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Mato kapitalistinės 
sistemos žlugimą

Pietinėj Amerikoj
Pranašauja “socialistinius su
kilimus*’ visose P. A. valstybėse

Tegucigalapa, Hondūras, bir. 
8.— šiaurvakarinėje Hondūras 
dalyje prieš valdžią kilo suki 
limas, bet kariuomenė prie La 
Barranca sukilėlius nugalėjo, 
žuvo 51. Sužeistų skaičius di
delis. Cortes, Santa Barbara 
ir Copan provincijoje paskelb
tas karo stovis. -

La Paz, Bolivija, bir. 8.— 
“Ultima Hora” laikraštyje til 
po straipsnis, kuriame pareikš
ta; kad po įvykusio sukilimo 
Čili valstybėje, panašus socia
listiniai sukilimai pasikartos vi
sose Pietų Amerikos valstybėse, 
pradedant Panama ir baigiant 
Patagonija.

Straipsnyje pareiškia, kad 
“kapitalistinė sistema' parodė 
savo bejėgiškumą išrišti dabar
tinių laikų klausimus. Be to, 
kapitalistinė sistema neturi pa
jėgumo išstudijuoti naujo pa
saulio veido. Jos resursai ir 
patyrimai susiremia su šių die
nų tikrenybe. Ji negali susi
rasti formulos savo išganymui.

“Kapitalistinės sistemos pas
kutinis nepasisekimas buvo re 
zultatas mėginimo išrišti prob
lemas metodėmis, kurios buvo 
geros 20-30 metų atgal. Ne
suprasta, kad tas metodes bū
tinai reikia modernizuoti.*

“Neužilgo^—yra generalis į- 
sitikinimas, kuris greit virs 
tikrenybe,—kad Peru ir Argen
tina pergyvens revoliucijas, ku
rią pergyveno Čili. Iš ten jos 
išsiplės į Boliviją ir į kitas Lo
tynų Amerikos valstybes”.

Brookhart pralaimėjo 
nominacijas i sena

torius
Dės Moines, la., bir. 8. — 

Garsus republikonų senatorius 
Smith W. Brookhart pralaimė
jo nominacijas. Nominaciją j 
senatorius laimėjo Henry F’ield, 
Iowos seklų pirklys.; ■

J. V. karo išlaidoms 
$389,000,000

Washington, D. C., bir. 8. — 
Biudžeto komitetas senatui i- 
teikė karo departamento biud
žeto projektą, kuriame skiria
ma $389,000,000 karo išlaidoms, 
šio projekto sąmata yra mažes
nė 3 milijonais už atstovų bu
to praleisto projekto.

Atstovų butas praleido 
Garnerio bilių

Washington, D. C., bir. 8.— 
Demokratų didžiuma su kai ku
riais repu bl ikonai s priėmė at
stovų buto pirmininko Garnerio 
bilių paskirti apie 2 bilijonus 
dolerių viešiems darbams. Bi- 
lius buvo perduotas senatui ir 
ten susilauks smarkios opozici
jas.

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

Giedra; šalta; lengvas rytų 
vėjas.

Vakar temperatūra buvo 55- 
63 laip.

Saulė teka' 5:14; leidžiasi 8;- 
23.

Kaina 3c

Čili socialistinė 
valdžia aprūpins 
visus užsiėmimais

Steigs tris valstybines ūkio, 
pramonės ir kasyklų bendroves

Santiago, čili, bir. 8. —- OaT- 
los Davila socialistinio sukili
mo vadas, kuris nuvertė Mon- 
tero valdžią, užginčija spaudoje 
paplitusius gandus apie tarpu
savinius ginčus, kurie kilo nau
joj socialistinėj valdžioje.

Davila taipgi užginčijo pa
skalas, kad jis rengiasi rezig
nuoti ir kad šalyje kilo kontr- 
revoliucija. Jis pareiškė, kad 
už mėnesio laiko čili nebus nei 
vieno darbininko, kuris neturės 
darbo, nes bus sutvertos trys 
valstybinės bendrovės: agrikul
tūros, pramonės ir kasyklų. Jos 
pasamdys darban visus šalies 
bedarbius. Turtuolius ir turin
čius dideles pajamas apdės mo
kesčiais, kurie suteiks užtek
tinai pajamų tuos planus įvy
kinti. Sukilimas buvo prieš pri
vilegijuotus žmones, kurie ne
sudaro 10% visų Čili gyven
tojų ir kurie per ištisus metus 
valde šalį despotiškai, nekreip
dami mažiausios domės į dar
bininkų, paprastų žmonių rei
kalavimus.

Pradėjo spauzdinti 3 c. 
pašto ženklus

Washington, D. C., bir. 8.— 
Paštas pradėjo spausdinti 4 bi- 
ijonus 3c. pąšto ženklų, pri- 
siruošdamas liepos 1 d., kuomet 
laiškų karnos pakils nuo 2 iki 
3 c

$125,000,000 federalių 
kelių užlaikymui

Washington, D. JC., bir. 8.— 
Senatas priėmė bilių, autori
zuojantį $125,000,000 federalių 
kelių užlaikymui, ateinantiems 
fiskaliams melams. Bilius nu
ėjo j atstovų butą.

Sudužo laivas su 800 
keleivių

Lagos, Afrika, bir. 8. -^-Su
dužo ispanų laivas Teide, ku
riame buvo 800 keleivių. Du 
anglų laivai skuba jiems į pa
galbą. Keleivių likimas nežino
mas. >

, ... _____L- •

Kinijos kariuomenė ka
riauja su plėšikais ------ —L

Hankow, Kinija, bir., 8. — 
Prie Kwangshan, pietrytinėje 
Kinijoje eina smarkus mušis 
tarp Kinijos provincialės armi
jos ir kelių tūkstančių plėšikų. 
Kariuomenė yra pasiryžusi iš
naikinti visus plėšikus, kurie 
terorizuoja Yangzte upės slėnį.

$500,000,000 viešiems 
darbams

---------------------- ;-

Washington, D. C., bir. 8.— 
Senato bankinis komitetas už
tvirtino demokratų bedarbės 
sumažinimo bilių, kuris autori
zuoja $500,000,000 viešiems 
darbams. Pinigai žadama su-, 
kelti parduodant bonus.

Nusižudė plieno 
magnatas.

New Rocrelle, N. Y., bir. 8. 
—Nusišovė turtingas plieno 
pramonininkas Herbert felad- 
stone Oliver. Buvo 48 pietų am
žiaus.

Chicago, UI., Ketvirtadienis,\ Birželis-June 9 d., 1932

[Acme-P. 8 A. Photo]

Durand, III.—-Nuvirtęs traukinio lokomotivas ir du vagonai. Nelaimėj žuvo mašinistas ir 15 pa-

Atsinaujino III. ang
liakasių ir opera

torių derybos
Springficld, III., bir. 8.—Illi

nois valstijos gubernatorius 
Emmėrson atnaujino derybas 
tarp United Mine Workers ir 
kasyklų operatorių, dcl naujos 
algų sutarties. Apie 50,000 ang
liakasių jau nedirbo nuo balan
džio 1 d.

Airijos senatas atmetė 
priesaikos pan. projektą

r" • f

Dubliu, Airija, bir. 8.— 30
balsų prieš 22 Airijos senatas 
atmetė ištikimybės priesaikos 
Anglijai panaikinimo projektą.

Italijoje teisia pasikęsi- 
nusius prieš Mussolini

Rymas, Italija, bir. 8.—Karo 
tribunolas pradėjo svarstyti l^o- 
menico Bovone ir kelių kitų as
menų bylą, kurie rengėsi nudė
ti Italijos diktatorių, fašistų 
vadą Bęnito Mussolini. Bovone 
buvo siūlyta $40,000 už pasek
mingą Mussolini nužudymą.

Angliakasiai apšaudė 
streiklaužius

Hopkinsville, K., bir. 8. —- 
Streikauja'nti Empire kasyklų 
darbininkai apšaudė streiklau
žius, kuomet pastarieji ėjo iš 
darbo. Nušautas šerifas, kuris t 
buvo streiklaužių tarpe.

“Bonų armija” para
duoja Washingtone

Washington, D. C., bir. 8.— 
Čia įvyko pirma “bonų armi
jos” demonstracija, kurioje da
lyvavo apie 25,000. Susiskirstę 
į pulkus ir nešiną vėliavas, jie 
numaršavo į kongreso rumus, 
Reikalaudami, kad butų praleis
tas bilius tuojau išmokėti jiems 
bonus. . Demonstracijos praėjo 
ramiai, nors buvo manoma', kad 
komunistai pasinaudodami pro
ga mėgins sukelti triukšmą.

De Valera rengiasi va
žiuoti Londonan

Dublin, Airija, bir. 8. —Va
kar pasibaigė Anglijos kolionijų 
ministerio Thornas ir De.Valė- 
ros pasitarimas priesaikos pa
naikinimo klausimu. Antroji 
konferencija įvyki Londone, 
penktadienyje. De Valera, Ai
rijos prezidentas, rengiasi ten 
vykti.

sažierų tapo sužeista

Reakcinis gaivalas 
pradeda įsigalėti 

visoje Vokietijoj
Demokratinė spauda kraustosi 
į Bavariją. .. Hitleris džiugiauna

Berlynas, Vokietija', bir. 8.— 
Kanclerio Franz Papen’o jun
kerių partijos kabinetas įsake 
visiems valdžios departamen
tams sumažinti - išlaidas. Re- y \ 1 • ‘
publikonų nuomone, toks pa
reiškimas /yra pirmas ’žinksnis 
prie bedarbių pašalpos suma
žinimo.

