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Nauji reichstago 
rinkimai dekretu 
paskirti liep. 31 d.

Pranašauja apie kaizerio grį
žimą Vokietijon

Berlynas, bir. 7. — Preziden
tas von Hindenburgas paskel
bė dekretą, kuriame paskyrė 
liepos 31 d. naujiems reichsta
go rinkimams. Konstitucija 
reikalauja, kad nauji rinkimai 
tui i įvykti šešiasdešimts dienų 
po pirmeSnio reichstago palei
dimo.

London, Anglija, bir. 6. — 
“Daily Mail” laikraščio leidė
jas Lord Rothermere iš Berly
no pranešė, kad nebūtų visai 
nuostabu, jeigu j aštuoniolika 
mėnesių Vokietijoje b”‘v atsta
tyta monarchija.

P»runswick, Vokietija, bir. 6. 
—Pradėdami rinkimų kampani
ją ateinantiems reichstago rin
kimams, fašistų partijos vadai 
pareiškė, kad jie nėra priversti 
remti nauji Von Papen’o ka
binetą.

Schvverin, Vokietija, bir. 6. 
—Adolfo Hitlerio fašistai lai
mėjo absoliučias didžiumas 
Mecklenburg-Schwerin seimelio 
rinkimuose. Jie laimėjo 30 at
stovų iš 59.

Berlynas, bir. 6.— Vablžios 
atstovas pareiškė, kad nacio
nalistų paleistas gandas, jog 
Hiadeoburgąs pasitrauks spalio 
mėnesyje yra be pamato. “Pre
zidentas visai negalvoja apie 
rezignaciją“.

Senatas priėmė kom
promisinį mokesčių 

projektą
VVashington, D. C- birž. 6. 

— šiandien senatas priėmė 
kompromisini naujų mokesčių 
projektą ir pasiuntė ji prezi
dentui Ilooveritii pasirašyti. 
Už balsavo 45, prieš 35.

Nesitiki surasti lenko 
lakūno Hausner

New York, bir. 6. — Penk 
tadienyje vakare išskridęs i 
Varšuvą lakūnas Hausner ne
atsiekė tikslo ir manoma, kad 
jau pražuvo. Nuo išskridimo 
iš Newarko niekas jo daugiau 
nematė. Greičiausiai pasken
do. Gazolino turėjo tik 52 va
landoms.

Francija planuoja nau
ją paskolą Austrijai.
Paryžius, Francija, birž. 6. 

Franci jos kabinetas ruošia pla
ną sukelti tarptautinę paskolą 
krizio apimtai Austrijai. Siūlo
ma suma yra $42,000,000.

Taškentas, bir. 5 d.—Nuteis
ti mirti 13 vyrų ir 2 moterys, 
priklausę prie gaujos banditų, 

“kurie plėšė prekinius trauki
nius.

Chicagai ir apylinkei Tedera- 
lis ojo biuras šiai dienai pra
našauja:
. Debesuota, lieths; mažai per
mainos temp.; nepastovus ve 
jas.

Vakar tejmperatura buvo— 
67-75.

Saulė teka 5:15; leidžiasi 8:-

Vokiečių fašistai 
rengėsi pagrobti
Klaipėdos kraštą

Brueningo kabineto apsaugos 
min. Groener neleido pradėti 
žygio

Kaunas.— Kaip parneša “L. 
Ž.”, Vokietijos kraštutiniai tau
tininkai buvę prisirengę užgrob
ti Klaipėdą, bet Bruening’o ka
bineto apsaugos ministeris gen. 
VVilhelm Groener jiems to ne- 
daleido padaryti. Del tos prie
žasties fašistai ir jų talkinin
kas vice-ministeris Kurt von 
Schleicher dabartiniame von 
Papen’o kabinete apsaugos mi
nisteris, pasidarbavo, kad Gro- 
eneris butų prašalintas.

“L. ž.” rašo:
Nacionalistų laikraštis “Die 

Diktatui-'’ Įdėjo straipsnį, ku
riami- atvirai prisipažįsta apie 
nacionalistų planus.

Straipsnyje tiesiog sakoma, 
kad Vokietijos ekstrimistai tu
rėjo tikslą atimti iš Lietuvos 
Klaipėdą.

“Die Diktatur” tame pat 
tsraipsnyje aštriai puola Groe- 
nerj ir kaltina j j tuo, kad “jis 
galutinai sunaikinęs visus gali
mumus grąžinti Klaipėdą Vo
kietijai’’. Vokietijos ekstrimis
tai jau buvę visai pasirengę 
karinės jėgos pagalba užimti 
Klaipėdą, bet Groeneris žygio 
pradėti neleidęs.

Reichsvero pirmas raitelių 
pulkas pasiruošęs stovėjęs Lie
tuvos pasieny ir tik laukęs Įsa
kymo įsiveržti Į Klaipėdos kra
štą

Vokiečių kreiseris “Leipzig” 
stovėjęs Piliau uoste. Gavęs 
įsakymą, jis turėjęs įplaukti i 
Klaipėdos uostą ir čia iškelti j 
krantą vokiečių kariuomenę.

Charakteringas “Die Dikta
tui-'’ nurodymas, kad visos Ly
tų Prūsijos organizacijos lau
kusios Įsakymo pradėti žygį į 
Klaipėdą. Ir jei tik Groeneris 
butų davęs savo sutikimą, jos 
butų aktyviai dalyvavusios 
“Klaipėdos kampanijoj”.

Panamą išsirinko 
prezidentą

Panama City, bir. 6. —Nors 
buvo tikėtasi, kad Panamoje 
laike rinkimų bus susirėmimų, 
jie praėjo palyginamai ramiai. 
Prezidentu išrinktas Dr. Har- 
modio Arias, advokatas ir bu
vęs ambasadorius J. V. Arias 
yra liberalas.

Buvęs Portugalijos pre
zidentas pabėgo

Lisabona, Portugalija, bir. 6. 
—Buvęs prez. Bernardino Ma- 
chado, kuris buvo nuverstas 
1926 metais dabartinio dikta
toriaus O. Carmonia, pabėgo iš 
savo rezidencijos, kurioje buvo 
laikomas, kaip tikras kalinys.

Rumunijos karalius pa
skyrė naujj premjerą
Bukareštas, Rumunija, bir. 

6.— Karalius Karolis paskyrė 
Aleksandrą Vajda-Voevod su
daryti naujj ministerių kabi 
netą. Pirmesnį diktatorišką 
Jorgos kabinetą karalius pra
šalino.

Neapolis, Italija, bir. 6. —5 
kareivių buvo užmušti ir sep
tyni, sunkiai sužeisti, kuomet 
sprogo amunicijos sandėlis lai
vyno prieplaukoje. Tai įvyko 
laike Italijos konstitucijos pa
skelbimo sukaktuvių iškilmių.

[Acme-P. B A. Photo] 

Washington, I). C. — Paminklas William Jennings Bryan'ui, 
kurį padarė skulptorius Gutzon Borglum.

Čili kontr-revoliucija Ragina prezidentui 
prieš socialistinę suteikti platesnes 

valdžia teises
v <

teises
6.—Santjago,.čili, bir. 6. — Pie- South Bend, Tnd., bir. 

tinė.je čili dalyje iškilo kontr-;Ovven D. Young, finansierius, 
sukilimas prieš socialistinę vai-į kalbėdamas i vietinio universi- 
džią, kuri buvo Įsteigta šešta- įteto studentus, pareiškė, “jei- 
dienyje. Prie kontr-revoliuci-j gu dabartinis padėjimas nusi

tęs, prezidentui reikės suteiktijos prisidėjo kai kurios kariuo
menės ir laivyno dalys. Carlo 
Davila buvo vadas sukilėlių, ku
rie šeštadienyje nuvertė Men
te ro valdžią.

Lenkijos policinin
kai šaudo ūkininkus

Varšuva,n bir. 6. — Labu n 
mieste, Bohemijoje, lenkų po
licininkai norėjo išvaikyti ūki
ninkų suvažiavimą. Kuomet pa
starieji pasipriešino, jie pradė
jo šaudyti. Du buvo užmušti 
ir penki sužeisti. Aiškina, kad 
susirinkimai uždrausti, nes da
bar siaučia skarlatinos epide
mija.

Mirė siuvėjų unijos 
įsteigėjas

New York, bir. 6.— Sulau
kęs 56 m., mirė Benjamin 
Schlesingor Įsteigėjas ir per 32 
metus pirmininkas Interna
tional Ladies Garment Workers 
unijos. Mirties priežastis džio
va.

J. V. vyriausybė vėl sko
linasi $750,000,000

VVashington, D. C., bir. 6. — 
Kad padengus nuolat augantį 
biudžeto deficitą iždas paskel
bė, vėl skolinsiąs $750,000,(UJO. 
$400,000,000 bus sukelta 3 me
tų 3%> iždo notomis, o $350, 
000,000 lį/į% paskolos certifi- 
katais vieniems metams.

Daug turistų važiuoja į Europą

New York, bir. 5. —- šįmet 
turistų skaičius yra žymiai di
desnis, negu" pernai. Į vieną 
dieną į. Europą penkiais laivais 
išvažiavo 6,184 atpstogininkų. 

ypatingos teises, kad jis galėtų 
laisvai veikti. Dabartiniu lai
ku”, sako, “nėra jokios centra
lizuotos jėgos”.

Republikonai platfor
moje už prohibicijos 

referendumą
Washington, 1). C., bir. 5. — 

Penkiolika republikonų parti
jos vadų parašė platformos pro
jektą ateinančiai partijos kon
vencijai, kurioje pasisakė už 
prohibicijos Įstatymo referen
dumą. Platformos projektas 
gavo administracijos užtvirtini
mą, v *

Californijoje įvyko že
mės drebėjimas

Eureka, Cal., bir. 6. —šiau
rinę Californią ir Oregon vals
tiją sukrėtė smarkus žemės 
drebėjimas. Viena moteriškė 
buvo užmušta. Sužeistų skai
čius dar nežinomas, žemės dre- t 
bėjimas buvo dalinai jaustas 
Kubos saloje ir Chicagoje.

10,000 svetimšalių ne
tenka darbų Turkijoje

Angora, Turkija, bir.'6. — 
Parlamentas priėmė Įstatymą, 
kuris uždraudė svetimšaliams 
būti barzdaskučiais, kelneriais, 
muzikantais ir t.t. Apie 10,000 
ne piliečių netenka darbų.

šeši Argentinos uni versi tetai 
simpatizuoja streikininkams

Buenos Aires, bir. 6. — Še
šių Argentinos universitetų stu
dentai paskelbė streiką simpa
tizuodami Cordobos universite
to studentams, kurie streikuoja 
dėl dviejų profesorių atleidi
mo. . — - . . 1 . ■. 1. ‘ 1 . 1

Prašalins iš J. V. 
svetimšalius-ko- 

munistus
Washington, D. C., bir. 6.— 

Atstovų butas priėmė Dies bi- 
lių, prašalinti iš J. V. ribų vi
sus svetimšalius-komunislus. 
v----------------- »■.

Kinija atnaujins 
santykius su Rusija

Shanghai, Kinija, birž. 6. — 
Nankingo valdžia slaptame su
sirinkime nutarė atnaujinti 
diplomatinius santykius su so
vietų Rusija. Santykiai buvo 
nutraukti 1929 metais, kūomet 
Kinai ir Rusija mušėsi šiauri
nėje Mandžurijoje.

Mandžurijos valdžia no
ri pirkti Rytų-Kinijos 

geležinkelį
-Į-....... 1 .......... ■■■.—

Sha-nghai, Kinija, bif. 6. — 
Naujoji Mandžurijos valdžia 
pranešė, kad ji yra prisiruošu- 
si nuo kinų nupirkti Harbin- 
Changchun dalį ^^Rytų-Kinijos 
geležinkelio linijosT^iulo $1,- 
500,000.

Naujas žemės drebėji
mas aplankė Meksiką
Meksikos Miestas, bir. 6. — 

Penktadienyje smarkiai nuken
tėjusi nuo žemės drebėjimo, 
Meksika ir sekmadienyje pergy
veno panašią katastrofą, nors 
šiuo sykiu nuostoliai nebuvo la
bai dideli. Priskaitoma, kad 
nuo penktadienio, virš 500,000 
gyventojų paliko be pastogių.

________ j___

Vokietijoje komunistai 
ir hitlerininkai nesiliau

ja triukšmavę
Berlynas, Vokietija, bir. 6. 

— Bucholz, Reinickendorf ir 
Eberswalde, Berlyno priemies
čiuose tarp hitlerininkų ir ko
munistų Įvyko labai smarkios 
riaušės. Virš 20 buvo sužeis
tų. 350 areštuota.

Venizelos sudarė Grai
kijos kabinetą

Atėnai, Graikija, bir. 6. — 
Buvęs Graikijos premjeras Ele- 
utherios Venizelos sudarė nauji 
Graikijos ministerių kabinetą, 
pasilikdamas sau ir teisingumo 
ministerio vietą. Pirmesnis Pa- 
panastasiou kabinetas rezignavo 
penktadienyje.

Dieną laisvėje, naktį—kalėjime

Chicago, III., bir. 6.—J. Mel- 
lish, išdirbąs stiklo dalis teles
kopams buvo nuteistas dvide
šimčiai metų j kalėjimą. Bet 
kadangi jo darbas yra tiek 
svarbus, jog didesnės observa
torijos negali be po apsieiti, 
teisėjas nesprendė, kad Mellish 
dieną dirbs laisvėje, o naktį 
turės praleisti kalėjime.

Oklahoma City, Okla., bir 
5.— Potvyniuose, kurie ištiko 
centralinę Oklahomos dalį, še
ši paskendo, 3,000 paliko be
namiais. Nuostoliai siekia / 
šimtus tūkstančių dolerių.

San Diego, Cal., bir, 6. —Nu
šautas J, V. jurininkas E. El- 
kins, kuris laike ginčo su kitu 
norėjo apginti savo merginą.

Avignon, Francija, bir. 6.— 
Orlaivio katastrofoje buvo už
mušti lakūnas ir trys orlaivio 
keleiviai.

Lietuvos Naujienos
Hagos Trib. Lietuvai 
pratęsė terminą me
morandumui įteikti

/ Kaunas.—Kaip žinoma, Hagos 
tribunolas Lietuvai atsakyti 
signatarų memorandumą pasky
rė terminą gegužės 30 d.

Hagos tribunolas Lietuvai me
morandumo įteikimo terminą 
pratęsė iki birželio 8 d. Me
morandumas visu stropumų ren
giama. Dabar Kaunan yra at
vykęs musų užsienio reikalų 
ministerijai talkon ir žinomas 
Mandelštaumas, jau vienąsyk 
Lietuvos bylą Hagos tribunole 
gynęs. ,

Kas gins Lietuvą 
Hagos Tribunole •

Teko sužinoti, kad Lietuvą 
Klaipėdos byloj Hagos tribu
nole gins Lilio (Francijos) uni
versiteto profesorius “Revue 
des droits international” re
daktorius p. Subeet.

