 
kitais metais. Jūsų korespon- j Vakarienės pasakyta daug graj 
dentas apžiūrėjęs, kad viskas, žiu linkėjimų jaunavedžiams ir 
ramų jo kolonijoj, užsiklojęs jų tėvams. Taj^e . kitų svečių 
knarkė, —Knarkęs.

z
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Birielio Nuotakos, matykite mus pirmiausia.
SPECIALUS KAINOS IR LENGVI IŠMOKĖJIMAI

PARDAVIMUI 'pigiai delicatessen, Ice 
Cream, saldainių, cigarų ir tt. Turi 
būti greitai parduotas.

51 i 1 S. Union Avė.

Educatiortal 
Mokyklos

Ą MOKYKIS BARBERYSTfiS
v ' AMATO

dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyki

INTERNATIONAL BARBER 
CQLLEGE 

672 Wcst Madison Street

VALGOMO KAMBARIO setai, riešuto į 
baigimas ........................ .......... ..................
MIEGAMOJO KAMBARIO setai, riešuto

< baigimas.....----------------------
GASINIAI PEČIAI, perdėm porceliani- i
niai.........................................    1

vakarinėj

Tik $95 įmokėti, li- 
Žuvavimas, 

gražus smiltėtas

1437, Naujienos,

50 svarų grynos bovelnos MATRASAI
PO ............ r.................................................
Elektrikiniai RADIOS, pilnai su tubais
už .................. t..........................................
Geležinės LOVOS, riešuto baigimas 
po ................................................. -..........
SEKLYČIOS SETAI, gražiai apmušti 
tik už....... ..... .............. :...... ....................

$2.79 
$9.98 
$3.98 

$24.95 
$19.50 
$29.50
$19.98 
$9.98

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO 

3621-23-25 SO. HALSTED S1

Po labai rūpestingo prisirengimo. 
Midwest Stores vėl skelbia didelį maisto 
ir groserių išpardavimą. šis išpardavi
mas yra galimas todėl, kad publika taip 
gerai patroniz&vo, Midvyest Stores, kad 
tos sankrovos galėjo gauti naujų prekių 
iš fabrikantų už nepaprastai žemas kai
mas.

Lengva suprasti, kad kuo daugiau biz
nio paroda sankrova ir organizacija, to jos 
perkamoji jėga didėja, o tas leidžia jai 
pirkti prekes žemesnėmis kainomis. Ka
dangi publika taip gerai rėmė Midvvest 
Stores, tai jbs nori įrodyti savo dėkin
gumą teikiant publikai geros kokybės 
prekes už žemesnes kainas. Todėl Mid- 
lest Stores ir tapo surengtas didelis iš
pardavimas šiam penktadieniui ir Šešta
dieniui. Smulkmenas rasite jų skelbime 
Šios dienos Mėnraščio numeryje* ’

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS/4669

Exchange—Mainai
SKAITYKITE IR TfiMYKITE

Kas turite ūkę Lietuvoj ir norite įsi
gyti namą Chicagoj. Aš mainysiu biznio 
namą ant ūkės Lietuvoj. Namas yra pe- 
riausioj tvarkoj ir* ant didžiausios biznio 
gatves Archer Avė. Savininką galima 
matyti kas dieną ir bile laiku ant vietos.

W. S. BIELSKIS
2892 Archer Avė., 3čios lubos užpakaly

ReaJ Estate For Sale
NamąLŽemž Pardavimai
PAUL M. SMITH K CO.

Real Estate, Loans and Insurance.
Perkam, parduodam ir mainome na

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. \ Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučemių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname pirmus ir antrus morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

VASARNAMIS vakarinėj pusėj 
Round Lake, 35 mylios į šiaurvakarius. 
Specialiai $695. 
kusius po $20 į mėesį. 
valtys, maudymasis, 
pliažas.* Visi transportacijos paranka
mai. Rašykite Box 
1739 S. Halsted St.