Fašistai jau pasiruošę laukia 
dienos, kuomet Von Papenas 
panaikins ddkfcetą, kuris už
draudė Hitlerio ginkluotus bu- 
rius-y Hitleris yra tiek tikras, 
kad jau užsakė naujas, raus
vas uniformas, kurias jo armi
ja' vilkės. •

Berlynas, bir. 8. — Mccklen- 
burg-Strelitz valstijos seimas 
priėmė rezoliuciją, kurioje už
draudė švęsti Weimar konsti
tucijos dieną rugpiučio 11 d. 
Visose Vokietijos valstijose, iš
skyrus Bavariją, pradėjo įsiga
lėti reakcinis gaivalas ir de
mokratinė spauda rengiasi per
sikelti į Bavariją, nes manoma, 
kad Prūsijoje ir kitose valsti
jose bus paskelbta cenzūra.

Berlynas, bir. 8. — Kai ku
riose sferose pradėjo plisti gan
dai. kad Von Papenas rengiasi 
Prūsijoje paskelbti diktatūrą, 
jeigu seimas greit nesusitars 
dėl naujo premjera paskyrimo. 
Gandai sako, kad busiąs pa
skirtas komisijonierius, kuris 
turės diktatoriškas teises. Ko
va seime eina tarp fašistų, ku
rie nors laimėjo rinkimus, bet 
negavo didžiumos, ir republi- 
kinių partijų.

25 sužeistų traukinio 
katastrofoje

Dean, N. J., bir. 8. — Nuo 
bėgių nusirito ekspresinis trau- 

’ kinys, susidūręs su prekiniu 
traukiniu. Užmuštų nebuvo, 
bet priskaitoma apie 25-30 su
žeistų.

Išrinko “jury” teisti. 
G. Means

Washington, D. C., bir. 8.— 
Išrinkti dvylika prieąiegdintų- 
jų, kurie teis Hardingo laikų 
agentą, G. Means. Jis išvilioja 
iš turtingos moteries $100,000, 
buk tai Lindbergh’o kūdikio 
atpirkimui nuo kidnaperių.

i : I': !

Francuos parl. iš
reiškė pasitikėji

mą Herriot
Paryžius, bir. 8. —390 bal

sais prieš 152 Francijos par
lamentas ' išreiškė pasitikėjimą 
naujam ministerių kabinetui, 
kurio priešakyje stovi radikal- 
socia'listas Edouard Herriot, 
Herriot atstovaus Frau ei ją Lau- 
sanne’os reparacijų konferenci
joje. Kabinetą rėmė liberališ
kos kairiosios partijos ir deši
nieji, netgi kai kurie Andre 
Tardieu, kabineto' nariai. Nau
josios valdžios programe svar
biausias punktas yra ekonomi
nis ir politinis kooperavimas su 
užsienio valstybėmis.

Chicagon jau atvyksta 
republikonų delegatai
Chicago, III., bir. 8. — Iš vi

sų J. V. kraštų į Chicagį pra- 
dėjo suvažiuoti republikonų 
partijos delegatai j konvenciją, 
kuri prasidės sekantį antradie
nį. Konvencija nominuos kan
didatą į prezidentus.

Mirė garsus chirurgas Dr. 
Wm. Keen

Philadelphia, Pa7 bir. 8. — 
Sulaukęs 95 metų amžiaus, mi
rė chirurgas Dr. William Keen, 
kuris pagarsėjo padaręs ope
raciją buvusiam prezidentui 
Grover Cleveland.

Buvęs kaizeris važiuoja atosto
goms , •

Doorn, Oalndija, bir. 8. — 
Buvęs kaizeris Wilhelm su šei
myna išvyko į Zaandvoort. 
Olandija, kur praleis atosto
gas.

Bulgarai išžudė 40 turkiečių

Istanbųl, Turkija, bir. 8/ — 
Semi-oficioze Djortiouriets tilpo 
žinia, kad viename Bulgarijos 
kaime slavai, užpuolė turkus, 
išžudė 40 mergaičių, sudegino 
mokyklą ir jų maldyklą.

Čili įvyko žemės drebėjimas
I

! T o-l i ’ii niT - --n-T-

Santiago, čili, bir* 8.— Pęieš 
pietus, Santiago, čili sostinėje, 
įvyko žemės drebėjimas. Nuo
stoliai maži.

_______ j.......
Lisbona, Portugalija, bir. 9. 

—Apie 60 mylių nuo Lisabonoš, 
Bęnavente įvyko žemes drebė
jimas. Sužeistų nebuvo.

Lietuvos Naujienos
Atsistatydino Šaulių 

Sąjungos pirmi
ninkas

Teko patirti, kad šaulių są
jungos pirm. dail. A. Žmuidzi
navičius atsistatydino. Kalba
ma, kad jis pasišventęs grynai 
meno darbui.

Kiek Lietuvoje yra or
ganizuotų žmonių

^Neseniai vidaus reikalų mi
nisterija rinko žinias apie įvai
rias organizacijas. Ministerijos 
surinktomis žiniomis yra:

Politinės organizacijos turi 
15,754 narius, kultūrinės—80,- 
050 nar., tikybinės— 46,053, 
sporto—6,550, blaivybės—8,403, 
labdarių—23,066, sveikatos ap
saugos 14,734, kovai su gais
rais—8,280, ekonominių — 16,- 
913, profesinių—10,965, išori
nės politikos (?) 15,667, kito
kios—654, viso 247,089 orga
nizuoti žmonės. Daugiausia or
ganizuotų žmonių Kauno m. 
ir apskrity, mažiaus ja—Mažei
kių.

Už nesuteikimą žinių orga
nizacijoms viso surašyta 344 
protokolai.

Atvažiuos Amerikos 
miškininkai. _-rvl-....

Amerikos attache Londone krei
pėsi ’ per Lietuvos užs. reikalų 
ministeriją į Miškų Departa
mentą, prašydamas suteikti ži
nių, apie Lietuvos miškus, k. 
a. miškų tipai, miškų kulturps, 
apsaugos metodai, sėklų kont
roles etc. Be to, prašo ne vė
liau kaip per mėn. laiko at
siųsti ekskursijos planą, nes 
Amerikos miškininkai, esą pa
sirengę šią vasarą atvykti Lie
tuvon.

Įsisteigė šoferių ir auto 
tarnautojų prof. s-ga
Ukmergėj geg. 8, pradžios 

mok. patalpoje įvyko darbinin
kų ir tarnautojų prof. s-gos 
Ukmergės skyriaus susirinki
mas. Kartu įsteigtas šoferių ir 
autobusų tarnautojų prof. s-gos 
skyrius. Pirmininku išrinktas 
šoferis Jurkėnas.

London, Anglija, bir. 8. — 
Širdies liga mirė Italijos am
basadorius Anglijai Chiara- 
moilte Bordonaro. . '■ *

DIDELĖ ŠAUNI LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ RENGIAMA 
EKSKURSIJA LIETUVON 

išplauks
LIEPOS-JULY 2 DIENĄ
Lietuvių mėgiamu Skandinavijos Linijos laivu 

“FREDERIK VIII”
Per Copenhageną Klaipėdon.

, Kadangi ši laivų kompanija yra labai prielanki lie
tuviams ir teikia kelionėje ne tik gerą patarnavimą, 
duoda gerus kambarius ir valgį, bet visados suren
gia gerus muzikalius programus ir kitus pasilinks
minimus—todėl lietuviai ir pasirenka šios kompani
jos laivtis.
Vietų dar turime, taigi pasiskubinkite ateiti ir įmo
kėdami mažą depozitą, užsisakykite sau vietą. 
Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8 
ŠVENTADIENIAIS NUO 9 IKI 1 VAL.
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No. 136

Siūlo 6 anil. litų pa
skolos Kauno miesto 

savivaldybei •
Kalbama, kad tarptautinis fi

nansavimo institutas Šveicari
joj pasiūlęs Kauno miesto val
dybai 6 milijonų litų paskolos, 
kurią valdyba turėtų sunaudoti 
į vesdama Kaune tramvajų. Už 
paskolą norima gauti 6 pro
centus palūkanų. Grąžinti ją 
reikėsią po 26 metų. Ar miesto 
valdyba šia paskola pasinaudos 
—tuo tarpu nežinoma.

Prof. Voldemaras iš
važiavo į Paryžių
Kaunas, geg. .11 d.— Prof. 

Voldemaras išvažiavo į Franci- 
ją. Prieš pat išvažiavimą pa
reiškė, kad ten ieškosiąs leidėjo 
išleisti knygas “Lietuva ir jos 
problemos”, kurią jis parašęs 
franeuzų kalba prieš pat ištrė
mimą. Tuo reikalu jis jau ve
dęs susirašinėjimą su kai ku
riomis Paryžiaus knygų leidyk
lomis. Pirmas minimas knygos 
tomas liečia Klaipėdos kraštą.

Latvių lietuvių vienybės 
kongresas birželio 

12-15 d*
Ryga—9-to latvių lietuvių 

vienybės kongreso par. komisi
ja pranešė, kad kongresas į- 
vyks Rygoj birželio 12—15 dd. 
Pirmą dieną įvyks kongreso 
atidarymas ir bus paskaityti 
keli referatai. Be to, bus ap
lankyti brolių kapai, o po to 
įvyks vienybės vakaras. Antrą 
dieną bus tęsiami referatai ir 
priimamos rezoliucijos. Vakare 
bus aplankyti teatrai. Trečią 
dieną vienybės kongreso daly
viai išvoks į pajūrį, o ketvirtą 
—apžiūrės Rygos miesto įžy
mybes. ,

Miške rastas nusišovęs 
dėl krizio

Alytus.—Gegužės 11 d. ras
ta, netoli Nemuno ’ tarp gele 
žinkelio pylimo ir salos “Kiau
lės’' nusišovusio iš ^nupiauto) 
šautuvo, lavonas. Kūnas gero
kai apipuvęs. Jokių dokumen
tų nerasta, todėl nustatyti as
menybė sunku. Rasta raštelis, 
kuriame rašoma, kad nusišovė 
dėl ekonominio krizio. Be to, 
rasta 13’ lt., kuriuos nusižudė
lis paskyrė tam, kas radęs už
kas.
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[korespondencijos
Pittsburgh, Pa.