Senovės liekanos 
Gardine

Vilniaus laikraščiai praneša 
kad stiprinant Gardine Nemu
no plaunamą pilies kalną, buvo 
atkasti murai iš XII-XIII šimt
mečio, kada Gardinas buvo“at
skiros kunigaikštystės sostinė. 
Iki šiol pavyko atkasti tik dalį 
mūrų ir todėl sunku nustatyti, 
kam jie buvo skirti. Galimas 
dalykas, kad ten butą gyvena
mo trobesio. Jeigu tai pasi
tvirtintų, tai butų seniausias 
pasaulinės statybos palaikas 
Rytų Lietuvoj. Kasinėjant bū
va rasta kelios akmenines kul
kos ir daug senovės keramikos 
fragmentų ir pavyzdžių.

Renka medžiagą
Darbo Rūmams

Vidaus reikalų ministerijoj 
vėl judinamas darbo rūmų i- 
steigimo klausimas.

Tuo reikalu nutarta' kreiptis 
į Tautų Sąjungos darbo biurą 
ir iš ten paprašyti atatinkamos 
medžiagos reikalingos darbo rū
mams organizuoti.

Amerikietė lakūnė apdovanota 
Francijop “Garbės Legi- 

jono” kryžiumi;

Paryčius, bir. 5. — Lakūnė 
Amelia Earhart Putnam, pirma 
moteriškė viena perskridusi per 
Atlantiko vandenyną, Francijos 
buvo apdovanota “Garbės Le- 
gijono” kryžiumi.

NORINTIEMS KELIAUTI
LIETUVON SU EKSKURSIJA

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

Birželio-June Į5 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 9 IKI 1 VAL.

Mejerio gynėjas liu
dininkų prašo kviesti

Makdonaldo sek
retorių

Teko sužinoti, kad Mejerio, 
kaltinamo varius politines avan
tiūras Klaipėdoje, gynėjas adv. 
Želi ngas Kariuomenės teismui 
įteikė naują prašymą, kad, pa
aiškėjus naujoms aplinkybėms, 
Mejerui tardomoji priemonė bu
tų panaikinta.

Be to, Mejerio gynėjas pra
šo Kariuomenės teismą leisti 
kviesti liudininkais Anglijos 
min. pirm. Makdonaldo asme
nišką sekretorių dr. Senzell- 
Evang ir bu v. Amerikos dele
gacijos narį von Gildenuster, 
dabar gyvenantį Olandijoj. Juo
du paliudysią, kad Mejeris iš 
principo buvęs priešingas poli
tinėms avantiūroms Klaipėdos 
krašte ir buvęs griežtas šalinin
kas Klaipėdos statuto ir auto
nomijos.

Supykęs amerikietis 
kėliojo teisėją

Pėrnai rudenį Ukmergės II 
nuovados taikos teisėjas spren
dė Ant. Gavenavičiaus civ. by
lą. Gavenavičius po kelių die
nų nuėjęs pas taikos teisėją ir 
neradęs sprendimo—-teisėją iš
vadino piemenim, žadėjo su 
skundų važiuoti pas ministerį 
otc.

Gavenavičius buvo patrauk
tas tieson, o Kauno apyg. teis
mas jį nubaudė 1 metus papra
sto kalėjimo.

žmona prikalbėjo mei
lužį, kad nugalabintų 

jos vyrą

Kazio Pečiukaičio (Ukmer
gės aps. Levanių dv.) žmona 
slaptai mylėjosi su vyro pus
broliu Mykolu Pečiukaičiu. Del 
to Kazys pyko, su žmona mu
šės, bet šeimos gyvenimas vis 
tiek jau buvo suardytas. Pečiu- 
kaitienč kaiminkoms pradėjo 
girtis, kad Kazys jai po kojų 
ilgai nesipainiosiąs— Mykolas 
padarysiąs jam galą; .paskui ji 
su Mykolu išvažiuosianti kur 
nors į užsienį. Ir iš tikrųjų. 
Kazys Pečiukaitis pernai rugp. 
24 d. vakarieniaujant mirtinai 
buvo nušautas.

f
Mykolas sako, kad Kazį nu

šauti įkalbinėjus jo meilužė— 
Pečiukaitięnč; Pečiukaitienė gy
nės.

Kauno apyg. teismas Pečiu
kaitį nubaudė 15 metų, Pečiu- 
kaitienę 10 metų sunk, darbų 
kalėjimo. *

i
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• Gegužėj. 28 d. ponams Masi- 
lioniąms buvo surengia nelauk
ta, vakarienė. Tas siurprizas įvy
ko, ryšy j su 10 metų vedybinio 
gyveninio, sukaktuvėmis.

lo , Akademiją nup, J92(^1930 
šių ^cDjynįų .^iippupzių 

vyrįmisitt iL#av,9 (uųžium buvo 
-P;ql44C*r«^^<?'■(/«. nes

vasaros 
kvįečia

■ “Naujie- 
Varduy.ės

Antradienis, Birž. 7, 1932

7 įš, lQntw ^Mtoj^iUŽsitrąuUia dūmą 
žinodami n-kitij nežinodami!

—Dvigubas yra įdomumas 
tyrinėti antropoidinių bezdžio’

turėjo tik vieną 
pratimą (kaip, 
šimpanzės) — \ 
nuo laiko savo mėšlą.

(Bus daugiau)

Pas ponus Masiįionius bepic- 
taujant, kai kurie pradėjo kah 
bėti apie. “Naujienų” pikniką. 
Pas visus pasireiškė noras vyk-

Siurpraiz parte. 
iu” piknikas.—

PROBi KOEIILEIt 
APIE SIMPANS 
Zf:S PSICHO,’ 

LOGIJĮĄ

iweiser 
MALT

' N A C J IEX V ' 

Pinigų Siuntimo Skyrius at-> 
4a®w-; kąfldig nuo 8 v. ryto 
UO yakj.Fledžldieniaią 
nuo 9 v. ryto; iki 1 v. p. p.

šlykštų pri
lieja, ir kitos 
-algyti laiks

mp su chępiįją 
struktūra žmogaus, nekaip že
mc

i ir sma- 
Merideno

A R užsitrąukį; dūmą? Lucky 
A 3 klaM8W . 

atyii^v Nes,jie

Wa. kRri^ į yrą 
paslėpti pet rinktinįąą|jąt ^iigyįąųgįpt 

Sekies tą (pręęąąą 
iSra/fet kwkie9 jį ir turi!

Ar ųžsitrwįį dūm9?, Žjįjpiųa,, ^ąį,. 
traukį. Ęickvieų^ rūkytojas įkvępją

Septyni gyvuliai sudarė se
nesnį antropoidų stoties židi
nį, ( kurią užlaikė, kaip buvo 
aukščiau minėtą, Prūsų Moks-

Saulutei besileidžiant, musų 
kompanija grįžo atgal į Keno- 
ąhą ,; baigti “vesęjijos paįjtę”. 
Kątfąngi tai buvo. Petronėlės 
diepą, tai susiradome ir asųąępį 
tuo..vardu. . Būtent,, p-įa Petrų; 
nėl# Jasiųnienę. Mes ją sveiki
nome su varduvių dieną ir Įin-r 
kėjome visokiausios laimės. Ji
nai užsįkv.ietė mus į savo na
mus pietų, .

Gegužės 30 d. buvo kapinių 
dieną. Iš ryto buvome mieste, 
kur jvykp parpdas ir prakalbos. 
Paskuį nuvykome pas ponus Ja-, 
siuau^,. pietų, Ten buvo susirin- 
kusios kelios šeimos. Tai buvę, 
taip sakant, i varduvių puota. 
Ten mes ir užbaigėme šventes, 
kurios , buvo tikraį linksmos ir 
įvairios.

ioMWjžĮiįą. kelią j vyro širdį. 
JiSįlŽiUftMtįa4^a^turii gerus receptus įr kad ji turi 
užtektįpąA;P4tyrinm suprast, jog geras receptas rei- 
kia^^ją.jjįr |obuĮų^sudėtinių dalykų. Suprantama, ji

MALT... 3 svarus dideliame 
raudojąą^eJjeji^ęnTršviesus ar tamsus.

pių prplą,.^- saįm sayp, veil^r 
lo prakąjl#^ pr^ Kocljjlą^ 
Mes žin^p^adj turi^eiljąįp 
su butyjje.jpią, artimeąpęmis 
daugelių atžvilgių,, žmųgųi, ne., 
gu_.jp toms pačių beždžionių 
rųŠimis. Jų| (ti| Ų ant,rqp(Įi(jų) 
organiška chemija ir jų aukš
čiausio orgąpd struktūrą <»IRP-

kokią norą dalį dūmų, kuriuos jis ar 
ji įstraukįa iš cigareto.

O kadangi tamsta užsitrauki, tai 
bū^ tikras - būk visiškai tikras - kajl 
jūęų .cigąreto dūmai gryni - Švarūs - 
kad tūli nešvarumai yra pašąlinti. 
Apsaugok tas jautrias gleives!

pataites Tercara, liana, Chika.
Vėliau prie šių septynių 

šimpanzių prisidėjo dar du 
egzempliorių, kurie davė daug 
vertingų ob'servacijų, bet deja, 
mirė .veikiai. Vienas jų buvo 
pataite Nueva, dar jaunutė 
(nuo ,4—7 metų, kaip ir dau
gumas ... kitų antropoidų). Ji 
buvo labai negraži, turėjo ne-

sižymėjo nepaprastu švelnu 
imi, pasitikėjimu, ramumu. J

GĘBB. Naujienų statyto
jos ir skaitytojai prašomi, 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

štai p. K. Steponavičius pak
vietė Dailės Ratelį i svetainę. 
Choras sudainavo penkias dai
nas, p-ia M. Balčaitis solo, o p. 
P. Grigaitis, “Naujienų” redak
torius, pasąkė įdomią prakalbą. 
Paskui buvo, ristynės ir virvės 
traukimas. Apie p. G. Stepona
vičiaus orkestrą nėra reikalo 
daug kalbėti,— kam tik tekę jį 
girdėti, tas turi pripažinti,, jog 
jis yra šaunus.. Net ir su pas
tirusiomis kinkomis nebuvo ga
limą išsįįaikyti nešokus.

Hartfordo ir Merideno S LA 
kuopos rimtai ruošiasi 

į bendrą gegužinę.

Kaip buvo organizuota Te? 
nertos stotis, kokios buvo jos 
įtaisymo visokios smulkme
nos, kurie buvo suburtų stotv- 
jo beždžionių (šimpanzių) in
dividualiniai ypatumai nuodug 
iriai aprašė Bothman ir Teuber 
savo rašte: Aus der Antropoi
de nstation auf Teneriffa. Kiele 
und Aufgaben der Staliau sa
line erste Beobaeht lingėm an

Apie 5 vai. po pietų trys pilni 
ęutomobiliai “veseluinkų” smųž- 
kandžiąis ir muzikantais ątyyko 
pas, ponus Masi lipnius.,Muzikan
tams grojant • maršą, ..netikėti 
svečiai suėjo į vidų. Tuoj p-ia 
Masilionienė buvo parėdyta jau
navedės drabužiais. lyrike vaka
rienės buvo trumpų prakalb.ė- 
liy, dainų ir visi svečiai linkėjo 
“jaunavedžiams” kuo ilgiausių 
ir laimingiausių metų. Nuo 
draugų jiems buvo įteikta do
vaną..

Svečių dalyvavo apie 10 šeimų 
ir pavienių. Vakarienės suren
gimu daugiausiai rūpinosi bro
lienės Masilionienė ir Mitkienė. 
Visi labai ^magiai laiką pralei
do. Kai gaidžiai pradėjo giedoti, 
tai svečiai nutarė skirstytis. 
P-ia Masilionienė užprašė visus 
svečius susirinkti pietų.

mą buvo priskirti prie Čego 
yąrįącijos ffiki šipj, perą dar 
aiškios sistematikos šimpanzių 
įvairių - variacijų). Iš jaunų 
gyvulių vyriausias buvo Gran
de: Kiti' penki antropoidai bu
vo du» jauni patinai — Salto- 
m,.ir to#

Švelnųjį. . . ' ’kii'
par-inktliilij .nite 

ukauso, rinkli

rių skandalų j ir skaųcįalėlių, 
negeriausįąs, vienok tikimasi, 
kad sekantis Seimas padarys 
galą tiems visiems skandalams 
ir Susivienijimo Reikalai page
rės, pasikeitus tūliems valdi
ninkams. Tikimasi, kad Bago- 
čius įneš daug ką> ųaujp ir gal 
nemažai entuziazmų, užimda
mas S. Gegužio vietą Susivie
nijime. — Kualgas.

Tuoj susėdome j automobilius ir 
nuvykome į p. Mockaus daržą, 
kuris randasi netoli nuo Racine. 
Atrodė, kaip atlaidai Lietuvoj. 
Daug žmonių-buvo suvažiavę iš 
Chicagos, Waukegan, Kenoshos, 
Racine, Sb. Mihvaukee, Milwau- 
kee ir net iš Madison. Teko su
sitikti su savo senais pažįsta
mais ir susipažinti su naujais. 
Laikas labai smagiai bėgo.

Hartfordo SLA. narių inicia
tyva ir Merideno SLA. narių 
pritarimu, įvyks bendras išva
žiavimas — gegužinė Schuet- 
sen Parke Meriįęn birželio 12 
dieną, šių kolonijų lietuviai, 
bendrai veikdami, mano su
rengti pirmutinį SLA. išvažia
vimą visos Conn, valst. SLA. 
nariams r jų draugams; dėl to 
išvažiavimui parinko vietą 
Merideno gražiame Schuetse.u 
Parke, prie garbių Meridcn- 
Berlin panoraprišk.ų ka|nų, kur 
tyras oras ir gamtos vaizdai 
kiekvįenam išvąžiayime daly
vaujančiam suteiks malonius 
įspūdžius ir abelną 
grobio skonį. Reugej 
visus lietuvius aplinkinių mie
stų .dalyvauti, Viename rengė
jų išleistame lapely tarpe kita 
ko sakoma: “Dalyvaukit šiame 
išvąžiayime sveikatos 
gumo atžvilgiu; 1 
Scbuctsen Parko panoramiški 
kalnai, graži giria, tyras oras 
pataisys jūsų suvargusius plau
čius,. pripildys jūsų širdis ek- 
stazija ir maloniais įspūdžiais.. 
Palikit, valgius ir gėrimus na
mie, nes merideniečiai aprū
pins jumis skaniais užkand
žiai ir gėrimais.”

Iš pasįkalbojhno su Meride
no SLA. 8 kuopos sekret. p. 
Stakoniu, patyriau, kad meri
deniečiai jau kepa kumpius, 
verda.dešras ir kopūstus (hot- 
dogs, as they call tbem), iš to 
galima numanyti, kad šita S. 
L. A. kuopų gegužinė bus ne
paprasta. Taipgi teko girdėti, 
kad dalyvaus dideli būriai 
svečių iš VVaterburio, ->New 
Ilavono, New Britaino. 
Manchcsterio, Bridgepoi 
kitų miestų; hartfordiečiai 
rengiasi busais važiuoti.

SLA. Kuopų Gegu 
žinė.

Nuo 1912 iki 1920 metų Te- 
nerifoj (Afrikoj, vienoj iš Ka- 
narijos salų) buvo vokiečių 
zoologinė stotis, Prūsų Mokslo 
Akademijos įsteigta, .antropoi- 
,dų (į .žmogų panašių beždžio
nių), psicj.)olpgįjąi. .tirti,.. .Vokie
čių mokslininkai per tuos įlie
tus padarė daug įdomių ban
dymų su šimpanzėmis (t. y. 
su giminingiausia žmogui, ąnt- 
ro|)qnm>Tipių beždžionių ■ rusi
mi) įr turėjo gražaus laiko tų 
beždžionių dvasiniam gyveni
mui prisižiūrėti. Reikia pažy- 
mėti, ,|<ad. jokiu plačiu,mastu 
aukštesnių beždžionių tyrinė
jimai buvo padaryti pirpią 
kartą pasauly. (Ilarvard’o uni
versiteto prof. Yerkes’o ban
dymai su orangais buvo ma
žesnio masto: The mental 
Life of Monkeys and Apes, A 
Study of ideational Behavior,

■ Boba v. Monogr. III. 1—1916).

nariams turi 
senai jau jis musų 

kolonijose bebuvo ir kalbėjo, 
tatai daugel 
jaučių p. E.
statymu Amerikos lietuvių rei
kalais, o ypatingai Susivieniji
mo reikalais, galės išgirsti ką 
naujo ir gal jdomaus.

šalę p. Bagočiąus,t pakviestas 
kalbėti išvažiavime rytų tauti
ninkų sroves organo “Vieny
bės” redaktorius p. Jonas Va
laitis įr kiti žymus Brooklyno 
ir Ncw Yorko veikčjaį; iš vie
tinių Conn. valstijos pakviestas 
buvęs SLA. Prezidentu ir SLA. 
l-lo Apskr. pirm. p. Jonas Ta- 
reila, dabartinis apskr, pirm, 
Viucąs Alksninis. . Tikimasi 
kad šiame išvažiavimo bus 
daug svečių ir inteligentų iš 
apylinkės miestų. Veik, Komi
sija susidedanti iš S. Piktnrr 
nos, F. Slifkos, ponių Kniukš- 
tienės, Labanauskienės ir Vai- 
kevičienės sparčiai veikia iš
važiavimo rengime, šiai komi
sijai padeda SLA. 124 kuopos 
pirmininkas V. M. Čekanaus
kas įvairiuose reikaluose.

SLA. 4-to apskričio valdyba 
jau. ruošiasi priėmėt i n|p ąps,- 
krįčio išvažiavimo Nevy .HaT 
vepę, .taip^. ^LĄ,., 12^. ku,qpqs 
koprisip tariasi su. So. .Mąpr 
chesterio kuopos nariais reng
ti bendrą išvažiavimą Buck- 
lande birželio mėp. pabaigoje; 
žodžiu, Conn. SLA. . kuopos 
nemiega, veikia kiek, sąlygos 
leidžia šiais ekoąopiiąįot kri- 
ziq metais. Tačiau SLA. narių

i "A.' 'i r>

O. K. AMERIKĄ
ATSUK LUCKV STRIKE RADJO PRQGRAMĄ~-60 ntoderttRkiį minučių su pasaulio
gerlAffiiĄii, ir I.uckyjs^^iotnifrkiekvifni Antradicniofatvirtaditnloi

1, , ; ' 'ir ^i4duĄ^A«x^ ^r. Radio. tinklų.

panseh. Abliandlungen der Ku
nigi. preuss. Akademie der 
Wissenschaften, 1915.

Vėlinu stotį perėmė žymus 
speęįalistas Berlyno profeso
rius W. Koehlcr, kurs stebėda
mas, jr darydamas eksperimen
tus ,su šimpąnzčnris, surinko 
daug, medžiagos. Tą piedžiagą 
jis paskelbė visoj eilėj: be ga
lo vertingų raštų, iš kurių pa,- 
žyinėtini ypač du: 1° InlęllL 
genzprufiiiigen an Ąnthtoppi- 
den. Abhandk ko n i gi.
preuss. A kad. d. Wissensęliaf- 
len, 1917; lasai dalykas buvo 
išleistas atskiru veikalu 1921 
m. antrašte: Intelligenzpru- 
fungen an Me.nsčhenaffen, Ber- 
lin, 1921 (angliškam vertime 
tas raštas išėjo 1925 m.: 
Menlalilg of Apes). 2° 
Psyhologie der Schimpa 
Psych oi ogi s c ‘h e Borseh ung 
1921.‘Abu raštu, sujungti vie
noj knygoj, susilaukė net dvie
jų prancūzų leidimų. II leidi
mas yra 1931 m.: Ldntelligen- 
ee dės singes superieiirs —par 
VV. Koehler, Paris, ed. Alcan 
{Bibliolheąue de philosopliic 
contemporaine).
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Bus programas.
Iš pasikalbėjimo su p. S. 

Pikturna, Veik. Komisijos pir
mininku ir uoliu hartfordiečių 
darbuotoju, sužinojau, kad tu
ri jau gavęs atsakymą iš busi
mo SLA. Prezidento F. J. Ba- 
gočiaus, kuris pasįžadejo su 
buriu bostoniečių atvykti į Me- 
riden ir pasakyti prakalbą 
SLA. reikalais. Bagočiaus vizi
tas Conn

Labai 
liūs iniS|i>yH 
jaus, švelnaus 
nių kaiufilnh], retu prh.'Hkouii) 
Sumainytas manomi < l:i'lWJ£ 
mis dėl , gcrcąnio . skiujlo. . .

I’rlstatoŲias flVIKŽJAS gniHCf 
iilnkuniH kt)H kellbH dlenoM. * 
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Tarp Chicagos 
ta a ■ a Lietuvių

Vasaros mokykla 
oro bangomis

Yra daug vasaros mokyklų. 
Kai kurios jų varo Įtemptą mo
kymo darbą. Kitos duoda kiek 
lengvesnį kursą. Bendrai, imant, 
atrodo gerai tęsti nors lengves
nį kursą vaikams ir mergai
tėms ir vasaros metu. Lai ne
užmiršta per vasarą to, ką iš
moko mokymosi sezonu. Arba 
—lai pasiruošia ateinančiam se
zonui.

šią vasarą tarp kitokių pa
mokų bus duodamos pamokos 
oro bangomis iš radio stoties 
WMAQ (The Chicago Daily 
News Broadcasting Slation).

šios rųšies pamokos bus 
transliuojamos nuo birželio 20 
d. iki rugpiučio 12-tos.

Pamokos bus transliuojamos, 
pirmadienį, antradienį, trečia
dienį, ketvirtadienį ir penkta
dieni. Jos bus duodamos pra
dinių ir vadinamų “junior” au
kštesniųjų mokyklų kurso lai
kantis. Pakviestas pamokoms 
kompetentiškų mokytojų šta
bas.

Valandos pamokoms sutvar
kytos taip, kad jos prasidės 
nuo 10-tos ryto ir tęsis iki 12 
vai dienos.

Žinoma, šios pamokos neat
stos mokykols. Jos tik gelbės 
mokyklos kursui.

Jų klausydamiesi pavieniai 
mokiniai arba grupės turėtų tu
rėti vadą. Tokiu vadu gali bū
ti mokinio tėvas arba motina, 
vyresnysis brolis ar šiaip pa
žengęs toliau moksle vaikinas 
arba mergina, ypač kai mokiniai 
susirinks buriu klausytis pa
mokų.

Ir lietuviai padarytų gerai 
pasinaudodami šiomis pamoko
mis. Platesnių informacijų,.kal
bamu reikalu galima gauti" bet 
kurioj viešojoj mokykloj..

—Rep.
Šiandie bus lietuvių 

radio programa
Leidžiama pastangomis ir lė

šomis Peoples Furniture Co. 
krautuvių lietuvių radio pro
grama įvyks šiandie nuo 7 iki 
8 vai. vakaro iš stoties WGES, 
1360 kilocycles. Z

Teko patirti, kad Jonas Ro
manas su grupe įžymių daini
ninkų, kaip tai: p-ia E. Rar- 
tusli, panele G. Tamketonis, A. 
Čiapu ir kitais, stropiai rengia
si sudainuoti gražių ir dar per 
radio negirdėtų dainelių. Taip
gi bus garsusis Peoples radio 
kvartetas ir duetas. Apie svei
katą kalbės Dr. A. Juozaitis, 
dentistas.

Juokdarys “čalis Kepurė” 
pasakys daug naujų gražių juo
kų; prie to, bus graži ir rinkti
nė muzika, kas pilnai įdomins 
ir linksmins klausytojus. Todėl 
nepamirškime pasiklausyti.

— XXX.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

West Pullman
Ateinantį sekmadienį West 

Pullman Park svetainėje įvyks 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 55 kuopos paprastas su
sirinkimas. Bus platus prane
šimas apies busiantį Susivieni
jimo seimą ir bus dar duota 
instrukcijų delegatams. Kiek
vieno nario pareiga atsilankyti 
ir duoti sumanymų delega
tams, o jie nuvažiavę šeiniau 
Įteiks seimui apsvarstyti. Jei
gu visi darbuosimės išvien or
ganizacijos labui, tai bus įves
ta geresnė tvarka Susivieniji
me, negu ji dabar yra.

— Sekretorius.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

WHEW! Bul il’s hot! And 
then a suddcn drop in attend- 
ancc! Ųut it vvasn't the heat 
that caused the absenccs. Half 
of the chorus Avėnt to sec our 
Little Helen take the leading 
role in Harrison’s operetta ‘‘H. 
M. S. Pinafore.” And how she 
took It!

—o—
GLOSSARY OF POPULAR 

SONG.*
POPULAR SONG Any 

perbly idiotic collection 
vvords nreferablv with 

of diseordant 
screanis, and 

COM- 
maker, 
riveter

can find a wor<l to rhynie 
Bang. BIG SONG

su- 
of 

the 
gerui of an idea gathered, bor-
rowcd, or invented by a popu- 
lar song vvriter and sėt to 
POPULAR MUSIC A tune up- 
rooted from classical music 
and transplanted into an ac- 
companiment consisting of a 
pandcmoniuin 
notes, shrieks, 
vvhistles by an 
POSER Any 
blacksmith or 
who 
with 
Anv 
over 

boiler

UIT

ten days.
—o—

FROM THE LOOKS 
things, it appears as tl 
the Pirmyn chorus is going to 
have another long trip. Ru- 
niors are afloat everywhere 
that there is to be held in 
Waukegan sumetime in .Tūly a 
mammoth pienie. This pienie 
is to be sponsored by the cho- 
ruses from Waul\Cgan, Kcno-

to act as the representative 
from Chicago. More fun is in 
store for all of us.

—o—

Puiki
Lietuvių BEJl 
Krautuvė

Vyriškų, Moterių 
ką, Vaikų ir Mer- Ei® 
gaičių Aprėdalų.
Čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS. Savininkai

3344 So. Halsted Street

Garsinkites “N-nose SSįjj v' * sss
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Paryžius. — Jack Robbinš iš Bridgeport, Conn., Heidel- 
berg universiteto (Vokietijoj) studentas, padarė rekordą: per 
13 sekundų Paryžiaus saliune jis išgėrė alaus milžinišką stiklą, 
kuris talpina pusę galiono. Pirmesnis rekordas buvo 17 sekundų

Maybe the following incident 
vvould not occur i n Sousa’s 
band or in some of our collcge 
bands būt in some of these 
bands that we hear, there is 
something yvrong. Uore is what 
actually happcned;

THE LEADER: — Now, 
boys, wc wi'll play “The Slars 
and Stripes Forever.”

CORNEtVlAYER; — Gosli, 
I’ve just played that.

more
Geor-

—o—
HEBE ARE SOME 

basket lu nelies, more of 
gie’s music, again the drawing 
of prizes. It is all coming in 
PIRMYN’S FIRST PICNIG of 
the vear vvbich occlirs the 26 
of .Tune., All of you that wcre 
at our lašt pienie renieniber 
the vyondeiTul limo that you

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims
seredomis iki 7 V. ▼. - ■

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

“Auto Road

Mylintiems automobiliais pasivažinėti Amerikos ir Ka
nados vieškeliais šis Kelrodis bus didelė pagelba lengvai 
susirasti kelią. Sutaupysite laiko ir keblumų. Jame nu
rodomi Visų Amerikos Valstijų ir Kanados distriktų ke
liai.. Piešiniai aiškus ir gražus.
Gaukite sau tokią knygą. Jos •

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ
I
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had. This vili not only be a 
repetition of lašt year’s fun 
būt also a great sorrow killer. 
Probably Severai lizard fighls, 
snakę exhibitions, or some 
hula-hula dancing might be

so desires. We vvill do any- 
thing to please our, public on 

suinmcrthat brighl, warm,

tele
cont

a 
the

JUST RECEIVED 
phone call. Uore is 
ents of the cohversation. Our 
Pirmyn Arrows’ (the girls bą- 
seball team) vvishes to book 
ganios with any giri indoor 
baseball team. Now iffthere 
are any of our < readers who 
vvish to accept this challcngc, 
just call I^spcct 4266 and

15 IT THAT 
FUHHN 

ask for The Snging Fool. You 
may vvrite to 6406 S. Francisco 
Avenue.

Everybody out to rehcarsal 
nexl Friday... Mr. Stephens is 
starting us out on our new 
operetta... Speaking of operet- 
tas, Ray cerlainly was’ burned 
up se.oing Little Helen up on 
liie stage playing the part of 
a “Juliet”.'.. Oh that kiss!!

When Junior finished .bis 
f irs t music lesson, his teateher 
said to him as she slopped 
the nictronoidc vvhich had 
been indicating' the tempo on 
top of the piano, “Now, my 
boy you mušt .pYactice when

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininkų ir valstiečių kovų už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimą.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais r 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitų juodus darbus.

“L. ŽODIS’’ savo turiniu labai 
įvairus, talpina daug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mė
nesi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per vėlu

“Laisvo žodžio”
adresas: /

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

PIKNIKAS
NEDELIOJ, 

. , ' \ ’ I

Birželio-June 12,
BIRUTES DARŽE
ARCHER AVĖ ir 79 ST.
PROGRAMAS BUS NEPAPRASTAS. TĖMYKITE 

TOLIMESNIUS PRANEŠIMUS

GEE IT CAKT 
BE MERM IžlRTT 
I'-CANT «?X/EN
FEEL H >

Wl W LOOKS A

W6HEP IT

you get home.”
“And -teacher, shall I* tell 

papa we mušt liave a wind- 
shield wiper for the piano,” 
asked the bov. •/

And so ends another swel- 
tering day. He who has mop- 
ped his face throughout this 
ordeal is

The Singing Fool.

CEVERYKAI'SEIMYNAI
Mes užlaikome puikius čeve-Nupirkit visai šeimynai naujus 

rykus ir turime didelį pasirinki
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy
site pinigus.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IR MARTIN, Savininkai 

3265 So. Halsted St. Tel. Victory 6576

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIC,
Specialistas iš 

Rusijos

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 ir paslaptingas ligas. Jeigu jdti ne- 

’<■ galėjo jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti.
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas* 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valančiai va k re. Nedčliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 Wcst  kampas Keeler Avė. Tel, Crawford 5573



Antradienis, Birž. 7, 1932

NAUJIENOS
The Lithuaniair Daily Newa

Sbliahed Daily Except Sunday by
• Lithuanian Newa Pub. Co., Ino.

1739 South HaUted Street
Telepbene Rooeevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Ratai:

.Chicago

< $8.00 
_ 4.00 
„ B.00 
_ 1.50 
_ .75

18e
75c

versti jį diktatorium. Bet ar diktatoriai gėriau sutvar
ko valstybės reikalus,' negu parlamentinės' vadžios?' 
Kiek gėrovės davė Rusijai Stalinas* arba J^aiiįaiiiMusso- 
lini?