Deltai teisybės

Apie SLA. Apskričio suva
žiavimą iš Carnegie, Pa., tilpo 
ilgoka korespondencija “Nau
jienų” No. 129. Po korespon
dencija pasirašo Reporteris, 
kuris ir vėl po senovės šmei
žia Pittsburgho sandariečius, 
o podraug ir meluoja. Kad 
SLA. Seimo rengime yra dar
bo, aš to neginčiau. Bet kodėl 
neprileidote prie to darbo? Ar 
senai tilpo džiuginančios ko
respondencijos, kad Pittsbur- 
gho sandariečiai iššluoti iš 3 
Apskričio? Na, o kad Sanda
ros Seimas bus Pittsburghe, ar 
ir tai yra kenkimas SLA.? Man

nei pats Reporteris, nes ne 
vien Pittsburghe tas atsitinka, 
bet per eilę metų buvo tas da
roma, kad delegatai galėtų 
nors kiek kelionės lėšas suma
žinti. (Tai ir negerai, kad san
dariečiai išnaudoja savo par- 
tyviškiems tikslams tas pro
gas, kada įvyksta SLA. seimas. 
— Red.)

Sandaros seimas bus birželio 
17 ir 18 dd., tad ar jis galės 
pakenkti SLA. seimui, kuris 
prasidės birželio 20 d.? Taip 
pat butų gerai, kad Reporteris 
galėtų prirodyti faktais, ką 
sandariečiai rengia laike SLA. 
seimo? Tuoj po Sandaros sei
mo užbaigimo sandariečiai bir
želio 19 d. rengia pikniką. Re
porteris tai vadina kenkimu. 
Bet taip nėra. Kai Sandaros 
seimas pasibaigs, tai visi jo de
legatai, išėmus vietinius, bus 
ir SLA. delegatais. Tad kam 
tinka rengti piknikas, — san- 
dariečiams, ar SLA.? Susivie
nijimo kai kurie delegatai at- 
važius 1 
lio 20 d, d ; .

ima mažiau. Bet juk kitaip ir 
būti negali. Sandaros seimas 
tęsis vos dvi < dienas ir bus 
daug mažesnis, tad kaip gali
ma imti toks pat apmokėji
mas? Svarbiausias Reporterio 
kaltinimas yra tas, kad Pitts- 
burgbo sandariečiai boikotavo 
rinkimą delegatų į SLA. 3-čio 
Apskričio suvažiavimą. Ta
čiau jie .esą pralaimėję, ta
po nubalsuota delegatus siųsti. 
Čia teisybės nėra nei už centą. 
Tiesa, buvo Įnešta, kad nerei
kia siųsti delegatų, tačiau iš 
tų pačių sandariečių įnešta pa
taisymas, kad jei kas nori, tai 
tegul važiuoja. Na, ir atsirado 
du norinčiu važiuoti. Būtent, 
K. Šinkūnas ir K. Leliušis. Tai
gi prie šios progos norėtųsi p. 
Reporterio paklausti, ar 40 
kuopa susideda tik iš trijų na
rių? Juk tilps protokolas, iš 
kurio bus matyti,‘kiek delega
tų nuo 40-tos kuopos. Tad kam 
taip begėdiškai meluoti? .Rei
kėjo paklausti K. Leliušio, ku
ris yra kuopos raštininkas, — 
jis butų paaiškinęs, kad tokio 
tarimo nebuvo. O jeigu butų 
buvęs, tai butų nutarta nesiųs
ti, nes didelė dauguma sanda
riečių buvo mitinge.

Dar apie birželio 19 d. pik
niką. Kada SLA. Centras pa
skelbė, kad jo seimas prasidės 
su birželio 20 d., tai ir Sanda
ros seimą tebuvo galima skelb
ti birželio 17 ir 18 d., o pikni
ką birželio 19 d. Kai musų 
komisija pasiteiravo, kur ko
kios vietos užimtos, tai pasiro
dė, kad tik Amžiejaus fanna 
dar tebėra neužimta. (Vadina
si, pats Sandarietis pripažįsta, 
kad sandariečiai skubinosi už
bėgti už akių SLA. seimo ren
gėjams. — “V.” Red:) Komisi
ja, susidedanti iš P. Pivarono 
ir B. Lapeikos, nuvažiavo ir 
paėmė farmą ant minėtos die
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Digestible 
as milk 
itself!

CLARENCE A. O’BRIEN
Rogistered Patont Attorrtey 

<3-A 8«c«rlty Ssvlnys A 
Bank Bolldinc

(Dlrsctly aerOM Street from^stent Offlui 

VfABBINGTON. D. C.

LalkM daug relikla 
Erle patentų.. NerisU 

’iokit vilkindami au 
apsaugojimu I a t o 
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl instrukcija, 
arba rašykite dėl 
NEMOKAMOS kny-

NAUJIENOS, .'CKIcago, iii.
ir pikniką savo partijos nau
dai, tai, kaip matome, išėjo 
konfliktas su SLA. Seimo pa
rengimu. Sandarietis ne tik 
nesusipranta, 'kad ji'sai ir jo 
vienminčjai pasielgė negerai, 
užbėgdami už akių SLA. Sei
mo Rengimo Komisijai, bet ji
sai dar turi drąsos pulti Ko
misiją, kam ji nepasitraukė iš 
kęlio sandariečianis! — Pri
durta prie atsakymo neva ko
respondencija apie 40 kpi “pa
peikimą 3 Apskričio pirminin-

—

kui” yra parašyta ir pasirašy
ta to paties asmens, Sandarie- 
Čio, o betgi čia jisai vartojča 
jau kitą pseudonimą, būtent, 
pasivadindamas “Reporteriu**, 
t. y. slapyvardžiu to žmogaus, 
kurį jisai išplūdo savo atsaky- 
pie. Tai jau yra visai negražus 
Iriksas. — Redakcija).
.—-"r-.. ■"— . —............. . ................ —

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

Reporteris gerai ži- įlos. .Sakaitė ^vėliau Apskričio 
no, kad Sandaros pikifikflWTW!^■'pirm. J. K. Mažukna htįilankė

KYKAI 
KNY0KI.B

taln ~a f’atent ™ Lr~''*R*eord ot la- 
vrntlon** formos. Moko atimam 
ui Informacijas kų daryti, fitial- 
nUinfjltmil laikomi iHudaptyla. 
Greitas, atsargus, rupeetlnfM pa
tarnavimas. - T

KILH'T

Velveeta
[Acme-P. B A. Photo]

Chicago. — Edward Foster Swift, Swift kompanijos tarybos 
pirmininkas, kuris nukrito nuo 8-to aukšto ir užsimušė.‘ Jis 

buvo 68 metų amžiaus.

Didžiausios LAIMES jūsų gyvenime skanų naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti 1

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio skonis pritinka prie 

//kilų valgių! Mėsos, žu
vies. kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virš kinas i, 
tyras pats pienas!

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

Jeigu jus negalite dalyvauti vestuvėse—pa
reikškite savo “geriausius linkėjimus“ telefo- 

t nu! Sale asmeniško buvimo tai yra sekamas 
geriausias dalykas. Long Distance telefono pa
tarnavimas nuneš jūsų žodžius beveik j bile 
kur pasauly, Vartokit šį asmenišką, tiesioginį 
susisiekimo patarnavimą visuose atsitikimuo
se, kur jus patys negalite pribūti. Kainuoja 
mažai, kur tik šauksite.

gia pikniką, ir buvo jo prašo
ma, kad tą pačią dieną nereng
tų kito pikniko.

•Mažukna pareiškė, jog jis 
nieko negalįs pasakyti, kadan
gi taS dalykas priklausąs nuo 
viso Apskričio Komiteto. Bet 
be jokio Apskričio Komiteto 
posėdžio Mažukna, Bakanas ir 
Dargis nuvažiavo pJs kun. Ka
zėną ir Šv. Kazimiero parapi
jos chorą ir prašė jų, kad už
leistų jiems tą dieną. Girdi, tą 
dieną rengfa^ savo pikniką ir 
sandariečiai, bet jie vis vien 
nieko nelaimėsią. Dar prižadė
jo choro pirmininkui Ę^Rauk- 
ščiųi duoti darbą :t kadangi jis 
yra intizikanfas/ pasiū
lė groti 3-čio Apskričio pikni
ke.

Tai kurie kuriems kenkia? 
Ne tik kad jie patys kenkia 
kiek galėdami, bet ir per laik
raščius purvina bei meluoja ir 
mano, kad daug tuo atsieks.

Sandarietis.
Pittsburgh, Pa. — SLA. 40 

kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą birželio 5 d. L. M. 
D. svetainėj. Be kitų tarimų ir 
raportų buvo išklausyta 3-čio 
Apskričio delegatų raportas, 
kurį išdavė K. Leliušis ir K. 
Šinkūnas. Raportas priimtas 
ir vienbalsiai buvo nutarta iš
nešti papeikimas Apskričio 
pirm. J' K. Mažuknai už begė
dišką (? — ‘W.” Red.) pasiel
gimą su Apskričio organizato
rium p. Pi varomi. P-as Pivaro
nas Apskričio organizatorium 
buvo išrinktas sausio mėnesyj, 
o p. Mažukna pranešimą Cent
rui laikė kišenėj ligi pusmeti
nio suvažiavimo. Suvažiavime 
buvo priduotas p. Bakano 
skundas, kad buk Pivaronas 
pasakęs, jog Bakanas netinka 
būti SLA. iždo globėju, hes 
esąs bemokslis. Tačiau suva
žiavime nebuvo jokių liudi
ninkų, kad p. Pivaronas butų 
taip sakęs. 
padarė7 taip, 
priverstas
Mat, Pivaronas yra' sandarie
tis, tad jam nevalia dirbti Su
sivienijimo gerovei. Ir tai ne
va daroma organizacijos la 
bui! O po to sandariečiai laik
raščiuose purvinami, kad jie 
nieko Susivienijimui nedirba!