Diktatūrose šiandie padėtis, yra dar blogesnė, negu* 
demokratinėse šalyse, tiktai žmonoms burnos yra* už- 
imtos diktatūrose, todėl jie negali skųstis!'

Entered M Second Clau Matter 
March 7th 1914 at tha Port Office 
of Chicago, Ilk uater tha art oi 
March 8rd 1879s
S========9B9SSSa8SRBS»B3^^

Disisakymo kalaal
Chicagoje — paktą;

Metams ----------- -----
Pusei metų ................. ...
Trims mCnesiams 
Dviem mėnesiam ------ -
Vienam minėsiu! t į

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija , .............

' Savaitei - - --i......... _
Mineliui ... ....... .............. .

Suvienytose Valstijose, na Chieagoj, 
paštus

Metams ......     37.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams ............... . 1.75
Dviem mėnesiams ........   1.25
Vienam mėnesiui ... ..... ......... .75

Lietuvon ir kitur uishniuosa 
ŠAtpUrinte)

Metams .......     38.00
Pusei metų — r— 4.00
Trims minėdami ...... . 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su atsakymu.

Apžvalgą]
KOMUNISTIŠKAS MAURAS.

VOKIETIJOS MILITARISTAI IR KLAIPĖDA.

“Liet. Žinios” paduota turinį sensacingo straipsnio, 
tilpusio Vokietijos nacionalsocialistų (fašistų) laikraš
tyje “Die Diktatui-” (Diktatūra). Tenai, esą, tiesiog pa
sakoma, kad kraštutiniai Vokietijos tautininkai jau bu
vę pasiryžę atimti iš Lietuvos Klaipėdą. Viskas buvę 
tam tikslui paruošta. Rčichsvvehro (armijos) pirmas 
raitelių pulkas stovėjęs Lietuvos pasieny ir laukęs įsa
kymo pulti Klaipėdos teritorijon; vokiečių karo laivas 
“Leipzig” stovėjęs Piliau uoste, iš kur jis turėjęs plauk
ti Klaipėdos uostan ir iškelti į krantą vokiečių kariuo
menę. ,Be to, visos RyJ^į Prūsijos vokiečių organizacijos 
laukusios tik įsakymo iš Berlyno pradėti žygį į Klaipė
dą i

Bet tą kampaniją sulaikęs buvęs apsaugos minis- 
teris,' gen. Groener. Jisai nedavęs savo sutikimo pulti 
Klaipėdą, ir tuo budu, anot fašistų laikraščio, “jisai ga
lutinai sunaikino visus galimumus grąžinti Kaipėdą Vo
kietijai”.

Mums neteko matyti to vokiečių laikraščio ir mes 
nežinome, ar teisingai Kauno dienraštis buvo pairtfor- 
muotas apie tilpusio jame straipsnio turinį. Bet atrodo, 
kad ši žinia turi pamato. Ji beįit dalinai išaiškina, kodėl 
neilgai prieš atsistatydinsiant Brueningo kabinetui buvo 
pašalintas iš krašto apsaugos ministerio vietos ištikimas 
respublikai generolas Groener, kuris ėjo kartu apsaugos 
ministerio* ir vidaus reikalų* ministerio* pareigas. Vidaus 
reikalų, ministerija jam buvo palikta, bet iš*. karo mL 
nisterio; vietos jisai turėjo rezignuoti.

“L. Žinios” sako, kad apie Vokietijos tautininkų? 
planą* įsiveržti Klaipėdon patyręs Franci jos pasiunti
nys Berlyne ir padaręs prieš tai žygių. Čia^ mums ne
svarbu, ar Vokietijos ministeris sulaikė užpuolikus dėl
to, kad to reikalavo Franci ja, ar savo iniciatyva, bet 
nacionalistų kėsinimąsi su reichswehro (armijos) pa- 
gelba užgrobti Klaipėdos kraštą, atrodo, yra faktas.

Tas pavojus Lietuvai laikinai praėjo. Bet Vokie
tijoje šiandie turi savo rankose valdžią kaip tik tie ele
mentai, kurie planavo “pučą” prieš Klaipėdą. Todėl da
bar pavojus pasidarė dar didesnis. Kaip Lietuva mano 
nuo jo atsiginti?

Vienų-, ginklo* jėgų vargiai pakaktų, nes Vokietija1 
yra nepalyginti geriau* apsiginklavusi. Pačios Klaipė- 

' dos gyventojuose turi būt išvystytas pasiryžimas prie
šintis vokiečių invazijai. Šituo tikslu turi būt sudary
tos tokios sąlygos Lietuvoje ir Klaipėdos krašte, kad 
gyventojai matytų, jogei jiems yra geriau būti po Lie
tuvos valdžia, negu po Prūsų junkerių jungu. Pirmas 
žinksnis šita kryptim turėtų būti politinių ir pilietinių 
teisių grąžinimas Lietuvos žmonėms. Laisvę žmogus 
brangina, kad ir jam tenka pakęsti ekonominius tru
kumus.

Bet Lietuva turi*-taip pat’ stengtis sustiprinti: savo 
tarptautinius ryšius. Kol didžiosios yalstybės stos už 
Lietuvą, tok Vokietijos tautininkai nedrįs ją pulti.*

Šiuo pavojingu laiku Lietuvos valstybės vairas tu- 
• retų būti rankose tų politikos veikėjų, kurie turi di

džiausią pasitikėjimą liaudyje.

Iš Pruseikos pastabų “N. Ga
dynėje” mes patiriame, kad so
cialistai ir kiti demokratinio nu
sistatymo žmones yra daug “nu
sidėję” savo taktika Susivieni
jime Lietuvių Amerikoje. Tarp 
kitko jisai kaltina juos, kad 
jie, girdi, sustiprinę atžagarei
vius Susivienijime. Jisai sako, 
kad 
gus

“ne kas kitas užaugino ra- 
SLA. reakcionieriams, kaip 
‘progresyviai’,

Wilkes-Barre
kurie nuo 
seimo lošė

PREZIDENTO GALIA
x -----------------------------------------------------------------

Vienai stambiausiųjų Amerikos biznio sulų,* Gene
ral Electric pirmininkas, Owen D. Young, kurio*vardą 
turi paskiausias Vokietijos reparacijų sutvarkymo pla
nas, sako, kad Jungtinių'Valstijų prezidentui reikią; 
suteikti daugiaus galios, idant jisai galėtų išvesti kraš
tą iš depresijos.. / , A >

Šiandie, anot p. Youngo,. prezidentas esąs perdaug 
suvaržytas, jo-teise veikti esanti labai apribota; o tuo 
tarpų dabartiniuose sunkiuose laikuose reikią stiprios 

•centralizuotos vadovybės.
Bet yra faktas, kad Amerikos prezidentas turi 

daugiaus, galios, negu kurios kitos parlamentinės' vaL 
stybės galva.; Jisaij yra vyriausias armijos ir laivyno 
vad&s; ministeriai yra tiktai \jo “sekretoriai” kuriuos 
jisai pats pasiskiria ir atstato, nepaisantį ar jie turi;pa
sitiksimą kongrese, ar ne; jisai gali? uždėti ^veto” įsta
tymų sumanymams,, priimtiems atstovų buto in senato^ 
Tai kokios dar daugiau galios jam reikia?

Duoti dar daugiaus galios prezidentui reikštų pa-*

moterims, kurios čionais Ame
rikoje paprastai kietus vidurius 
turi. Bet neužmirškime primin-i 
ti> kad1 užterštas' vanduo gali 
būti labai* pavojingas. Tyrinėji- 
imai parode, kad kietas vanduo 
sveikiau gerti. Apie minerali
nius vandenis teks atskirai pa
kalbėti.

dėti ant vyro pasporto. Pirm iš- 
važiuojanį pasirūpink gaut sug
rįžimo leidimą;. nes kitaip1 pasi
rodys gana kliūčių* sulaikyti 
(Sugrįžimui- Nelabai- senai- turėjo
me panašų į! Tamstos; atsitiki
mų! Amerikos pilietis išvyko 
Europon su* savo žmona; jis« turū- 
Įjo j ą palikti' EUropojo* ir. vienų* 
vienas sugrįžom Sugrįžęs turėjo 
įprašyti; kadi jų’ įkUtų^ kaipo 
nukvotin|! ateivįi Bet to* visi ga
lima* išvengti! jeigu? tik išsiimsi* 
pilietystės popieras.. Kaipo Ame
rikos piliečio* žmona,, neturi pra
šyti pirmų popierų ir gali pa
duoti* prašymu dėt antrų' popie- 
įiny dabar.
• Sutjrįdimas įipenkia#'dityias
1 ■; .... ;

Klausimus* Pasiunčiau pi- 
įlletystės ąplikacijaS'SU pen- 
ikiuis* doleriais; Gavau atsaky- 
uną paštu* nuo* Natūralizacijos 
Biuro,, kad gavę mano pinigus. 
Kampe kortelės pažymėta “su
grąžink į penkias dienas”. Ar 
tUriu atgal pasiųsti šitų' kor- 
itelę? Ar tas1 reiškia, kad jie 
jsugrąžins* mano aplikacijų ?

Atsakymas “Sugrąžink į 
penkias< dienas” yra praneši
mas pašto viršininkui, kad- jei
gu ta kortelė nebūtų* įteikta 
žmogui, kurio vardas pažymė
tas, ant kortelės,4adJis turi su
grąžinti į penkias dienas.

Bet svarbu, laikyti, šitų.- kor
telę, nds ant* jos pažymėta ap* 
likacijos numeris. Jeigu turi 
pranešti Natūralizacijos* Biu
rui adreso permainų, arija pa* 
siųsti kitų, laiškų, kas* link ap* 
likacijos, tai tur pažymėti ap* 
likacijos numerį, nes kitaip 
butų labai sunku Natūralizaci
jos-Biurui1 rasti tavo laiškų tap- 
pe šimtų tūkstančių kitų. Ir 
vėl,1 jeigu* rekordai butų. pū* 
niesti- arba nudėti kitur, kaili 
nesykį įvyko, tai tavo kortelė 
yra darodyinas, kad aplikacL 
ja iš tikrųjų pasiųsta.

Naluralizacijos klausimai
Klausimas — Ar galite man 

rekomenduoti pilietystės .kny
gutę, —* tokią, kuri1 tyri klau
simus ii* atsakymus? »

Atsakymas — Knygutė “Kaip

(sharks). Kongo negrai valgo 
dramblius. Laukiniai, negauda
mi baltymų iš vaisių, vietomis 
žmones ėda.

Šiltuose kraštuose maža mė
sos, nes čionais nėra gyvulių 
(galvijai neauga). šaltuose 
kraštuose žmones valgo viso
kius vandenų gyvūnus, ypa
tingai riebius. Švedijoj svies
tas madoj, arba šiaip riebalai.

pa.t
Mauro rolę”

Tai yra paprasti 
“poteriai”, ir mes prie jų esa
me taip pripratę, kad jie mus 
visai nestebina. Nuostabu1 yna 
tiktai tas, kad Pruseika dar iki/ 
šiol nemato, į kokią juokingą, 
padėtį jisai save stato, karto
damas tuos bimbiškus niekus; 
už kuriuos jam l pačiam šiandie1 
reikia “pakutavoti”. Paklausy
kite,'ką “N; G.” redaktorius pa* 
aukoja apie “darbininkišką” su
sivienijimą, kurį jisai kartu-su 
“draugais” Bimlia, Mizara* ir 
Andriuliu steigė 1930 m. Mel- 
dažio svetainėje Chicagoje, iš 
kur “Laisvei” buvo telegrafu 
pranešta, kad “darbininkų sei
mas pasisako už politinių pa
žiūrų laisvę”, štai Pruseikos1 žo
džiai : k

“Du metai praėjo. Naujam 
Susivienijime nėra< politinių * pa
žiūrų laisvės. Klikai valdanti 
IiDS, ycdtk* liniją politinio! teroru 
prieš opoziciją (musų? pabrauk
ta.—“N*,,į Red.). Naujo Susivie
nijimo bosai žiuri į šimtus na
rių, kaipo į ‘renegatus, išdavi
kus’ ir t. t.”

Tai ve kas išėjo iš to susivie
nijimo, kurį Pruseika ir tuome
tiniai jo viepminčiai įsteigė/ po; 
skilimo Chicagos SLA. seime. 
Išėjo įnagis, kuriuo tam tikru 
klika terorizuoja kitokių pažiu* 
rų? narius! Tas teroras yra at
kreiptas ne tik prieš Pruseiką; 
kuris savo “dvasiška” parama 
padėjo komunistams suskaldyti 
senąjį Susivienijimą; bet ir 
prieš pačius stambiausius • ir 
veikliausius naujojo, “darbinin-* 
kų” susivienijimo organjzatcH 
rius. ' f

Taigi kas suvaidino “mauro” 
rolę? Nu-gi pats Pruseika ir* jo 
vadovaujami vadinami “opoziciJ 
ninkai”— Bacevičius ir kiti!

Mauras tai— tarnas, kurį po
nas naudoja tbl,* kol ponui jisai 
leikalingas. Kai tarnas pabaigia 
savo darbą, tai ponas jam sako*.: 
“Mauras atliko savo darbą, 
mauras gali šau eiti!”

Ar ne taip Bimbos klika‘pa
sakė pruseikiniams po to^ kai 
šie padėjo jai suskaldyti SLAi 
ir įsteigti naują susivienijimą? 
Ji ne tik paliepė jiems “eiti?, 
bet da ir čebatą pridėjo jiems 
prie sėdynių, kada jie, vietoje 
nešdintis * lauki parodė nor<x gau
ti atlyginimą, už savo lekajišką. 
pasitarnavimą bimbininkams!

Bet ne tik skaldant SLA. bei 
steigiant LDS., Pfuseika; Ba
cevičius iri kiti dabartiniai “sklo- 
kįnlnkai” i ėjo maurų# pareigas. 
Nuolat tos dienos, kada komu^ 
įrištai sumanė organizuoti Susi
vienijime savo slaptus komite
tus ir su jų pagelba eiti prie 
SLA. “užkariavimo”,; Pruseika 
ir visi dabartiniai jo vienmin
čiai nėrėsi iš kailio,?* dirbdami 
bimbizmo^ labui. Tai bus daug* 
maž jau nuo Detroito seimo, 
įvykusio,, rodos, 1922& m.

Pruseika šiaifdiei naiyiškai 
kalba , apie “politinių, pažirtrų 
laisvę'', kurios jie buk troškę* siČmė*pilietystės popieras 
senam jame Susivienijime ir ku- 'fiimstaivis pasiliekti aieiv 
rių’jie tikėjosi, galų gale,, pa-

bolševikiški

su reakcininkais.

■ ■ i ■ 11,.   ii, ,        ..į...,:

siekę “darbininkiškam” susivie
nijime; Bet tai* yra* savęs ir ki
tų monijimas. Itažiučų laisvė n^ 
gali but paremta* melu; konspL 
riEicijomis ir demagogija! Ko
munistai Susivienijime kovojo 
ne už laisvę (kurios^ jie,* iŠ tie* 
suį turėjo* daugiau^ negu' moki^ 
jo suvartoti), bet ut savo partL 
jos diktatūrą. O kadangi* pantie 
jog diktatūra esmėje yra kont
roliuojančios partiją klikos val
džia; tai* faktinai- komunistai ko
vojo Susivienijimo už tai; - kad* 
S LA. valdovu pataptų* ta* klikai 
kurios teroru šiandie; pats Pru- 
seika skundžiasi.

Jeigu komunistams butų pa
vykę Susivienijimą užkariauti, 
tai* birtibininkų;’ klika jame šėlt 
myninkautų' tokiu* pht budll; 
kaip ji dabar šeimyninkauja 
LDS-me! - .

Vadinasi, per dešimtį metų 
Pruseika ir jo vienminčiai dirbo, 
kaip tikri maurai, stengdamiesi 
įkelti bimbizmą į “sostą”,, ir 
(šiandie tų bimbizmo lek'ajų va
das, gavęs nuo* pačių bimbinin- 
kų įspirti; į, užpakalį, apsimeta, 
kad* jam esą gaila musp kurio 
prieš bimbizmą kovojome!

Ant nelaimės, tenka pripažin
ti, jogei per tą laiką užaugo 
ragai ir atžagareiviams. Jie pa
sinaudojo ta proga, kad pažan
gieji SLA. nariai, gindami orga<- 
nizaciją nuo bimbizmo, negalėjo 
pakankamai jėgų pašvęsti kovai' 

Atžagarei
viams,' be to, ėjo naudon th 
demoralizacija, kurią bimbizmas 
skleidė tarpe narių, šiandie mes 
matome, kad fašistai vartoja vi
sai tokius pat metodus, kokius 
vartojo bolševikai SLA. “užka
riavimui”': jie bando patraukti 
narius savo pusėn partiniais ir 
politiniais ohalsiais; jie, skelbia 
neapykantą prieš kitokių, negli 
jie, pažiurę žiąones, o ypač 
prieš socialistus;• jie siuntinėja 
savo poliįinitis agontus po kolo
nijas, ir jie tokiu pat budu rė
kauja, plūstasi ir meluoja, kaip 
bolševikai. K<nh finis tai prasky
nė kelią tokiai agitacijai;

Ir matyt, kad šitie fašistiškos 
propagandos metodai yra labai 
artimi bolševikams, jeigu per 
paskutinius Pild.’ Tarybos rin
kimus likusieji* Šusivienijimlo 
bolševikai daugiausia balsavo Už 
fašistų kandidatus.

Taigi ne mes auginome ragus 
atžagareiviams , Susivienij ime, 
bet bimbininkai ir pruseikiniai 
Kartu.* Ir jeigu šiandie, nežiū
rint į visa tai, demokratinio nu
sistatymo nariai Susivienijime 
yra dar taip stiprus, kad jie 
supliekia * juodmarškinius r ir 
bimbininkus, susidėjusius į 
daiktą, tai aišku, kaip tvjrtą 
y ra, demokratijos idėja Susivie
nijime.

Ji gyvuos,* kuomet apie fa
šizmą ir jo pastumdėlius bimbi
ninkus bei “sklpkininkus” SLA. 
nariai bus jau deniai /užmiršę.*
.................. , , -.i ..'MlK.i l|X.i. .. .................... ...„t./

Imigrantus proble
mos

IX

Maistas įvairiuose kraš
tuose, įvairiuose sezo

nuose ir kt.

Sugrįžimo leidimas.
Klausimas—Dar kūdikiu bū

nant tėvai mane 'atsivežė* Ame
rikon* Abu. tėvai mirę. Nežinau, 
ar- išsięmė i pilietystės popieras, 
ar*ne. 4^24 m- ištekėjau už vie- 

turime vaikų,tinio / piliečio,-
gimusį <čionais. Niekad neban
džiau sužinoti apie* tėvų pilie- 
tyštę. Dabar ^kętiname važiuoti 
Europon ir mam pasakyta, kad 
tūriui prašy ti/ lebMmO- nuo šios 
y aiduos vėl sugrįžai į ‘Suv. V als- 
jjįj.astį Kbd$i> iwalju*>pridėti ma
no vardo prie vyrOv amerikoniš
ko pasporto?

AUakymas^Jeigu tevai neiš- 
i, tai 

;»vis pasiliekti aieivė ir, 
kaipo-'.tokia, tavo, vardo... nesal

ore žmonės dauginus degtinės 
geria.

Iš to mes galime pasimokin
ti. Vasaros metu turėtume ma
žiaus mėsos valgyti, daržovė
mis maitintis, o žiemos metu 
mėsa, riebalais. Mes paprastai 
taip ir darome.

Kūdikiams mėsos nereikia; 
jos nereikia ir seneliams, čio
nais pienas bus geriausias 
■maistas. Vaikams patartina 
duoti daug baltymų (mėsos, 
kiaušinių), nes, kaip sakiau, 
augąs kūnas jų labai reikalau
ja.

Aplamai imant, /Žlugusios 
.moterys gali apseiti su ma
žiaus maisto, nes jos mažiaus 
dirba. Dažnai ir sunkiai dir
bančios moterys gali su ma
žiausmaisto apseiti. Musų mo
terys dažnai perdaug valgo—

Gamta mums suteikia geriau
sių pavyzdžių, galima sakyti, 
iš visų pusių stengiasi mums 
padėti. Skirtinguose kraštuose 
auga skirtingų augalų ir gyvu
mų, kurie tų vietų gyventojams 
kaip tik ir tinka maistui, šil
tuose kraštuose auga sultingų 
augalų, nes tenais mėsos be
veik ųereikia: tenais augaluose 
turime tiek* krakmolų ir cukrą, 
kad,t jai® galėtume, anot Dr. 
iLorando; visą* Europos biednuo- 
liienę maitinti. Vienok, kaip 
žinoma, laukiniai neužsiganėdi
na* vaisiais — jie daugumoj 
mėsą1 valgo; kai tik jos gauna, 
laukiniai valgo visokius žvė
ris, vietomis net ryklius* už tai' jos riebios.

Atsakymas — Knygutė “Kaip 
Tapti Suv. Vai. Piliečiu” išleis* 
ta Foreign Languagc Inf; Ser
vice, 222 Fourth Avenue, New 
York City, * turi tūkstančius 
klausimų ir atsakymų. Prekė 
25 ceiJtaL u l

■Parsivedant sėklų
* \

Klausimas — Ketinu vykti 
Europon vasarą ir norėčiau 
parsivežti- sėklų ir* kitų* auga* 
lų iš1-mano šalies. Ar tas gali
ma ? y

Atsakymas — Apart daržo
vių ir kvietkų sėklų, negalimų 
parsivežti seklų į Suv.» Val.i falą 
specialio pavelijimo nuo Suvt 
Vai. Ženidirbystės Departaj 
m cnto. Tos reguliacijos įveSf 
tos tani, kad1 sulaikyti įgabenii 
mą visokių augalų ligų* ir in* 
šektų-bei vabalų.1 [FLIS] r

■■■ .............. . ■! | i,

Musiį Maistas
Raša/ Dr. A. J. 7čaraZiW[
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Vanduo

gerai žinome, kad a'
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prie lovos švelniai uždengė jų 
antklode, o Arturas liūdnomis 
akimis pažiūrėjęs valandėlę į

mes įpuolemo j 
grafas pasuko savo 
velniškas žvilgsnis 
man teko * skaityti,

(Tąsa)
kuri' matėsi pro praplėštus ru
blis. Vaizdas titrėjer baisų pa
našumą1 į kūdikį ir kačiuką, 
kurio galvą kūdikis turėjo 
įmerkęs į spatkelį ir mėgino 
prieš norą' priversti kačiuką 
gerti, pieną.

Kuomet 
kambarį, 
.veidą* ir 
apie kurį
sužibėjo j o* akyse. Jo akys liep
snote liepsnojo demonišku pa
siutimu; didelės, baltos ereli- 
nės nosies šnervės išsiplėtė 
ir< pradėjo virpėti ;f o balti ašt
rus dantys, kyšanti iš po krau- 
j ais • su terštų. 1 ūpų, sugriežė lyg 
laukinio žvėries; * ; *

Vienu rankos pamojimu 
smarkiai sviedęs savo aukąrat
gal į Ibvą', lyg. kas ją butų me
tęs iš aukšto, jis atsisuko ir šo
ko į mus. Bet* tiio laiku profe
sorius jau buvo atsistojęs ant 
kojų1 ir*<laike į jį ištiesęs voką, 
guriame h buvo hestijos dalis? 
Grafbs' 'staiga sustojo, kaip irr 
liucija* prie rttsies‘ ditrų kapi* 
hyw,* ir* pradėjo trauktis atgalf 
iVi$ tbliaiP ir toliau jis trauke- 
si,s odinės« rankose laikydami 
kryžius^viš labiau prie jo arti
namės. Bėt tuomet’ netikėtai 
^pranyko: mėnulio šviesa, nes 
didėlis^ j trodbsi debesys praslin* 
ko padange; ir iki Kvintas sU-1 
spėjo užžiebti gazo žiburį, nic-i 
kO daugiau nematėme, tik tru
putį išsidraikiusių skystų dujų; 
JbsLnusitčsę prie durų, kurios 
nftttsų visų/smarkumu išlaužtos 
vėt'atšoko* į senąją poziciją. 
Van Helsingas, Arturas ir aš; Visi 

lai be vandens* džiūsta** V audito 
įštarpina įvairius . mineralus, 
kuriais, augalai maitinasi. Tas 
pats ir žmogaus gyvenime: be 
yandens. nebūtų įgalima nieko, 
įuvirškintk Vanduo sudaro 
kraujo ir visų skystimų^didžiau- 
jšių dalį! Vanduo ištąrpinn1 įvai
rias druskas ir , visokį maistu.

Perdaug vandens ifgi kėnkia. 
Užtenka pusantro litro per die
nų (ne daugiaus). Paprastai 
žmonės permąžai-vandens var
toja, ypatingai * moterys. Jei 
k*raujo . tekamiej i' •>. sudynėliai 
pakriku.(arteriją sukietėjimai 
širdies ligos) i tai’ patartina ma^ 
žiaįusr vandona getti, / daugiau^ 
daržovių ♦ ir vaisių; yfeJ^tLrGa^ 
liįia gerti*, vandens.? ir- valgant dėlto skausmo išreikšto anks* 
į kartais ’net patartina' (netu-< “ 
rintiems apetito), ypatingai

iš kambario. Van Helsingas 
man sušnibždėjo:

“Jonatanas yra letarge, kurį 
-kaip žinome, Vampiras gali 
įkvėpti. Mes nieko dabar nega
lime daryti Minai, iki ji neat- 
sigaus; bet būtinai turime jį 
išbudinti!” Įmerkęs rankšluos
čio galų , į šaltų vandenį, pra
dėjo juo šveisti Jonatanui į 
veidą, o- tuo tarpu jo žmona 
tebeturėjo rankomis uždėjusi 
veidų ir verkė balsu, kuris 
buvo tiesiog skaudu klausytis. 
Pakėlęs langinę sužiurau per 
langų. Mėnulio šviesa buvo la
bai ryški; bežiūrėdamas pama
čiau Kvintą, kuris perbėgo per 
pievų ir pasislėpė didžiulio ėg
lio šešėlyje. Negalėjau supras
ti,* ką, jis ten darė ir kodėl, bet 
tuo momentu, Markeris atga
vęs dalinai sąmonę, garsiai su
šuko, todėl* tuojau atsisukau 
į lovą.’ Jo veide, kaip ir buvo 
galima tikėtis, išskaičiau di- 
džiausį . nustebimų. Kelioms 
minutėms dairėsi blankiomis 
akimis,■, nes negalėjo susigrai
byti, bet atdavęs pilnai sąmo
nę, pašoko. Tas jo judesis iš
budino žmonų, . kuri ištiesė 
rankas, lyg-norėdama jį apka- 
bjnti;-bet tuojau jas atitraukė 
ir. .pridėjusi atgal prie veido 
sudrebėjo^ -nusipurtė ir pasriu- 
vo ašaromis.

“Dėt Dievo meilės, ką tai 
sušuko.

tuo laiku ji jau atgriebė kvapų 
ir sušuko tokiu baisiu perve
riančiu, skausmingu balsu, jdg 
manau, kad jį girdėsiu iki grA4 
bb lėfttos.** Kelias sekundas ji 
išgulėjo bejėge, netvarkingai 
Jos veidas; buvo Šmėkliškas, 
kurio baltumų tuo labiau ak* 
centavo kraujo suteptos luposi 
smakras ir*skruostai. Nuo jos 
gerklės tekėjo plonas siulellš 
kraujo; akys apimtos didžiau
sios baimės, teroro. Ji priftjo 
prie veido nelaimingas ran* 
kas, kuriose dar tebesimais 
raudonos žymės paliktos Grafo 
pirštų, ir iš po jų pasigirdo že
mas, blankus verksmas, deja
vimas, kuris buvo atgarsis dL

čiau tuo perveriančiu baisu*
Van Helsingas prieies visai

reiškia?” Harkeris
“Dr. Sevarde*, Drl Van Helsin- 
ge, kas atsitiko?- Kas yra? Ar 
kas bloga? Mina brangioji, 
kas tau yra? Ką reiškia tas 
kraujas? Dieve brangus! Die
ve brangus! ar jau priėjo net 
prie to?” ic atsiklaupęs pradė
jo rankas laužyti. “Dieve gera- 
sai padėk mums! Padėk jai, 
Dieve, padėk jai!” Orbitai pa
šokęs iŠ lovos pradėjo* vilktis 
—visas jo vyriškumas atbudo 
lyg žaibas. “Kas 'atsitiko? Pa
sakykite man viską!** šaukė 
nesustodamas. “Dr! Van Hel- 
singe, jus mylite* Miną/* aš tą 
tikrai žinau. Dėryk ką nors, 
mėgink jų išgelbėti. Dar negali 
bąli vėlu. Jus jų,-saugokite, o 
aš eisiu Jo ieškoti/* Jo žmona, 
nors kankinama baimės ir 
skausmo suprato, kad ir jam 
gręsia pavojus, todėl viską pa
miršdama pagriebė jam už 
rankoj ir sušuko:

f (Bus daugiau)
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CHICAGOS
ŽINIOS

MoRytpjų,delegacija su
grįžo išWashingtono,
Trylika! mokytojų, nuvykusių 

Washipgtonan ieškoti pagelbos 
sau,ir savo draugams, kurių al
gos, .nemokėtos jau mėnesius 
laiko, sugrįžo Chicagon. Jie 
gavo kai kurių senatorių pri
žadą, jogei šie dės visas pastan
gas, kad federalė vyriausybė 
pagelbėtų Chicagos mokyto
jams. Kaip žinoma, Chicagos 
mokytojams miestas yra skolin
gas $20,000,000, kitaip sakant 
daug maž po $1,400 kiekvienam 
mokytojui.