Na vyručiai, dirbkite ir pur
vinkite kiek jums patinka, o 
mes visvien dirbame naudingą 
darbą. Nors siaučia didelė be
darbė, bet šiais metais prie 40 
kumpos y jau du ųauji>narihi| 

‘prirašyta.' Ir tai ačįu itiusų or
ganizatoriaus Virbicko- pasi
darbavimui. —Reporteris.

(šitam atsakyme Reporte
riui yra patvirtinti-visi faktai, 
kuriuos Reporteris buvo pada
vęs, todėl Sandarietis be rei-

kalo pyksta ir koliojasi. Ne 
tik musų korespondentui, bet 
ir daugeliui kitų bešališkai 
protaujančių žirninių, neatro
do tinkamu sandariečių suma
nymas daryti savo partijos sei
mą, pasinaudojant tuo, kad į 
Pittsburghą suvažiuos SLA. 
kuopiu lėšomis tų kuopų dele
gatai. O kada Pittsburgiio san
dariečiai sugalvojo rengti da

___ _______ -.r .• • i

Musų tlkhliiH yru pagelbsti Juiiih hiihI kalbėt i 
abtklal, greitai ir nebrangiai hu bile kuo, bile 

kur, bile laiku.

tyras kaip
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Vienok Mažukna 
kad Pivaronas 

buvo rezignuotit

nu- 
ke-

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

perkate 1 bonką DR. /MICHAEL’S ALL HERB TONIC.
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ii n lomi t, kitkvirtui Antradieniu Ketv^tnditrfis, ir ^ntedienio vsisrį.
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vo nedėlioj prieš SLA. seimą 
Baltimorėj, o taip pat ir.Chi- 
cagoj. Tiesiai į Sandaros pik
niką atvažiavo tik delegatai iš 
Pittsburgbo, vadovaujant Pi- 
varonui. Susivienijimo pikni
kas buvo vėliau. t

Primetama, kad sandariečiai 
už apgarsinimus į programą

i L. M. D-jos mitingą, kad už
leistų Adomo Sodą. Po mitin
go jam buvo pranešta, jog L. 
M. D. turi tą vietą paėmusi 
birželio 26 dienai, ir jeigu no
rima, tai ta diena bus užleis
ta. Taip pat p. Mažuknai buvo 
paaiškinta, jog birželio 19 d. 
Sandaros kuopų sąryšys ren-

. —.į J „Į., . I, ... Į...............................  N ..............................................

Hemoroidai ir Tonsilai išimami be jokio 
kraujo ar skausmo

Dr<«IICHAEL’S ALL HERB JONIO
4745 So. Ashland Avė.
1205 Milwaukee Avė.
1643 W. North Avė.
6429 So. Halsted St.

3342 W. 26th St.

dykai kada

‘•■■“■"mM-MM

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

Mylintiems automobiliais pasivažinėti Amerikos ir Ka
nados vieškeliais šis Kelrodis bu» didelė pagelba lengvai 
susirasti kelią. Sutaupysite laiko ir keblumų. Jame 
rodomi visų Amerikos Valstijų iy Kanados distriktų 
liai. Piešiniai aiškus ir gražus.
Gaukite sau tokią knygų. Joą <

* £ t-** ' z ‘ '
KAINĄ TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 South Halsted St 

CHICAGO, IU. 1 ■5. ■ ) .
— (r
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f Tylėjimas 

** * * gali būti auksinis
.. ■ - ■ ' . i : „ i ■

- ... bet ar dėl to kiti
. cigaretų skelbimai paprastai 

tyli šiuo klausimu?
..".'’Tf At>A teisybė skaudi - labai naturališka 

vengti dalyko! Užsitraukimas senai buvo 
fvrieliečiama’* tema cigaretų skelbimuose, Ir 
nenuostabu. Kiekviename tabako lape -, net 
geriausio ir lengviausioj - gamta slepia tūlus 
nešvarumus, kurie, jei nepašalinti, nepalankūs 
jautrioms gleivėms!

1 Ir kadangi, žinodamas ar nežinodamas, kiek* 
vienas'rūkytojas ar rūkytoja užsitraukia kokią 

, nors dalį v dūmų iš savo cigareto, Lucky Strike 
išvystė tą didį mokslišką procesą, kuris pasalina 
tūlus nešvarumus. Luckies tą procesą išrado. 
Tik Luckies jį ir turi!

r Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytoji^, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
ptįmatuįddmi sąvo nuomones savo pučių patyri’ 
mu rūkyme, pareiškė, jog kuckieą xn0iaų.eraina 
gęrklę negu kiti cigaretei.
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PROF. KOEHLER 
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LOGIJĄ

beveik dingsta joms lytinis 
patraukimas, bet pataites nuo
taika, bendrai imant, pasilie
ka gera (šiuo atveju nemažas 
kontrastas yra tarp šimpanzių 
ir kulturijigų ipoterų, kurios 
pasižymi per mėnesines ‘ ypa
tingu kaprizingumu, nervingu
mu). šimpanzes stengiasi kiek
viena proga nušluostyti kraujų 
nuo savo lytinįų organų skar
malu, lapais ar kuo kitu. Tuoj 
po menstruacijų, kada lytiniai 
pataites organai patinsta, ly
tima reikalai labai išauga. Pa
taitę pagauna bloga ir pikta 
nuotaika. Ji tampa suerzinta, 
matyti, ypač dėl skaudaus iš
tinimo savo seksualinių dalių.

Kartų — Koehler stebėjo tai 
daug sykių — prašomas mais
to turėtojas imdavo j rankų 
daug vaisių ir teikdavo juos 
(savo ranka) elgetaujančiam. 
Arba, perlaužęs bananų į dvi 
dali, vienų dalį duodavo drau
gui, o kitų pats suvalgydavo.

Čego (suaugusi pataite) sy
kį, gavus didelę bananų por
cijų, valgė juos, pritūpusi, 
kokius tris metrus nuo narvo. 
Ji buvo nukreipus nugarų į 
narvų ir, rydama vaisius, gar
džiai čiauškėjo, reikšdama 
tuo aukščiausių savo pasiten-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
v ra naudingos.

RUBERINĖS KEM
PINĖS dėl valymo 
sienų popie- 1Qp 
ros, ere. .... . ■

TVTOLTUS atsimena ’iš 
pasekmių, kokias jie 

duoda. Štai kodėl milio- 
nai nieko kito neims, 
kaip BUDWEISER. Pa
darytas ekspertų ir dėl 
ekspertų, jo kokybė pa
reiškia 75 metų .patyri
mą. Visuomet Užtikimas 
—visuomet vienodas — 
visuomet tyras. Tegul 
jūsų pardavėjas pristato 
BUDWEISER— ir žiū
rėkit kaip BUDWEISER 
atliks savo darbą.

Nepaprastas yra 
emocionalumas, ji. 
švelnumas, ypač

Budweiser MALT

Didesnio meilumo valandėlę 
šimpanzės, apsikabinus, raito
si po žemę, paeiliui viend ant 
kitos. Labai bičiuliškas, drau
giškas susitikimas yra lydimas 
ir tokios scenos: viena bež
džionė ima rankų kitos ir de
da jų (tų rankų) bičiuliui tarp 
kojų ir pilvo. Po to ji savo ran
ka švelniai kelis kartus suduo-

ma (glamonėjama) iš pastur 
galio pusės
paliečia rankomis lytinę sritį. 
Kiekvienas antropoidas, noriai 
spausdamas kitam pasturgalį, 
gauna, taip sakant, ir socia
linį ir seksualinį 'pasitenkini
mų kartu.

(Bus daugiau)

, — pastebi prof. 
ir abejingesnį, dau

giau išsiblaškiusį, kada pa
prastai šimpanzė valgo, o kita 
beždžionė pratęsus rankų, mal
daujančiu balsu prašo, mal
dauja duoti jai pertekliaus. 
Net kada antras gyvulys laužo 
sau rankas ir raitosi po žemę 
garsiai šaukdamas, tasai, kurį 
prašo išmaldos, rodos, visai to 
nepastebi. Jis ryja ir abejingai 
žiuri aplinkui, visai nekreip
damas jokio dėmesio į nelai- 
mingųjį. Kad jis mato kitų (el
getaujantį) galima pastebėti iš 
to, j°g jis laiko savo maistų 
(vaisius) tarp savo kojų ir iš
tiesia rankų,' kada elgeta įky
riai prisiartina. Bet scena gali 
būti ir, kitaip pasikeisti. Jei tas, 
kurs prašo, yra vienas gerų 
bičiulių laimingo maisto turė
tojo, tasai, pastarasis, leidžia 
galiausia ramiai paimti iš sa
vęs porų vaisių nuo žemės 
(tarp jo kojų) ar iš savo ran-

ninko: viena 
kaklo, kita - 
pąreiškusios tuo 
džiaugsmingų dėkingumų, jos 
krito ant šiltų šiaudų savo 
“miegamojo.” '