4diulų darbų atlikti, kaip Mellish.
Vienok įtsatymai yra įstaty

mai, Jiems tenka nusilenkti. 
Taigi vienas Kane kaunlės tei
sėjų išreiškė nuomonę, jogei 
reikėtų padaryti Mellishą kali
niu nakties laiku per 20 me
tų, o palikti jį laisvu dienomis, 
kad jis galėtų savą darbų dirb
ti. Kiti vėl siūlo MeUiąho teis
mui sudąyyti džiurę pusiau iš 
mokslininkų ir Kųnp kąuntės pi 
liečiu. -

Mėgino nusižudyti, ap
ardė trobesį

apardžiusi du 
išbarš- 

Pats 
men-

sels

Leroy Fox, 53 metų, bedar
bis, 4853 North Lincoln st., 
mėgino nusižudyti gazu. liet 
kilo* ekspliozija
trobesio apartmentu ir 
čiusi viso trobesio langus. 
Fox išliko gyvas ir visai 
kaiK, sužeistas.. Jisai yra 
t uotas. Fox, buvęs seniau
monas, jau kelintų menesį be 
darbo. Jisai išsiuntė savo žmo
ną pas draugus, o tuo laiku pla
navęs užbaigti sąskaitas su gy
venimu,

Keista byla
St. Charles mieste gyvena 

John E. Mellish . Jisai poli
ruoja stiklus teleskopams savo 
šapelėj. Jo pati apkaltino jį 
netinkamu pasielgimu su 15 
metų mergaite. x

Jei, Mellish bus rastas kal
tas, tai jam, grūmoja sulig į- 
statymais 20 metų kalėti.

Bet alstronomai septynių uni
versitetų yra pareiškę valstybės 
gynėjams, kad Melhsho darbas 
būtinai reikalingas mokslui ir 
kad tik keturi darbininkai tesą 
visapi.c.,pasaulyj, kurįę gali tokį

PATENTS
įsrtižs?.' 
kuokit vilkindami su \
npKaufoJImu • a v o \ A 
■uinahymų. I'rlsių*- \ 
kitę braižini ar mo- \ 
deILjdri InMruk^ijų, , 
arba rašykite dei DYKAI 
NEMOKAMOS knjr- ; KNYGKt® 
gntže "How to Qb. J 
taln a Patent” ir "Rceord of In- 
▼entlon” formo*. Nieko neima m 
nž InformaeljaH k.-, daryti. Susi* 
raUlniJImal !aikop)| paslaptyje. 
Orėliau, atsargu*, rūpestinga* p»- 
tarnavppae. A

CLARENGE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney 

43-A Securlty S*»ini» & CommercUI 
Eank Bulldlng

(Dlr«cUy Acrou Street Irom Patent Office) 
VVA8JUNGTON. D. C.
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Nori panaikinti patvar 
kymą liečiantį auto-1 

mobilius,

cionalės Organizacijos Prohibi- 
cijos Reformai pirmininkė; Ni- 
cholas Mųrray Butler, Columbia 
universiteto prezidentas, ir Mat 
thew Woll,_ Amerikos Darbo Fe
deracijos vice-prezidentas,

Šie asmens skaitosi stambių
jų Amerikos kalbėtojų tarpe.

Už įžangų mokėti nereikės. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Coliseum torbėsio durys at
sidarys 7 valandą vakaro. No
rėdami platesnių informacijų 
galite kreiptis telefonu— Su- 
perior 5013; šaukti reikia. Miss 
Platt.

Teatruose

Užmuštas traukinio lo 
komotyvo inžinierius
Užmuštas lokomotyvo inžinie

rius ir keturiolika pasažierių 
sužeista, kai Southwest trau
kinis, važiavęs Milwaukee link, 
nušoko nuo bėgių. Mat, lietus 
buvo išplovęs kelių netoli nuo 
stoties Durand, III, ' \

Don’t 
neglect 
Coids

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

Garsinkite^ Naujienose
-a-------------------- *--------

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj
S. Halsted St.

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

GraborJai

Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai ;

Dr. C. K. Kliauga Dr. Vincente. Steele
dentistas Dentistas

^V?fr?riDKai’’ K^ergaiJ ir Subatoms 4180 Archer AveUUe 
2420 W. Marųuette Rd. artt Western Ao. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis ir PėtnyČio .b 

1821 So. Halsted Street 
'■»'O'» ......

Įvairus Gydytojai

Dr. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted Street
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

Chicagoj jau kurį laiką vei
kia patvarkymas, kuris drau
džia dienos metu laikyti auto
mobilius pastatytus prie šaly- 
gatvio vidnrmiesty ilgiau, nei 
keletą minučių. Vidurmiesčio 
biznieriai tvirtina, kad šis pa
tvarkymas darąs jų bizniui ža
los po $75,000,000 kas metai. 
.Jie labiausią ir reikalauja pa
tvarkymo atšaukimo. Kaip va
kar miesto tarybos specialis 
komitetas šaukė publika viešam 
pareiškimui nuomonių tuo 
klausimu. Biznieriai reikalau
ja* leisti laikyti automobilius vi- 
durmiesty bent 30 minučių prie 
šalygatvio.

Komunistai įeina i ma
dą auksinėj pakrantėj
Northsidėj, paežerių, Chica

gos turtingųjų §emynų apięjįn- 
kėje pasireiškia nesusipratimų. 
Dalykas toks, kad komunistai 
jgija čia pritarėjų. Ir dūliai to 
iš Ravinia VVoman’s kliubo re
zignavusios net kelios narės, 
jeigu tikėti dienraščio “Iler.- 
Ex.” pranešimu.

Tos apielinkės daugelis po-, 
nių neturi ką veikti, tai - stimu
liacijai komunizmas gali ape
liuoti į jas. Ką gero, neužilgo 
pamatysime ir “draugų” 
rulį. važiuojant limunizu 
šoferiu paskaitos laikyti 
dės leidėnis apie sovietų

O gal auksine pakrante įtiek 
nusibankrotavo dėl depresijos, 
kad pradeda persimesti “vie^ 
nintėlių proletariato ganytojų” 
ideologija?

And- 
ir su 
susai- 
rojų.

Chicago teatre —pradeadnt 
ateinančiu penktadieniu asme
niškai scenos numerius pildys 
Budy Vall.ee ir'j o orkestrą, Wij- 
lic ir Eugene Hovardai, Bay 
Bolger ir Joąnn Abbott; pa
veikslas “Merrily We Go To 
Heli”.

Oriental teatre— pradedant 
ateinačiu penktądionlu scenos 
numeriuose linksmins pubilką 
Mills Brothers; paveikslas “Man 
About.Tcvvn”; kitokie nume
riai.

Unitųd Artists teatre-r- šiuo 
laiku rodoma “C o n g r e s s 
Dances”’; kitokie numeriui.

l’ptpyvn ir Tivoli /teatruose 
dabartiniu laiku rodoma, pa- 

■ veikslas.t “Letty Lynton”; sce
nos produkcijos, kitokie nume
riai

Septyni sužeisti auto 
mobilio nelaimėj

Gatvekaris įvažiavo . į Wiliam 
Ždunowski (1203 West 47 St.) 
automobilį prie 97 gatves ir 
Evving avė. Septyni ąsmęns su
žeisti. Zdunoyvski su šeimyna 
grižo j Chicagą iš savaitės pa
baigos atostogų, kurias turėjo 
Kalamazpo, Mich.

Garsinkites “N-nose”

Salčinl krutlnCje, ar gerkl&je gali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki: 
juos i 0 minutes su •‘Mustorole”,. 
— "counter-irrltant” I Uždedamas 
karta j valandą, jis turi sutelkti 
nngolbą. Miliūnų vartojamas per 
20 motų. Rekomenduojamas dak
tarų ir slaugių.

S. M. SKUDAS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
Ttl. Roowv.lt 7532

IGN. J, ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

TA—----- !T

1646: W, 46th St. 
M '

Telefonai

Boulevard 5203
Boulevard 8413-)

Masinis mitingas prieš
18 amendmentą .

Masinis mitingas atkreiptas 
prieš prohibicijų bus laikomas 
Coliseum trobesy pirmadienį, 
birželio 13 c)., 8 vai. vakąrp. $is 
mitingas bus laikomas kaip tik 
prieš atsidarysiant nacįonalej 
republikonų partijos konvenci
jai Chicągoj. Taigi, jei kalba
mo mitingo rengėjams pavyks 
pripakuoti publika didžiulį (3o- 
liseum trobesį, jis bus ytin 
reikšmingas kaip parodas žmo
nių ūpą link blaivybės įstaty
mo. Todėl, kurie mano, kad 
prohibicijos įstatymas *jra ša
lia kenksmingas, turėtų atsilan- 
yti mitingam

žymiausi kalbėtojai bus: p- 
nia, Charles Sabin, Moterų Na-

' MYKOLAS GUŽAUSKAS

Č Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 4 d.. 6:30 vai. rytę,
1.932 m., sulaukęs. 49 metų.Įąm- 
žiaus; gimęs Žigaičių parap., Tau
ragės apskfc, Žojiškių kaime. A- 
merikoj išgyveno 25 metus. Pa
liko dideliame nubudime dukterį 
Oną Jr Sūnų Antaną, pusseseres — 
Pauliną Butįnienę ir svogerį, Bū
tiną, Josęphįqe Krikščiūną^, ir švo- 
gerį Krikščiūną, Pauliną Brazaus-. 
Menę ir švogerį Brazauską ir gi
mines. Kūnas pasąryotaj randasi 
T646 W. 46 St. ' /
rG

Laidotuvės įvyks seredoj, birže
lio 8 d., 8 vai. ryte iš I. J. Zolp 
koplyčios j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio .sie- 
Įą, o iŠ ten bus ųulydėtas į šv. 
,^Kazimiero kapines. ’ 
i t Visi a. a. Mykolo Gužapsko 
giminęs. draugai ir pažystami esat 
‘nuoširdžiai kviečiami . dalyvauti 
laidotuyčsc ir suteikti jąm pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą, 
į Nuliūdę., liekame

!, Duktė, Sunuį, Pus s f sefės, 
Spogeųaį ir Gimipįs..,, 

f Laidotuvėse patarnauja grabo- 
'tius I. J. Zolp, tel, Blvd. 5203.

SUMMERIASH10US

Lachaviclv ir Sūnus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse . kuopigiausia.
Reikale meldžiami, atsišaukti,, o l.usu 

/ darbu busite r užganėdinti.
Tel. Roosevclt 2515 arba 2516 t

2314 W. 23rd JP1., Chicago
SKYRIUS:.

1439į S.; Court> Cicero,, III,
Tel. Cicerpį .5,927

1327 So. ,49tb Ct. 

Telefonai!

Cicero 3724 '

Phone CznaI 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Scredomu, ir nedėliomis pagal sutarti. Į 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Republic 7868
--------- -------- ----- - . ,i /.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St,

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts)

Ncdėldieniais pagal intartj

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandoj; nuo ,2-4, nuo 7-9 .

Nedeldieniais pakai sutarti

i (Cor. or J3tn o naiitea ori; 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Telefęnąs,,YarUs ,1138 
■ ■/

Stanley -P/’ Mažeika
Graborius
Balzamuotojas x

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika-i, 

lanN,„t Kamfc į prieiųątų* a

3319^ Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

w WI>'IW^..' 1 'jyvWWWRy
Lietuves Akušeres

Phone 
Hemlpck 9252

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY..

B MIDVflFE

„South

, 11 > % j "V * ' yAkiu Gydytojai,

p.i
D**4

Phone Bottlevard 4139
A. MASALSKIS

!, i r i i
Miwų,,.Pa^payiina5L Jai- 
dotpJ&e įfr Nokiami reit 
kale, visu.oVnet,)l>f«ti sąž^ 
ningjjs ir n«b|ąngui vto- 
del, kad i, neturim?,, iš
laidų ; ^užlaįky/npį ,u: aky^ ' 
rių’’V ,,

3307 Auburn Avė.
CHfCAGO, Ų.L.

Nauja vasarinė madų.„ k’’ygĄ" . Joj6- > 
surasite sau tinkaniąp.yasąęąj fuknclf. (Dj 
delis pasirinkimas visokeriopų į tūbų m<B 
terims, .merginom? įj meigįtemst

Knygos kainą jįk JO centų, , Užsjsa,-. 4 
kykite ją sau Atuojąus, . "
Galimą gaųtį, Naujienose. 1739v Soutjj 
Halsted §t./ Chicago, III.

J. F J KADŽIUS
PIGIAUSIAS, LIETUVIS 

GR ABpjRĮUS, CHięĄGQJ

Laįdotųyjįje patarnau
ju ( gerį^u , lt pigiau 
negu, .kKi j lodei, kad 
prikLMfiati-.prie gra

bų, jšdirhystėj
OFISAS:

668. ;W. 18th Street 
Tel; ęanąlf 6174 
' SKYRIUS:

323?; JHalsted St, 
Tel,’ Victory 4088

Tsrrr. ąJ4XT’

ir mažiausia
GRABORIŲ IŠTAIKAI

EUDEIKI^ ir vėl nustebino pu^liU<>W»J*vo4 Bujoto
mis kainomis už aukštos i-ųšies, palaidojimą. Mes , niekp 
įĮierękųojapie už atvežimą mirusįo žmogau* kun^j mUfifl 
j|st^Ligą|iš bile jokios miesto dalįes^j,

J Reinui esąpt, ęiusų automąbiHjl^ atyažtyftM jps» 
Lnamuą jr atveš j musų įstaigą, l^galMto/pamatytidį- 
Ldžiauskpa^irinkimą grabų ir kitų^eUįpię^ų *r
* tarnavimą jums visai nieko neieikes^mol^tLuježiyjint
4 tai, ar jųs.kąipirksite^arn©.^
w< EUPEIĘĮS yra/ vie^K Meįųvjų , 

teikia ambųląnce patarnavimą su ekspertų lietuviu -pa- .
^tarnautoju. Dykai Keturių ĮioplyAųs^Cl

, .JSUDĖJKĮ pirm negu kreipsitės Jcu?
kitur. . - v -

v i*'WĮ|įi.į^P li&MriKy *

... ' ...........rosUrja^ęiHPtpJ' J ’.$• į
Dldy/įs Ofisai

4605-07 South HgrmitageAvenue-
Vięi Telefonai: YARDS 1741ir 1712 ,

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal nanjansiiu 
metodus X-Ray ir kitokius flektros 
prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., nttoli Morgan Sft, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Įlydė Park 6755 ar Central 7464

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofise patinusias, išsiputosiąs 
blauzdų gyslas.

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

Tei. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų i-

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 luboe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:.

Nuo ,10 iki į 2 vai. ryte, nuo ,2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedel..nuo 10 iki 12 Sieną. 

Pbone Midvray 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue , 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 «
* Rezidencijos Tel. Drex«l 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

Ofisas: •

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

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

šventadieniais 10-12 dieną

DR. VAITUSH,1)IT.
LIETUVIS AKIŲ,, SPECIALISTAS

Palengyįna.. ?kių., Aut*4 j<at*
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių,. (aptemiipo,. , neryuotųmo, „ skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, ; atsitąisų 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose, atsitikimuose 
egząntiųąvimaj dąromasr AU elektrą, paroT 
dancįą mažiausia?, klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos, .vaikus. Valandos 
nuo,f10 iki 8 v. Nedėliomis. pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM-. 
PĄ LAIKĄ SU iNAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų aky* /atitaisomos be 

akintų., Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė..

Phone Boulevard 7589

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

Rcz. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M; D.
CHIRURGAS •

Oakley ir 24 gatvės
Xl. Canaj 1713-0241

Valandoj;) Panedėjy 3 iki 8, Utarnink<
7 1-4, Petnyčioj 1-7 -

2 iki 
10

Duokite savų ąkij . išegzaminuoti ..

Dr. A. R.> BLUMENTHĄL
OPTOMBTRIST

< ’ v*” 20 m.
’ 4649 S. Ashland Ate.

, Tel, Boulevard. 6487-

DR. KAHL NURKAT
(NURKAITIS) 

.Akiniai pritaikomi 
mokslišku budu

2437 W. 6‘Jth St
Tel. Grovehill,.2242

■ ...................
Tel. Yards 1829 .

[ DR. G. SER.NER
J-IĘ,TŲVJS .. AKĮU ų SPĘCIĄLĮSTAS

Patyrimas , 
Komplikuotuose , 

Atsitikimuose .

Ofisas ir Akinių, Qirbąiv?,v;
75fi.West.35th St. .

kampaą „Halsted St. v
s Valandos nuo. 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėlįųmi*.’nuo JO iki 12 !.

DILA. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas . 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Čalųmet-3294 '
NųųhP iki IŽ iYbL dieųoą k r 
nuo 6 iki 9, valąndos vakare .

DR.MARGERIS
i Valandos t nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir ąųp 613.0. iW £:30 5yąkątt, Sek^ .,

K.. GUGĮSI
Rez. 6600 South Artesian Avenue I a«

Phone Prospect 6659 I i-- MIRSIM UrloAo y
Ofiso Tel. Canal 0257 127 ^born, St., ^oom. U U

DR. P. Z. ZALATDRIS Valandoj t nuo 9 ryto iki 4 po pietųv
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ____ .

1821 So. Halsted Street J 33 Tel-°Ba^.!«d 
rjjTpMrn tt f Tclo 15oUl€V3ld 1310______ U r I Valandos; ,uuo,6 iki 8 vai. kiek vietų

•••-«*• "" ’ ' I vakarą, išskyrus ketv*rgą
Nedėlioj ,nuo 9 iki ; 12 ryto . - ,

" "    ' -   f!—  —■ -     > . .............. f M f I1

John Knchinskas
Lietuvis Advokatas
222X West 22nd Street .

DR M T STRIKOLISI s«„Hl. 1. O i J t £11 VU Valandos. 9 ryto .jki 8 vakW.a,
GYDYTOJAS CHIBUBGAS | jf Pėtny^oj nuo 9 iki 6 .

■» 4645 S. Ashland Avė., 
tOfUo valandos, ima 2 iki 4, ir nuo O iki 

8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutarti 
Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospcą 1930

0036

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

2400 IV. Madison St.
Vai,: 1 iki 3 P° piefų,. 6 iki 8 vak.

Tel. We$t 2860 >
Namų telefonas Brunswick 0597

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western,<Aveniu

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

Lafayette -4146

9 iki .11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro

DR, J. J.KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

AA..SUKIS’
Advokatas,

I Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
įRoom 905 Tel. Dearbųrn ■ 7966

Valandų*: 9 ryto iki ,4 po pietų, >

Vakarais: Utarn. ir Ketv.-—6 iki 9 vai. 
4145 Arcbęr Ava,, Tei. Lafayette. 7517

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN b; bordek
(John Bagdžiunąs ,Bord|n) 
LIETUVIS ADVOKATAS *

, 105 W. Adams St.,, Robm ,2117,// 
Telephone Randplph 6727

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

Namie 8-9 ryte Tel. Republic 9600

DR. A. L. YUSKA 
. 2422 IV. Marųuette Rd. 
kampas 67th ir Artesian Avė. 

t Telefonas Grovehill- 1595 
Valandos upę 9 iki 11 ryto, j?uo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedėlioms pagal susitarimą • *

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos; nuo 9 ryto iki 9 vakaro. - 
nedėliomis pagąl lutąrtį. 
4847 Vest 14th Street, 

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

VJ*

Hemlock 8151

DR, V. S. NARES 
(Natyauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Matfaette, Road

į i Phone„,Boulęvard 8483, Valąųdųsi, 9—-12, 7—9, Antrądieųj ij 
........    ——-t——    — Ketvirtadienį vakarais pagal .aniitarinią.

JfcLDividos;ilįD.I ,„J ■ n | .m,v'Wjifi ;■............ ne . .........................

Phone Boulevatįi 7042-

4910 Sqi. Midtfgąn Avenue
Tel Kenwoqd 5107

nuo 9 iki 11 valandą ^tfĮ 
* nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart fpentg4i<tnip įf

Dentistas,, 
4645 So. Ashland Avė. 

arti Street

JOSEPH J. GRISH
LietuvisAdvokatas

463 J So. Ąshlgn4 Avė.
• Tek Boulevard 28Q0

Re*. 4515 ^So.'Raekioelt St.
TelvRepRlto 97251.

i CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. Clark st., Room 1206
Telęphonc Central 6166

Namai*. 3117 S. Union <Ave., 7 iki 9 v* 
TckphpMh YictorjT: 2213 > -

J.P, WAITCHES
ADVOKATAS 

4600 So. Wood Stk‘ 
Tel, .Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI. 
Tel Pullman 6377.

William iC. Mitthell 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656, West 69 Street 
Telepbone Hemlock U23 • 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagal sutirti <.

ny V*

Vall.ee
Roowv.lt
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Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

. North Side

Šimas apie išvažiavimą ir bus 
kiekvienam nariui ir narei į- 
teikta po seriją. Bus ir kitokių 
raportų ir pranešimų. Visų na
rių pareiga atsilankyti. Ypač 
tie nepamirškite atsilankyti, 
kurie einate prie išbraukimo. 
Turite užsimokėti mokestis.

— Sekretorius..

REPORTERIO

SKILTIS

SLA. 226 kuopos susirinkimas

vakare, kai 7:30 v.
House 2150 W.

šiandie
Asociation
North avė., SLA. 226 kuopa 
laikvs savo susirinkimą. Susi 
rinkimas bus svarbus — bus 
daug raportų išduota konstitu
cijos klausiniu ir kt.

Visi nariai yra kviečiami 
sirinkti.—Sekretorius.

North Side
Po naktinio išvažiavimo

šu-

Marąuette Park
SLA. 260 kuopos išvažiavimas

Praėjusį sekmadienį ruošta 
buvo keletas piknikų, kaip 
SLA. 260 kuopos, būrelio kun. 
Mockui paremti, Humboldt 
Parko Lietuvių Politinio Kliu- 
bo, Birutės choro ir kitų.

Lietus tečiau suardė parengi
mus. Ir, pavyzdžiui, Birutė at
šaukė savąjį. Nežinau kaip at
sitiko su būrelio Mockaus 
draugų parengimu.

Bet SLA. 260 kuopa savo pa
rengimą turėjo. Ne kažin kaip 
didelis jis buvo — teisybe. Bet 
jau linksmumo tai nestokavo.

Visi kuopos nariai arba kai
mynai ir draugai prisilinksmi- 
no iki sočiai. Prisišoko visai 
savaitei, ir jau gerokai 
mus apleido p. Bausho 
ir dengtą platformę.

4 ' ' -/■:>- C '

Žodis kitas apie tą
kur piknikas laikyta. Esu ma
tęs ir vieną ir kitą vietą, kur 
lietuviai spiečiasi savo išvažia
vimuose. Man tečiau p. Bausho 
daržas labiausia patiko. Net 
lietus ir paniuręs oras nega
lėjo gražaus apiclinkės vaizdo

šute-

vietą,

Birželio 4 dieną DombrAusko 
sodne buvo rengiama naktinis 
išvažiavimas. Kadangi iš anks
to pranešta, jogei p-nia Dundu
liene ir jos artistų grupė ren
giasi prie įvairių pramogų, kad 
atsilankiusiems lietuviams su
teikt juo daugiau smagumo, tai 
bene daugiausia šiuo parengi
mu Įdomavo jaunimas, kurio 
buvo susirinkęs nemažas' bū
rys. Vieni iš jaunimo šoko, 
kiti vaikščiodami po sodną lin
ksmai šnekučiavosi. Ir taip lai
kui slenkant povai vis daugiau 
žmonių rinkosi.

štai apie 8 .valandą vakaro 
pribuvo kokia pora tuzinų ko
munistų. Išlipę iš automobilių 
ir pasistiprinę kokiu ten skys
timėliu, jie sustojo tvarto pa
šaliu ir pradėjo traukti revo
liucines dainas.

Priėjęs prie jų užklausiau: 
Kodėl,'vyrai, neinate linksmin
tis kartu su visais?

Vienas iš jų atkirto: “Mės 
atvažiavome čia ne linksmintis, 
ne tyru oru kvėpuoti, nes tuo 
rūpinais tik social-fašistai ir 
buržujai. Musų užduotis yra 
svarbi, ir susirinkome čia mes, 
kad sustiprinti savo jėgas ko
vai su išnaudotojais.”

“Vyrai”, tariau jiems, 
jus tai darote ne vietoj 
laiku. Be to, sustiprinti
jėgas bene gerausia butų ra
miai lovoj ilsintis”.

Negalėdamas jų įtikinti pali
kau juos ir sugrįžau į sodną.

Vėliau išvažiavime, buvo vai
dinama trumpas vaizdelis “Sod
ne”. Tada jau ir komunistai 
atėjo.. Pradžioj visi žiurėjome 
į tą komediją ir klausėmės jos 
žodžių. Bet paskui komunistai 
suprato, kad nebus didvyriška, 
jei ramiai išklausys. Taigi pra
dėjo šūkauti tuo labai pakenk
dami lošėjms.

Policijos nebuvo jiems nura
minti. Ir ji tur būt bijojo, kad 
komunistai pirštų 
Visgi vaidinimas 
prasčiausia.

Po vaidinimo ėjo
dovanų. Laimėtojai, buVusiėji 
sodne, pasiėmė dovanas.

Toliau programo negalėta 
tęsti, nes buvo perdaug chuli
ganiškas komunistų pasitarna- 
vimas programo rengėjams, iš 
ko piktinosi visi, kurie buvo 
šiame parengime.—F. B.

Liuciperis
Legenda yra, kad Liuciperis 

buvęs vienas žymiausių per
sonų danguj. Pralenkęs jis ki
tus dangaus “obivatelius” gro
že, galia ir išmintim. Jo puo
limo priežastis buvusi jo pui
kybe. Ir štai kodėl neeretai iš
girsite pareiškimą: “_......... .
kaip Liuciperis.”

Bažnyčios tėtušiai sako, kad 
savo širdies išdidume jisai at
sisakęs nusilenkti Dievo sostui.

gaus.'
Bet viduramžių misteriško

sios pasakos prikergia Liuci- 
periui ir kitą ypatybę, būtent 
ambiciją. Pavyzdžiui, 
įspėjęs Liuciperį: 
mano sosto.” Bet 
vas savo reikalais 
sto, tai Liuciperis 
sėdo jame. Tada 
Mykolas, supykęs 
karą Liuciperiui ir išvijo jį iš 
dangaus.

Pamoka iš pasakos yra to
kia: Nebūkite ambitiški, nės 
ta ypatybė lai velnio žymė. 
Reikia pasakyti, kad ši ypaty
bė šiandie atydžiai auklėjama 
jaunuomenėj, nors ir butų vel
nio žyme.

Talmudas aiškina, kad Šė
tono nuodėmė esanti ne tame, 
jogei jis lenkindavo 
vu, bet tame, I

“kad 
ir ne 
kūno

1 ' šaulio rašytojai ir poetai ima 
žiūrėti į jį, kaip į palaimą 

i žmonijai, kaip Lkoyotbją prieš 
* neteisybę, kaip laisvės čempior 
ną, kaip į šviesos teikėją. Tik
rai velnias darosi ne taip' bai
sus, kaip jį malevoja.

-------------------------Ą------------------
i

Marei Valentinienei 
atėjęs siuntinys

Fį-niai Mąrei Valentiniehei 
yra atėjęs siuntinys iš Varpių 

‘Išdidus'^a’’no *h)mwo^ parapijos.
Siuntjnys randasi Pilsen pa

što stoty adresu 1507 West 18 
street. , >

Prašoma pasiimti pinigų, nes 
už siuntinį reikės užmokėti. 
Pirm einant į paštą sustokite 
“Naujienose” ir pasiimkite 
kvitą, nes be kvitos negausite 
siuntinio.

nė nemanė, ba skaitė jį nemo
kančiu rašyti.

Paseka buvo ta, kad susitarė 
kelios davatkos po vadovyste 
M. Bacevičiaus, Petronies ir 
Dalylos ir išmetė iš Literatū
ros draugijos visai nekaltą na
rį — ne tą narį, kuris rašė ko
respondencijas. Praėjus, ke
liems mėncšiąms ir jie patys 
sužinojo, kad išmetę ne tą, ku
rį norėję arba reikėję išmesti. 
Išmestasis narys gavo pakvieti
mą grįžti atgal, 
kad komunistai 
grįnės jo bylą.

Be abejo, jei
rys butų grįžęs prie tos bylos 
nagrinėjimo, tai komunistai 
butų priėmę jį atgal. Ale jis at-

ir pranešimą, 
iš naujo na-

išmestasis na

Antradienis, Birž. 7, 1932
važiuos, ypač kuomet nupi
ginta kaina įžangai. Dauguma 
bus, kurie norės pamatyti savo 
pažįstamus ir gimines, o jų ga
lima susitikti “Naujienų” pik
nike. Čia, galima sakyti, suva
žiuos visokių pažiūrų žmonių 
ir tas piknikas bus lig kokie

Žemaičių Kalvarijoje. Aš irgi 
rengiuosi važiuoti. Reikia pa
miklinti kojas, gal priseis pa
šokti su kokia mėlynakė ilga
plauke. Wcll, iki pasimatymo.

Dievas 
“Neliesk 

kai tik Die- 
išlipo iš su
ėmė ir atsi- 
arkaniuohvs 

S paskelbė

Vėliau būrys pikniko daly
vių pp. Oželių kviečiamų ąt- 
vyko į Marųuettc Parką ir pas 
pp. Oželius pabaigė pikniką 
jau gerokai po dvyliktos va
landos. Čia suvažiavo pp. Gry
bai, Pulokai, Stasevičius, Am
brose ir keletas kitų. Maloniai 
vaišinami šeimininkų svečiai 
ir viešnios nė nepastebėjo, kad 
prasidėjo jau pirmadienis.

P-nia Oželienė yra pasižy
mėjusi radi o dainininkė turin
ti nepaprastai galingą ir įdo
mų balsą. O pats p. Oželis vie
nas linksmiausių vyrų, draugų 
būry ir nepailstantis šokėjas.

Baigdamas dar turiu atiduo
ti kreditą muzikantams tai pp. 
Jurgiui Stesevičiui ir Walteriui 
Yablonskiui. Jie, galima saky
ti, be pertraukos grojo visą 
popietį taip lietuviškus, kaip 
amerikoniškus šokius. Ir jei 
kurie iš muzikantų atliko savo 
užduotis, tai juodu. Jei neklys
tu, p. Yablonskib gyvena adre-: 
su 645 Wcst 18th st., o kur gy
vena Jesevičius, tai negalėčiau 
pasakyti. Tečiau tarp lietuvių 
jis yra žinomas ir nesunku 
reikalui esant surasti.

—Buvęs piknike.

nenukąstų, 
pavyko ne

laimėjimai

Smulkios žinios
Sužeista Anna Jurgelas, 

metų, 3443 So. 
Nugabenta St. 
Sužeista ranka 
skelta galva.