Kiekviena gera proga šim
panzės apkabinėja ir glamo
nėja ranka savo prietelius 
žmones, kuriuos jos gerai pa
žįsta, su kuriais ilgiau susigy
veno. Bet vaikų, ,^pač kūdikių 
atžvilgiu, kalbamųjų beždžio
nių simpatijos yra nuo pirmo 
žvilgsnio. £ada šimpanzės, y- 
patingai pataitės, pamato kū
dikį, jos reiškia gilaus susi
jaudinimo, neabejotino malo-

da bičiuliškai rankai. (Atsi- 
(ininkim daugelio primityvių 
tautų draugiško susitikimo ar 
pagarbos pareiškimų 
pat ranka dedama ant lyties 
organų; dar pas biblijos žy
dus tas paprotys buvo žino
mas). Jei viena šimpanzė sto
vi — jos ranka yra dedama 
kitos beždžionės tarp stovin
čios kojų. Jei vienas iš antro
poidų yra pataitė po mėnesi
nių, t. y. su kiek patinusiais ly
ties organais, ji yra sveik i n a-

Šimpanzės bijojo ne tik bau
smių, bet ir jų (bausmių) gali
mumo. Šioj srityj tyrinėtojas 
taip pat galėjo pastebėti jų 
solidarumo jausmų. Kaip buvo 
minėta šimpanzes turi šlykštų 
pripratimų valgyti savo mė
šlų. (Tiesų pasakius, čia nėra 
kokia negirdėta naujenybė 
pasaulio istorijoj — šventam 
Rašte didysis pranašas Eze- 
kielis, Dievo įsakytas, kurį lai
kų valgydavo pusryčiams duo
nų su savo mėšlu). Žinodamos, 
kad už tokius užkandžius jos 
bus smarkiai baudžiamos, bež
džionės, stengdavosi kur pasi
slėpti, kad žmonės nepamaty
tų jų nusikalstamo darbo. Ka
da sykį Chika (jauna pataitė) 
pastebėjo netikėtai įėjusį mok
slininkų, ji pradėjo, nerimau
dama, šokinėti čia viena, čia 
kita koja. Kuo arčiau ėjo prie 
jos Koehler, tuo jos neripias 
didėjo. Galiausia ji išmetė iš 
burnos tam tikrų mėšlo kiekį.

Kitų kartų įėjęs į narvų pro
fesorius vėl pastebėjo Chikos 
nerimų. Prisiartinęs prie jos, 
jis patyrė, kad beždžionės 
burna ir veidas buvo tvarkoj, 
kad jos sąžinė galėjo būti ra
mi. Kodėl jinai vis dėlto neri
mavo? Pasirodė, kad dėl savo 
mielos draugės Terceros, kuri, 
pasislėpusi skrynioje, smagu
riavo įprastais gardumynais— 
mėšlu. Terccrai gresianti baus
mė verte iš anksto 
jos draugę.

šimpanzių 
jausmų 

pataičių. 
Daug tam iškalbingų pavyz
džių surinko prof. Koehler.

Sykį nakties metu smarkiai 
lijer, Staiga profesorius Išgir
do kelių šimpanzių skaudžius 
vaitojimus. Jis atbėgo į gyvu
lius ir rado du jų po atviru 
dangumi, nes sargas, sugedus 
spynai, negalėjo įleisti tų bež
džionių reikiamu laiku į nar
vų. Koeliler’iui pavyko išlauž
ti spynų ir įkišti šlapias šim
panzes į sausų narvų. Nors 
vanduo varvėjo iš beždžionių, 
nors joms buvo šalta ir labai 
rūpėjo kuo greičiausiai atsi
durti jaukiam narve — jos, 
besiskVerbdamoS į savo “kam
barį”, negalėjo susilaikyti švel
niai . neapkabinusios moksli- 

apkabino jį už 
už kelių. Tik 

budu savo

Yanas Hardware & 
PAINT STORE

kinimų. Narve kaip tik tuo me
tu buvo alkanas Sultonas (jau
nas patinas). Sultonas tuoj 
ėmė skųstis, pradžioj tyliai, 
bet, negaudamas jokio atsaky
mo, vis garsiau ir nekantriau. 
Jo susijaudinimas vis augo. Jis 
su nepaprastu jutrumu kasė 
sau galvų *ir kūnų, tęsė rankas 
į čego, maldaudamas bananų, 
mėtydamas mažus akmenukus 
ir stiebelius į geidžiamus dai
ktus, kaip tai paprastai daro 
šimpanzės, jei ko labai nori. 
Galiausia, nelyginant koks 
kankinys, aukščiausio nekant
rumo pagautas, jis kopdavo ir 
nusileisdavo narvo užpakali
niais grotais. Staiga Čego pa
sikėlė, paėmė bananų saujų, 
padarė kelis žingsnius į narvų 
ir pro grotus padavė savo do
vanų Sultonui. Po to ji traukė 
toliau savo pietus.

Per 5 sekančias dienas toji 
scena kartojosi. Sultonas, išvy
dęs valgančių Čego, pradėdavo 
savo maldavimų ar elgetavi
mų. Ir kiekvienų kartų jis gau
davo dovanų ar išmaldų. Tik 
šeštų kartų Čego pasiliko abe
jinga, šalta. Mat, prasidėjo 
pas jų mėnesinės, t. y. lytinio 
šaltumo periodas.

Šimpanzės pataites turi 
menstruacijas (kaip ir mote
rys), kurios traukiasi nuo 3—6 
dienų, su periodiškumu nuo 30 
—31 dienų
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3 svarai Didelia
me Raudoname 
Kene.

Prof. Koehler neturėjo gali
mumo pilniau ištirti lytinį 
šimpanzių gyvenimų dėl stokos 
grupėje suaugusių patinų. Vis 
(Įeito jis nustatė, kad negal būt 
kalbos apie nesuvaldomų,
tiesiog pasiiitiškų erotizmų,
charateringų kitoms beždžio
nių rūšims; ^Pataitės, neužilgo 
prieš savą litinį subrendimą, 
nekartų nuduodavo lytinį ak
tų, besitrindamos savo^ lyties 
dalimis su viena kita. Dažnai 
lytiniai šimpanzių santykiavi
mai' turėjo žaidimų charakterį, 
šiaip tie santykiavimai nieku 
absoliučiai nesiskyrė nuo kitų 
paprastų, kasdieninių šimpan
zių gyvenimo aktų ar įvykių. 
Tuo budu šimpanzių seksualu- 

Mėnesinių laiku mas šiuo atveju nebuvo pana

šus į civilizuoto žmogulis spe 
cifikuotę
lės kitų. Dažnai šimpanzių ju
desiai su coitus’o žemėmis ne- 
reikšdavo lytinio akto — tai 
būdavo gal — sunku čia tuo 
tarpu kas tikra pasakyti — 
džiaugsmingų susitikimų pa
reiškimai.

Neabejotino seksualumo nu
dažyti yra šimpanzių judesiai, 
reiškiu ypatingų simpatiškų 
priėmimų (bičiulio, grupės na
rio, ar žmogaus, tapusio drau
gu). Yra daug tų karštos sim
patijos pareiškimų formų pas 
jas. Pirmiausia ir daugiausia 
— visokiausių pavidalų apka
binimai, mažesnio ar didesnio 
dinamizmo, gyvumų. Tai yra 
nelyginant šimpanzių malonus 
draugiškas pasisveikinimas. 
Dažni apkabinimai, kaip buvo 
minėta aukščiaųs, reiškia dė
kingumų, o kartais yra baimės 
iššaukiami (kada silpnesnis 
antropoidas ieško pagalbos, 
prieglaudos stipresnio glėby-

Dalyvaus lietuvių akrobatai, “drapiežnas dzūkas ” risis su turku, 
bus garsiakalbis ir kitokie pamarginimai.

1 j įžanga tik 35 Centai.

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 kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakte. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 We$t 26 St.______ kampas Keeler Avė.________ Tel. Crawford 5573

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

CALSOMINE 
gražių spalvų, 
maišeliuose

Puiki
Lietuvių MOj 
Krautuve VjBį

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

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store r

JUOZAS PIKIELIS,. Savininku 

3344 So. Halsted Street

mimo, nepaprasto susidomėji
mo, ilgai stebėdamos jį ir la
bai, matyti, norėdamos pažvel
gti, kas yra po kudikio balti
niais. Tiek suaugusios, tiek vi
sai dar jaunutės pataitės el
giasi šiuo atžvilgiu vienodai.

Jei žmogus, tapęs šimpanzių 
draugijos bičiuliu, perdaug 
bevelija vienų kurių jų — tai 
iššaukia pavydų, ir labai aštrų 
pavydų. Kada Koehler glamo
nėdavo ar žaisdavo su viena 
kokia beždžione, Tercera, sak. 
(t. y. jauna pataitė), pastebė
jusi lai, imdavo nerimauti, 
liūdnai žiūrėti ir net šaukti, 
atsikreipus į profesorių. Po to 
ji prisiartindavo ir pastumda- 
vo jį keliskart, norėdama at
kreipti į save žmogaus dėmesį. 
Kartais ji tiesiog nustumdavo 
savo kpnkurentę ir užimdavo 
jos vietų. Terceros judesiai tu
rėjo savy tokiais atvejais savo
tiškos koketerijos žymių.

Pavienių Šimpanzių prierai
šumas, prieteliškumas žymiai 
didina jų solidarumų, tiksliau 
sakant, iššaukia . kartais net 
tam tikro altruizmo žymes.

—Sunku turėti nerupestin- 
gesnį veidų 
Koehler, —

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSBVELT ROAD 
arti St. Lotas Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v. 4

SNO-FLAKE POLISK. Geriausias 
iŠ visų, palieka sausą, kietą, "7Cq 
blizganti paviršių •••••••••••••••n ® 
PaiauJiite mta ttltfonu it mtt prbta- 

tytimt. Tel. PROSPECT 1297

Mama Nori Keno su 
žmogaus Paveikslu’

HOP FLAVOREP
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Ar mirtis yra neišvengiama?

BRAU STOKER Kerti A. Kaitoda

G R AF AS 'DRAKULA
?;rmfoion Doubleday, Doran B Co.

panaikina

“SOCIALISTINĖ VALDŽIA” ČILĖJE.

skaitlinėmis, visoje So- 
Sąjangoje yra šiemet 
laikraščių— dienraščių, 

ir jų visų

Ketvirtadienis, Birž. 9 1932
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BALSUOTOJŲ NUOTAIKA.

.76

8e 
18c 
75c

r ’ C’ \Savo atsišaukime ji žada paimti į valstybės ran
kas kai kurias pramones ir užtikrinti darbą kiekvie
nam norinčiam dirbti. Ji sakosi esanti pasiryžusi išva
duoti šalį nuo svetimo (amerikoniško?) ir savojo ka
pitalo jungo.

Tai skamba protingai. Atrodo, kad tenai įvyko su
kilimas prieš yankių dolerį, kuris tą šalį buvo paver
gęs ir vis labiau ir .labiau išnaudojo.

Sakoma, kad panašių revoliucijų reikią laukti ir 
kitose Pietų Amerikos respublikose.

ApžvalgaĮ
- *

MAŽAI SKAITO BOLŠE- 
VIKIJOJE

Iowa valstijoje užvakar buvo rinkimai kandidatų į 
Jungtinių Valstijų senatą ir federalinį atstovų. butą. 
Visai netikėtai tuose rinkimuose pralaimėjo dabartinis 
senatorius Smith W. Brookhart. Republikonų sąrašu 
tapo nominuotas Brpokharto vietoje nežinomas politi
koje pirklys Henry Field.

Brookhart yra vienas stambiųjų radikalų vadų 
Jungtinių Valstijų senate. Jisai yra pasižymėjęs savo 
atakomis prieš finansinio kapitalo rykles ir prieš gele
žinkelių kompanijas, kurios aukštomis transporto kai
nomis išnaudoja ūkininkus. Kodėl gi Iowos balsuotojai 
atidavė savo balsus konservatyviškesniam kandidatui, 
Field’ui?

Viena Brookharto pralaimėjimo priežastis buvo, 
be abejonės, ta, kad jisai yra griežtas prohibicijos ša
lininkas. “Sausieji” šiandie Amerikoje eina iš mados. 
Kita priežastis galėjo būti ta, kad Iowos senatorius, 
sekdamas kitų politikierių pavyzdžių, ‘aprūpino algomis 
Wašhingtone vieną-kitą savo giminę, padarydamas juos 
savo “sekretoriais”. Šitą faktą Brookharto oponentas 
labai išpūtė savo kampanijoje ir tuo budu dalinai disr 
kreditavo senatorių.

Bet jisai prakišo daugiausia, matyt, dėlto, kad da
lis pažangesniųjų balsuotojų, kurie pirmiaus balsuoda
vo už vadinamus radikalus republikonus, šį kartą per
simetė į demokratų pusę. Prieš keletą savaičių panašus 
reiškinys buvo jau pastebėtas Wisconsine, kur, ren
kant delegatus į nacionalę republikonų partijos kon
venciją, daugumą balsų gavo La Follette’o frakcijos 
priešai.

Vadinasi, šiemet Amerikos balsuotojuose yra “de
mokratiška nuotaika” Tie balsuotojai, kurie yra nepa
tenkinti valdžia, atiduoda savo balsus ne už pažanges
nius republikonus, bet už demokratus. Ar taip tęsis iki 
rudens, kada įvyks prezidento rinkimai, nežinia. Bet 
tuo tarpu yra taip.

Tai tiek viso labo “pažangos” kolkas yra padariusi 
politinė mintis Amerikos balsuotojų masių. Po dvejų 
su puse metų skaudžiausios depresijos tai, reikia pasa
kyti, labai nedaug.

Bet kai kas mano, kad Amerikoje dabar jau esan
ti “revoliucinė situacija”: tik mesk kibirkštį— ir įvyks 
eksplozija! Toli šaukia iki to. Amerikos balsuotojus 
dar ilgai teks šviesti, iki jie supras, kad kapitalistų 
partijos nėra darbo žmonių reikalų gynėjos. Kolkas 
jų idealas tai— tie “prosperity” laikai, kurie buvo iki 
1929 metų rudens, bet anaiptol ne kitokia ekonominė 

tuossistema. Taigi “revoliuciniu muštru” bandyt 
Žmones išjudinti yra tuščias užsimojimas.

Šiomis dienomis telegramos pranešė apie staigiai 
įvykusį perversmą Pietinės Amerikos respublikoje 
Chile, kurio rezultate susidarė “socialistinė valdžia”, 
vadovaujama buvusio ambasadoriaus Washingtone, 
Carlos Davila. Po to spaudoje buvo gandų apie kylan
čią Čilėje “kontr-revoliuciją” ir nesutikimus tarpe per
versmo vadų, bet kolkas jie nepasitvirtino. Naujoji 
valdžia tebesilaiko ir nerodo mažiausio palinkimo už
leisti isfavo vietą kam nors kitam. z

Mes permažai žinome, apie padėtį Pietų Ameriko
je, kad galėtume tą “revoliuciją be lašo kraujo” įver
tinti. Ją niekina kapitalistų spauda, todėl atrodo, kad 
ji tikrai yra anti-kapitalistinė. Ją susiriesdami keikia 
maskvinės “vieros” komunistai; todėl reikia manyti, 
kad ji neturi nieko bendro su bolševizmu,-— kas yra 
labai gerai. Bet ar ta socialistinė valdžia remiasi orga
nizuotomis darbo žmonių masėmis, tai dar nėra paaiš
kėję. Kulkas yisas kreditas už prezidento Monteros 
nuvertimą-ir naujos valdžios paskelbimą yra teikia
mas armijos karininkų sąjungai (Hdžiuntai”).

Naujasis Čilės ministerių kabinetas tačiau suside
da kuone išimtinai iš civilių asmenų, o ne iš karinin
kų, fr į jį įeina ne kurios nors vienos partijos žmones,, 
bet įvairių partijų atstovai. Tenai minima keletas so
cialistų, du komunįstai (tur-but, “sklokininkai’7 nes 
gryniems stalinėms tokioje valdžioje vietos nebūtų)’, 
vienas-kitas, demokratas ir. valstiečių atstovas. Vadi
nasi, tai yra fcoalicCnš (sudėtinė) valdžia.

ir pasiekė 5,560
su vienkartinio

.....  1  ■■■ IIW incwi   .................■ — 

dirbtuvėse dirba ir plačiosios 
publikos neinteresuoja.

Jeigu atskirsime šituos leidi
nius ir jų skaitytojus nuo ben
dros laikraščių cirkuliacijos, tai 
pasirodys, kad’ “vienkartinio 
laikraščių tiražo” skaitlinė yra, 
dar žemesnė.

Žodžiu, daugiau kaip 80 mi- 
lionų žmonių sovietų respubli
kose neskaito jokio laikraščio. 
Iš to aišku, kad bolševikija da 
ir šiandie tebėra milžiniškas 
analfabetų kraštas.

Pastebėtina yra tai, kad net 
ir bolševikiškuose miestuose di
delė dauguma gyventojų laik
raščių neskaito. Toje “Raud. 
Art.” žinioje, pav. paduodama, 
kad eina “‘apie 130 miestų laik
raščių su 1,5 mil. ekz. tiražu”. 
Pusantro miliono žmonių skaito 
130 miestų * laikraščius, o tuo 
tarpu Rusijoje yra keletas did
miesčių (Maskva, Leningradas 
ii k.), kurių kiekvienas turi 
daugiau, kaip milioną gyvento
jų!

Lietuviškas * Baltgudijos ko
munistų organas pats, matyt, 
jaučia, kad tokiu menku bolše-

kiškos spkudos išsiplatinimu 
perdaug didžiuotis negalima, to
dėl jisai aiškina, kad spaudos 
augimą trukdąs “popieros pra
monės produkcijos” atsilikimas. 
Bolševikai, vadinasi, nesuspėja 
pagaminti pakankamai popieros 
laikraščiams spausdinti. Bet jei
gu jie net nepasidaro kiek rei
kia medžiagos savo propagandiai 
tai jau bloga, propaganda Ęu- 
sijos diktatoriais .visuomet bu
vo svarbiausia^ dalykas. Jie 
brangina ją labiau, nęgu duoną. 
Rusijos darbininkams ir vals
tiečiams neretai tenka likti ne- 
t>avalgiusiems, idant valdžia ga
lėtų užlaikyti savo agentus Ki
nijoje, Amerikoje ir įvairiose 
Europos šalyse, kur jie sklei
džia “leninizmo” evangeliją ir 
demoralizuoja darbininkų judė
jimą. O “Raudonasis Artojas” 
aabar mums pasakoja, kad bol
ševikų pramonė nestengia paga
minti pakankamai popieros net 
tiems agitacijos leidiniams, ku
rie, yra skiriami Rusijos žmonių 
“Švietimui”.

i

Tai kas gi atsitiko su “pia- 
tilietka”, kuri, anot bolševikų, 
šiemet jau baigiama?

Ne popieros fabrikai, žinoma, 
kalti, kad bolševikų spauda ne
pasiekia daugiau, kaip dviejų 
trečdalių Rusijos žmonių. Dide
lė dalis tų žmonįų nemoka skai
tyti. O tie, kurie mo|ta, daugu
moje nenori ne į rankas paimti 
laikraščius, kuriuose rašoma 
tiktai tas, kas patinka valdžiai. 
Be spaudos laisves laikraštija 
tarpti negali.