27 
Morgan street. 
Paul ligoninėn, 
ir gal būt per

Roseland
7:30; Ateinantį penktadienį 

vakare K. Strumilo svetainėje, 
158 E. 107-th st., įvyks Kliubų 
ir Draugijų Susi vienį j imo su
sirinkimas. Bus svarbus prane-

Helen Noksas, 42 metų, 2822 
Emerald avenue, perskrosta 
kairė koja aukščiau kelio.’Bu
vo kilę argumentų deliai bilos, 
kurią įnamis turėjęs mokėti už 
burdą. i

Perkam Lietuvos
Laisvės Bonus 

cash 
Lie-

iš visų valstijų ir mokam tuojau
Taipgi skolinant pinigus ant 

tavos Bonų ir algų.
Parduodam Pirmus Morgičius 

$500 iki $5.000.0(7 nešančius
Kiekvienas Morgičius yra vienoj 

vietoj; neatidalyti/, valdomi vienos 
ypatos.

Turime Real Estate ir Apdraudos 
Departamentas. Parduodam, mainom 
namus, lotus, farmas ir .visokios rų- 
šies biznius visose apielinkėse. Kreip
kite! arba rašykite.

J. NAMON
FINANCE CO.

6755 S. Western Avė.
Tel. GrovehilI 1038 

CHICAGO, ILL.

■ ■

John Raymond, 38 metų, 4506 
So. Honore Street, įsipjovė gerk
lę stiklu. Ėjo prie durų, pa
slydo ir virsdamas išmušė du
rų stiklą, o į stiklą įsikirto 
gerklę. v ’

nao
6%.

Viktor Makinas, 5 metų, 3301 
Lowe avė., sužeistas ties na
mais 3311 Lowe avenue. Įskel
ta kairė koja. Automobilis už 
gavo, kaį bernaitis ėjo per gat
vę. Vaikutis nugabentas į’ St. 
Paul ligoninę.

Louise Yulich, 38 metų, 2940 
Union avenue, sunkiai, susirgo. 
Išvežta kaunlės ligoninėn.

rinkėjas.—#nių

» su Die- 
kad pavydėjo 

žmogui. Pasak Talmudo, kai 
Dievas sutvėrė Adomą, kaip 
žemės karalių, tai visi aniuolai 
nusilenkė jam. šėtonas 
atsisakė padaryti tai. Ir 
vas išmetė jį iš dangaus.

Koranas, mahometonų 
tas raštas, esmėj 
Talmudu. Pasak Korano, kai 
Alahas sutvėrė žmogų, jis pa
kvietė aniuolus garbinti jo dar
bo vainiką. Bet jo aniuolas 
Eblis atsisakė nusilenkti Alaho 
paliepimui ir todėl tapo išva
rytas iš dangaus.

Kaip sau norite, bet šiame 
Dievo susikirtime su šėtonu 
reporterio simpatija yra velnio 
pusėj. Iš tikrųjų, Dievas rei
kalavo perdaug iš šėtono: nu
silenkti žmogui — godišiui, pa
vyduoliui, kuris kartais savo 
brolį už dolerį gatavas pasmau 
gti. Gerai padarė Šėtonas nesi- 
lenkdamas žmogui.

Vienok tai, kas 
aukščiau, toli gražu 
gia aiškinimo, kodėl 
buvo išmestas iš dangaus, štai 
vokiečių mistikas, Jacob Boeh- 
me, 17-me šimtmety nurodė, 
jogei Šėtonas pats pasisakęs, 
kad jis tapo ištremtas iš dan
gaus deliai literatinių ambici
jų. Jis, mat, norėjęs autorių 
būti! Ir kaip sūnūs ne vienos 
to šimtmečio šeimos už litcra- 
tines ambicijas buvo išvytas iš 
namų, taip ir Šėtonas tapo iš
tremtas iš dangaus.

Ir Boehme aiškinimas, rodo
si, patvirtina faktą, kad vel
nias panašus yra gadynei, ku
rioj gyvename.

Jeigu pažiūrėsime į šėtoną, 
kurio paveikslą patiekia garsu: 
sis anglų poetas Byron, tai pa
tirsime, jogei jis buvo ne kąs 
kitas, kaip revoliucionierius, 
mėgipęs išvystyti sukilimu 
prieš dangaus neteisybes!

O kitas garsus anglų poetas, 
būtent Shelley, veikale “Pa- 
liuosuotasai Prometeus”, pęr- 
stato velnią kaip žmogaus pa
laimą, kaip pasaulio šviesą.

Bendrai, tenka pasakyti, 
kad juo arčiau einame prie 
dabartinės gadynės, tuo ma
žiau baisus darosi velnias ir 
tuo daugiau gerų kokybių už
tinka žmonės pas jį.

Iš to, kas pasakyta aukš
čiau, tenka padaryti vienas ki
tas išvadas. Toli gražu ne visi 
tikintieji į velnią aiškina vie
nodai jo atsiradimą. Tpliau -y* 
velnio paveikslas keičiasi kar
tu su ,žmonių pažiūromis į gy
venimą. Ir pagalios. vėlesniais 
laikais kai kurie žymiausi pa-

Die-

šven- 
sutinka su

pasakyta 
neužbai- 

velnias
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Rožių žemė
Didelis Povilas nepatenkin

tas mano korespondencijomis. 
Aną vakarą jis išmetinėjo 
man, kad aš mažai progresuo
jąs, rašydamas tokias žinias.

Apsakiau jam, kad čia ne 
progresavimas ir ne regresa- 
vimas. Padaviau spaudai to
kias žinias, kokios vietoj at
sitiko.

, Antrą vertus, juk vienas 
žmogus negali visiems įtikti, o 
aš ir nesivarau, kad įtikti net 
dideliam Povilui.

Gi kai dėl progresąvinio, tai 
dar neseniai didelis Povilas 
akėjo Limbinius,per “Naujie
nas,” ir jis tada yra sakęs man, 
kad jeigu “Naujienos” priim
tų ir talpintų, tai jis dar aš
tresnes korespondencijas ra
šytų. .

Tie gi akli Limbiniai negalė
jo suprasti, kad didelis Povilas 
rašo korespdndcucijas apie

O didelis Povilas mane su
tikęs ramino: Tu tylėk, nie
kam nepasakok, dabar reikia 
taikytis prie aplinkybių; Auš
ra užsidarė, taigi tenka dėtis 
prię bimbinių.

Visiems matoma, kaip Po
vilas taikosi ir progresuoja į 
atbulą pusę. Girėsi gavęs jau 
einą iš bimbinių: dabar esąs 
PusžemaiČio vietoj, tik nusi
skundė, kad neišmokęs taip 
meluoti per ježednęvną, kaip

Ale vilties nenustoja išmok
ti. Jis prisirašė prie komisarų 
choro ir garbina Leniną. Su 
laiku busiąs geras dainininkas 
ir galėsiąs dainuot per radio. 
Bet klausimas: Jeigu koks 
ūpas užeis arba permaina bim
binių tarpe, tai gal ir ^Povilas 
kažin kur nudardės su 
“progresu.” — R.

Rožių žeme

savo

Rožių Žemės gyventojai 
sidomėjo “Naujienų” busian
čių pinikų, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį Birutės Dar
že, Archer avė. ir 79th st. Iš

juos. Apie Poyilą Limbiniai tikrųjų, bus įdomu pamatyti 
----- i---- — ----- -——---- - —————

MADOS MADOS MADOS
r’T

su-

™ermions

3051 — Labai elegantiška, sporto suknelė, 
taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

2791 — Augesnei moterei vasarinė į suknelė. 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

3191 ■— Jaunutei mergaitei suknelė, lengvai pasiūti ir išplauti, 
mieros 2, 4 ir 6 metų amžiaus mergąitem. /

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliais kartu, su užsaky- 
rmi. Laiškus reikia adresuoti: 
.Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted SU Chicago. IR. J

Sukirptos mieros 16, 18.

Sukirptos mieto s 36 m., 38,

Sukirptos

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted SU Chicago, III.

Čia įdeda 15 centų Ir prašau at* 

siųsti man pavyzdį No ........___ ......

Mieroi ........................ . per kratine

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)

' (Miestai ir vata.) 
b * "•Įl-vrirmiri  nu.......... aa——g

1

• • /
.'V ■ .. ;
M- % i

ę.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Marie Loseff, Franci jos ar
tistė, kuri rašo operą iš Sarah 
Bernhardt gyvenimo. Bcnharęlt 
buvo viena žymiausių pasaulio 
artisčių.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

R—I—Hlllll—■ .. .....1 . IMI III,.............

ČLASSIFIEDADS.

akrobatų grupę ir ristikus. Ka
dangi daugumas žmonių Rožių 
Žemes aplanko Naujienų pik
niką kiekvieną metą, tai ma
nau, kad ir šiemet jų nemažai

Educational
Mokyklos

Sergantieji Skilviu. 
VIDURIAIS AR KITOMIS'VIDU

RIŲ LIGOMIS
Gal naudojai daug visokių gyduolių 

ir gydytojų, ir niekas jums negelbėjo. 
Pamėginkite, tas kainuos gana pigiai. 
Nors ir daug turėjus iškaščių, bet gana 
tankiai pasitaiko užeit didelę pagelbą ir 
pasveiksti veik be išlaidų.

Mes turime knygelę ir jums ją pri
siusime. -Toje knygelėje nurodyta, kaip 
reįkia užlaikyt sveikatą sveikam, ir 
kaip gydytis nuo sekančių ligų: skilvio 
nemalimo, gumbo, atsirūgimų, išpūtimo, 
skausmo po duobuke, ramato, sausgėlos 
ir kitų. Paaiškinkite savo ligą laiške ir 
įdėkite už 2c štampą, tada gausite pil
ną paaiškinimą. Knygutėje* yra receptai 
ir paaiškinimai kaip užsilaikyt ir ko
kius valgius valgyt. Gyduoles gausite 
bile aptiekoje, bet kurie norėsite, aš 
prisiųsiu. Kurie sergate kreipkitės tuo- 
jaus.

DR. JOHN V. ZAKEVICH
P. O. Box 5, E. Taylor, Pa,

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

<
Dienomis ar vakarais. Del informacijų 

šauk arba rąžyk:
INTERNATIONAL BARBER 

COLLEGE 
672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

IŠGELBĖKITE SAVO NUOSAVYBĘ
Matyktt mus šiandie. Mes atnaujin

sime ir refinansuosime jūsų pirmus ir 
aritrus morgičius, taipgi farmų morgi- 
čius. Atdara vakarais

City Realty Co.. Incorporated 
948 W. 63 Street

Tel. Wentworth 0249

Business Service t
Biznio Patarnavimas

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

--------- O---------

PRANEŠIMAI
SLA. 226 kuoposNorth Side.

susirinkimas įvyks šiandie, birželio 7 d., 
kaip 7:30 vai. vak., Association House, 
2150 W. North avė. Yra daug svarbįų 
reikalų aptarti. Visi nariai yra prašomi 
atsilankyti. —Šileikis, sekr.

------ o------
NAMŲ SAVININKAMS ’

Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendauninkais. Maža narystės mo
kestis. Expertų patarimai visais reika
lais dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952

Liet. Piliečių Brolybės Kliubo Am. 
pusmetinis susirinkimas įvyks birželio 7 
d., 8 vai. v., Mark White Sųuare Par
ko svet,, .29 įr Rąlsted „S,t. .Bufinaį -.visi 
kviečiami atsilankyti, ries yra svarbių 
dalykų aptarti/ —r A. Zalagėnas, ralt.

Lietuviška Teatrališka Dr-stė Rūtos 
No. 1 laikys pusmetinį susirinkimu se- 
redoj, birželio 8 d„ 7:30 v. v., Ch. 
Liet. Auditorijoj. Meldžiam atsilankyti.

. Valdyba.

Draugystė Saldžiausios širdies V. Jė
zaus laikys pusmetinį susirinkimą 7 d. 
birželio, 7:30 vai. v.. Ch. Liet. Audi
torijoj. Malonėkite visi nariai atsilanky
ti, nes bus daug svarbių reikalų svars
tyti.

Lietuvių Moterų Dr-jos “Apšvieta” 
men. susirinkimas įvyks antradienį, bir
želio 7 d., 7:30 v. v„ Sandaros svet., 
3236 So. Halsted St. Visos narės susi
rinkite laiku. —Sekretorė.

-Valdyba

Patarnavimo Viėta
PERKAME: Morgičius, 

Notas-—Vekselius— 
Senas skolas 

PARDUODAME: Notas—Vekselius— 
Morgičius. .

PATARNAUJAME: Visais reikalais 
rišančiais su krutamu turtu. 
—Imformacijos dykai.

Ofisas atdaras dėl visų

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

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandas pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantaojam.

, 3139 So. Halsted St.
t ' Tel. Calumet 3398

~—~~—•—-

Jus'/sdtaUpinsite 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

EKSKURSIJOS
*

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669 I

BUŠŲ PATARNAVIMAS UI-toj 
GATVĖJ, NUO SACRAMENTO AVĖ. 
IKI ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ — 
KASDIE IR IKI VYTAUTO PIKNI
KŲ DARŽO — KAS SEKMADIENIS 

Busai parenduojami piknikams 
važiavimams už žemas kainas, 
skaičiavimai mielai suteikiami.

SOUTH

109 St.
Musų 

gatvių į

ir iš-
Ap-

šaukite Worth 148
WEST TOWNS BUS 

Ine.
ir Harlem Avenue, Worth, UI. 
busai eina nuo 63 ir Halsted 
Palos Park.

Automobiles

LINE,

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

Lafayette 1329

Miscellaneous 
įvairus

CASH mokame už senų auksų, auksi
nius daiktus, dantų crowns ir bridge; 
geriausia kaina. Harold H. Quint 8 Co.. 
202 S. State St., Room 913, kampas 
Adams. ;

Personal 
smenų Ieško

PAIEŠKAŲ savo kaimyno Jono Kup- 
rinavičiaus, paeinančio iš Vilniaus kraš
to, Trakų apskr., Jezno par.. Virbališ
kio kaimo. Kiek metų atgal gavau nuo 
jo laišką iš Chicago: John Capper, 
1622 S. Halsted St. Rašiau laišką, bet 
atsakymo nebegavau. Meldžiu ji P«b 
ar jį žinančius 'atsiliepti.

JOHN RADZWIL,
1512 S. 2nd St., Mihvaukee, Wis.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARBER Shop pardavimai. 2 krės
lai. Renda $22.50. Pigiai. 10722 Mi- 
chigan avė. ’

Real Estate For Sale 
_ Nąmai-ŽemjB Pardavimai_____

PAUL M. SMITH 8 CO. 
Real Estate, Loans and Insarance.

Perkam, parduodam ir mainome na
mus, lotus,* farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nčra skirtumo apielinkis — 
kas yra it kur yra* Turime ant išmai
nymo biznit), *hardware store, gasoline 
station, bučernių 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

PATOGUS' vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas {mokėjimas. Žemė tinka 
daržininkystei ir vištų auginimui. Visi 
pagerinimai. Nėra asesmentų. 38 m. nuo 
Chicagos. Arti gražaus ežero ir smiltė
to, pliažo. Gera'transportacija, tinka gy
venti apskritus metus. Rašykite Box 
1437, Naujienos, 1739 S. Halsted St.
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