Minske einąs “Raudonasis 
Artojas” paduoda pluoštą skait
linių (matyt, paimtų iš oficia
lių sovietų valdžios šaltinių) 
apie' “bolševikiškos spaudos 
augimą”. Štai kaip tas augimas 
atrodo:

“Bendras išeinančių šiais, 
metais SSRS, laikraščių tin
klas padidėjo bemaž dukart 
už 1931 m. pradžios laikraš
čių tinklą 
pavadinimų
35 milionų ekzempliorių ti
ražo. Pradedant nuo 1928 
metų vienkartinis laikraščių 
tiražas augo sekančiai: 1928 
m.— 8,8. milionų ekzemplio
rių, 1929 m.— 12,5 mil. ekz., 
1930 m.— 22 mil. ekz., 1931 
m.,— 34 mil. ekz. ir 1932 m. 
vienkartinis laikraščių tiražas 
turi pasiekti (bet dar nepa
siekė.— “N.” Red.) 40 mil.

' ekz.” (žiur. “Raud. Art.” 
geg. 13 d. 1932 m.)
Ką reiškia tie žodžiai “vien

kartinis tiražas” ? Tai reiškia, 
kiek kopijų išplatinama viėno 
laikraščio numerio, arba kokia 
j ra laikraščio cirkuliacija.

Pasiremiant aųkščiaus paduot 
tomis 
vietų 
5,560
savaitinių ir t. it 
cirkuliacija pernai metais pasie
kė 34 milionų, o šiemet “turi 
pasiekti” 40 milionų. Tai gali 
atrodyti labai didelės skaitlinės, 
Let kada atsimeni, kiek gyven
tojų yra visose sovietinėse res
publikose, tai vaizdas pasidaro 
ne kažin koks.

Visose bolševikų valdomose 
teritorijose gyvena apie 160 ar 
170 milionų žmonių. Sakysime, 
kad ketvirtdalis tų gyventojų 
yra vaikai, ligoniai ir visai nu- 
silpnėję dėl senatvės žmonės, 
kurie negali skaityti. Tuomet, 
pasiliks ne mažiau, kaip 120 mi
lionų, kurie galėtų būt laikraš
čių skaitytojai. O laikraščių yra 
išsiplatinę tik 35 milionai— tai
gi jų ištenka mažiau, kaip vie
nam trečdaliui gyventojų. Du- 
trečdaliai žmonių su viršum so
vietų žemėje laikraščių ne
skaito !

Vieną laikraščio ekzempliorių, 
tiesa, skaito, gal būt, kartais 
keletag žmonių. Bet, antra ver
tus, aktingesnioji dalis gyven
tojų skaito veikiausia ne po 
vieną, o po kelis laikraščius. 
Pavyzdžiui, Maskvos gyvento
jas darbininkas kuris yra narys 
valdančios partijos, skaito' vy
riausiąjį partijos organą “Prav- 
dą”; be to, jisai, tur-but, skai
to savo profesijos organą, savo 
fabriko laikraštėlį ir gal kokį 
speciali (ekonominį, kooperacinį 
ar kokį kitą) laikraštį. Tuo bu
du skaitytojų skaičius greičiau
sia yra <į«ug mažesnis, negu 
visų laikraščių cirkuliacija, su
dėta krūvon.

Pagaliatis, tarpe įvajrių laik
raščių /‘pavadinimų” yra ir tot 
kių leidinių, ' kurie turi labai 
menkos reikšmės, kaipo laikraš
čiai. “Raud. Artojas” ąako, .kad 
iš 5,56d visų sovietijos laikraš
čių 1,500, t. y. daugiau kaip 
ketvirtadalis, yra fabrikų ir 
dirbtųvįų laikraščiai. Tįę dirb
tuvių laikraštėliai paduoda el
nias apie visokius smulkius įvy
kius ir dalykus, kurie gali būti 
įdomus tik žmonėms, kurie tose

Trumpas tėra žmogaus gy
venimas: čia,, Jlhirėk, rodos 
dar neseniai niaŽtitis bėgiojai, 
čia štai jau csį suaugęs vyras 
ar moteris ir ne juste nepasi
junti, kaip štai ir senatvė atei
na, kaip pradeda, išsekti jėgos 
ir atsiduri... ant mirties slenks
čio. Miršta, pagaliau, ’ne 'tik 
senatvės sulaukę žmonės, bet 
miršta ir jauni,' miršta ir ma
žučiai, vos gyvenimai! atėję 
vaikai. Mirštą žmones, žūsta 
gyvuliai, sunyksta augalai. Ir 
atrodo, kad visa, kas tik gyva 
pasauly, turi ir mirti. Mirtis, 
atrodo^ niekam nėra nugali
ma, niekam neišvengiama.

Prieš porą metų Vokietijoj 
išėjo vienas romanas, pavadin- 
tas“Smugis mirčiai”. Tame ro
mane vaizduojama, kaip žmo
nės po ilgų ilgų bandymų, po 
ilgų tyrinėjimų suranda tam 
tikrą skystimą, serumą, kuris 
panaikina žmogaus kūno senė
jimą, žmogaus kimo susidėvė
jimą, taip sakant,
mirtį. Tokiu budu, dėka to se
rumo, žmogaus gyvenimas gali 
likti amžinas. Tai, žinoma, yra 
rašytojo fantazija, kuri mums 
atrodo visiškai negalima, nie
kuomet neivykdoma. Tiesa, 
daug dalykų, kurie senesniais 
laikais atrodė tik žmogaus fan
tazijos padaru, atrodė visiškai 
neįvykdomais, šiandien jau j- 
vykdyti ir žmonės jais naudo
jasi. Ar prieš kokią porą šim
tą metų žmonęs nelaikė gry
na fantazija ir.jiiekuomet ne
įvykdomais dalykais skraidy
mą oru, nardymą po vande
nim, pasikalbėjimą per šimtus 
ir tukstančiuš kilometrų ir t. t. 
Tuo tarpu šiandien tuo visu 
pięs jau paudojatiičs. Todėl ir 
ąple mirties nuga|ejiįną arba 
Ijent ųpįe Šįųkį žmogaus gyve- 
liįmo* prailgipimą, kuris šian
dien muųis atrodo fantąštišUu 
ir neįvyUdomu dalyku, ipoks- 
Jiiilnkąį nenustoja galvoję. Ir 
šioj srity jau pasiekti rezulta
tą! gautieji $ayi|tM moksliniu- 
kartis duo(|a šikk tiek t vilties ir 
škMtoįn^hwsmmąi -dirbti to- 
lidu, trumpą! ir pažiu-

jįto- 
W f trumpai ir pažiū

rėsim, kas šioj srityj jau pą- 
siektą.

■j Meį žipome, kad žiogus 
šiandien gyvena maždaug 50— 
60 metų, šimto metų susilaukti 
j au * retas kuris begali. O virš

t --A

šimto metų tik visiškai mažas 
nuošimtis besusilaukia. Tuo 
tarpu už žmogų kai kurie gy
vuliai daug ilgiau gyvena. Net 
kai kurie paukščiai (gandrai, 
ereliai ir kt.), ir žuvys (lyde
kos ir k.) ,gyvena kartais už 
žmogų žymiai ilgiau. Bet il
giausiai gyvena, kaip pastebė
ta, patys mažiausieji gyvūnė
liai, rifų koralai, kaikurios 
bakterijos ir kiti vienaląsčiai 
(gyvūnėliai, susidedą tik iš 
vienos ląstelės) gyvuliai. Pa
sirodo, kad vienaląsčiai gyvū
nėliai iš tiesų yra musų pasau
lio matuzeliai— jie gyvena 
kartais tūkstančius metų. Net 
dar daugiau— tokių vienaląs
čių gyvenimas atrodo, stačiai 
amžinas: jie mirties, atrodo, 
ir nežino' (dėl senatvės), o jei 
žūna, tai tik sutrėkšti, užmuš
ti saulės Spindulių ir kt.
\ Yra žinomą, kad vienaląsčiai 
dauginasi skaldydamiejsi. Reiš
kia, paaugusi ląstelė perskyla 
pusiau, ir tokiu , budu iš vie
nos pasidaro dvi. Tos dvi ląs
telės nuo viena kitos nepriklau
somai vėl auga, vėl skyla pu
siau ir t. t. Taigi, kaip mato
me, ląstelei skylant pusiau abi 
pusės lieka gyvos ir ne tik gy
vos,. bet dar net lyg pajaunė
jusios, įgavusios naujos energi
jos toliau gyventi. Reiškia, 
ląstelei skylant niekas nežūva, 
nes mirties čia visiškai neran- 
dame ir ta pati ląstelė, tik 
jau dviejose dalyse, gyvena to
liau. Tai kur čia prasideda ir 
kur čia baigiasi gyvybė? Ar to
kios ląstelės gyvenimas nesitę
sia amžinai? Todėl mes ir sa
kome, kad tokie vienaląsčiai 
gyvūnėliai dėl senatvės mirties 
visiškąi nežino, o jei kartais 
žųha, tai qdna, kaip minėjome, 
visai dėl kitų priežasčių. Taigi, 
visgi , musų pasauly yra gyvy
bių, kurios tęsiasi Amžiais.

Su tokiais gyvūnėliais, su 
bakterijomis, mokslininkas. 'P. 
G, Ęahn’as darė tokius bandy
mus. J|s įd£jo bakterijų į gry- 
ną deguonį ir atšaldė iki 2600 

’šaĮčįo. Tokiame šalty sušaldytas 
bakterijas jis išlaikė keletą mė
nesių. Iš pradžių atrodė, kad 
bakterijos yra žuvusios. Bet kai 
P. G. Kahą’as tam tikru būdų 
jas ėmė gaivinti, pasirodė, kad 
bakterijos visiškai nėra žuvu-

sios, bet yra išlaikiusios tam 
tikrą kibirkštėlę gyvybės. Ir 
štai bakterijas pasisekė atgai
vinti. Reiškia, nors bakterijos 
atrodė sustingusios, . negyvos, 
bet jų gyvybė nebuvo išnykusi 
ir atsiradus tinkamose sąlygose 
gyvybe vėl ėmę reikštis. Arba, 
Čia galime prileisti ir taip, kad 
gyvybė per tą laiką pas bak
terijas buvo sunykusi ar net 
išnykusi, bet, atsiradusi tinka
mose sąlygose gyvybei tarpti, 
ji vėl atgijo.

Bakterijas P. G. I^ahn’as lai
kė ir dideliame karštyje, lei
do ant jų ultrafioletinių spin
dulių, kurie paprastai mažus 
gyvūnėlius tuojau užmuša, bet 
padėjus bakterijas į tinkamas 
gyvybei tarpti sąlygas, pasiro
dė, kad bakterijų gyvybė visiš
kai nebuvo išnykusi ir jos po 
kiek laiko pradėjo dtsigauti, 
judėti ir t. t.

Toliau, yra pastebėta, kad ir 
kai kurių augalų sėklos, jei 
jas sudžiovinti, nuostabiai il
gai išlaiko, taip sakant, gyvy
bės pajėgumą. Reiškia, sudžiu- 
vusi sėkla, kur nors ilgus me
tus išlaikyta, kurioj, atrodo, 
jau jokios gyvybės nebegali 
būti, padėta vėl į atitinkamas 
sąlygas pradeda leisti diegą, 
gyvybės ženklą. Su sėklomis 
daryti bandymai parodė, kad 
kąi kurių augalų sėklos net po 
dviejų šimtų mętų, pasirodė, 
tebebuvo gyvos ir galėjo išleis
ti diegus, vėl augti, gyventi. 
Be to, mokslininkus yra nuste
binę kviečių grudai, rasti at
kasus Egipto faraonų mumi
jas. Taigi, tie kviečių grudai 
kartu su mumijomis po žemė
mis yra išgulėję keletą tūks
tančių metų. Ir štai nuostabus 
dalykas, kad kai kurie grudai 
pasirodė , nepraradę dar savo 
gyvybės. Ir čia matome, kad 
gyvybė, kad ir veikliame stovy, 
galį tęstis šimtus metų.

Pasirodė, kad ir aukštesnės 
rūšies gyvulių atskiros ląstelės 
atskirtos nuo kūno audinių, 
atskirtos nuo organizmo, tam

tikrose sąlygose laikomos gali 
išlaikyti, taip sakant, gyveni
mo pajėgumą gana ilgą laiką. 
Buvo daryti bandymai. Ląste
lės buvo įdėtos į tam tikrą 
skystimą su atitinkamu ląste
lėms maistu. Pastebėta, kad 
skystime ląstelės, nors ir at
skirtos nuo kūno, nuo organiz
mo, gali gyventi ir toliau. Ir 
gyvena taip pat, kaip būdamos 
gyvulių kūne, jo audiniuose: 
ląstelėse, kaip paprastai, vyko 
medžiagos keitimasis, jos da
lijosi, dauginosi, vienu žodžiu 
gyveno. '

Kasgi iš tiesų yra gyveni
mas? Pavyzdžiui, įvyksta mir
tis, tai a? po mirties kūnas iš 
tiesų nebegali gyventi, nebegy
vena, arba kitaip sakant, ar 
mirtis yra griežta riba, tarp 
gyvenimo ir negyvenimo? Bet 
juk pastebėta, kad ir mirusio 
žmogaus plaukai ir nagai dar 
kurį laiką auga. Reiškia, visgi 
ir įnirusiame kūne vyksta Jam 
tikras medžiagos keitimasis ir 
štai to pasėkoj — auga plau
kai, nagai ir tt. Vadinasi, atro
do, kad ir po mirties tam tik
ros kūno dalys nėra mirusios 
ir gyvena toliau nuo viso kūno 
mirties nepriklausomai. Paste
bėjus tai, tuojau kyla klausi
mas: jeigu gali po mirties au
gti plaukai, nagai, taip sakant, 
jeigu gali rodyti gyvybės žy
mes vienos kūno dalys, tai ar 
negalėtų nepriklausomai nuo 
viso organizmo ir kitos kūno 
dalys, kaip plaučiai, širdis ir 
k. pasilikti gyvos, veikiančios? 
Ir tuo tikslu buvo daromi įvai
rus bandymai.

Pastebėta, kad išplauta kai 
kurių šaltakraujų, pav., var
lės, širdis, dar kai kurį laiką 
viena pati be kūno muša. O 
jeigu tokią širdį įdėti į atatin
kamai paruoštą skystimą, tai 
širdis be kūno gali mušti dar 
net keletą valandų. Reiškia, 
atatinkamose sąlygose viena 
širdis be kimo gali dar gyven
ti ir gyvena.

(Bus daugiau)

, (Tąsa)
gerklėje. Vos spėjus ji tai pa
matyti, tuojau atšoko, tyliai 
suaimanavo ir tiesiog uždusda
ma įstengė sušnibždėti: r

“Nevali, nevali! Aš negaliu 
daugiau tavęs paliesti ar tpa- 
bučiuoti. O Dieve, kodėl taip 
yra, kad aš, aš dabar esu jo 
didžiausias priešas ir jis turi 
manęs visuomet bijoti.” Į tai 
Janatanas atsakė:

“Nonsensas, Mina. Gėda toks 
žodis iŠ tavo lupų ir išgirsti. 
Aš nenoriu jo daugiau girdyti. 
Lai Dievas mane teisia už ma
no darbus ir lai jis mane nu
baudžia sunkiomis kančiomis 
dabar, tuojau, šią valandą, jei
gu savo elgesiu ar valia prisi
dėsiu prie musų persiskyrimo! 
Niekas musų niekuomet neat
skirs.” Apglėbė ją savo ranko
mis ir prispaudė prie kruti
nės; o ji skaudžiai tebeverkė. 
Jonatanas pažiurėjo į mus su- 
vilgintomis akimis. Veide iš
skaitome gilų skausmą, bet lu
pos buvo tvirtai sukastos. Pa
siryžimas neapleido jo ir di
delio liūdesio valandoje. Tuo 
laiku jos verksmai pradėjo ei
ti silpnyn, ir Jonatanas, ramiu 
balsu, kuriuo uorėj? paslėpti 
savo nervingumą ir nors tam 
turėjo sukaupti visą valią, ta*- 
re į mane:

“6 dabar, Dr. Sevarde, pa
pasakok man ^iską. Labai ge
rai žinau kas čia buvo, bet pa
sakyk kaip viskas įvyko.”
Išpasakojau jam viską nepra

leisdamas nei vienos smulk
menos. Jonatanas užsilaikė pa
syviai, neparodė jokio susijau
dinimo* nors lupos nepastebi
mai virpėjo, ir akys siiblizgė-

jo, kuomet papasakojau, kaip 
žvėriškos Grafo rankos laikė 
jo žmoną toj biaurioje, tiesiog 
skaudžioje pozicijoje, su jos 
lupomis prie žaizdos jo kruti
nėję. Netgi tuo nejaukiu mo
mentu man buvo įdomu maty
ti jo išbalusį veidą, draskomą 
konvulsijų ir tuo pačiu laiku 
jo rankas, švelniai, jausmin
gai glostančias jos suveltus 
plaukus. Vos spėjau pabaigti, 
Kvintas ir Arturas pabeldė i 
duris. Išgirdę musų balsą jie 
tuojau įėjo, Van Helsingas pa
žiurėjo į mane abejojančiomis 
akimis. Supratau, kad jis no
rėjo pasakyti* ar neverta pasi
naudoti jų atėjimu ir nukreip
ti nelaimingo vyro ir jo žmo
nos mintis nuo savęs’ ir nuo 
vienas kito; linkterėjęs galvą 
daviau jam suprasti, kad su
tinku ir jis paklausė jų ką jie 
matė ir ką padarė. Į paklausi
mą lordas Godalmingas atsa«

“Niekur negalėjau jo pama
tyti koridoriuje ar kuriame 
nors kambaryje. Pažiurėjau į 
studiją ir nors jis ten buvo, 
jo jau nebeužlikau. Vienok jis 
suspėjo .” Staiga sustojo, pa
žiūrėjęs į suvargusį, nukan
kintą pavidalą lovoje. Van 
Helsingas tačiau jį paragino:

“Tęsk toliau, drauge Artū
rai. Nėra reikalo nieko nuo 
musų slėpti.. Vienintėlė musų 
viltis yra viską sužinoti. Kal
bėk nesivaržydamas.” Arturas 
vėl pradėjo:

(Bus daugiau)

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

Kas busią su Chiiagos 
opera ■

Samuel Insullui užleidus vi
sas vietas, kur jisai vadovavo, 
ir pasklydus žinioms, kad iš
važiuoja Anglijon, kilo klausi
mas, kas bus su Chicagos ope
ra, kurios vienu svarbiausių 
vedėjų ir rėmėjų jisai buvo. 
Reiškiama tečiau vilties, kad ji 
gausianti paramos iš kitų.

Insultas gausiąs pensi
jos $18,000 metams
Pranešama, kad Samuel la

šui!, buvęs viešųjų įmonių mag
natas Chicagoj, gausiąs iš tri
jų kompanijų, kurioms vadova
vo, pensijos $18,000 metams — 
po $6,000 iš kiekvienos. Stam 
bieji kompanijų šeriu inkai nu
sitarę netraukti jo į bankrotų 
teismų, ba vis vien nieko iš jo 
negausių, kadangi jisai nieko 
nebeturjs.

InsulI neužilgo išvyksiąs Ang
lijoj! ir ten apsigyvensiąs.

Smūgis sausiesiems
Artinasi republikonų ir de

mokratų konvencijos Chicagoj, 
kuriose bus nominuoti kandi
datai rinkimams šalies prezi
dento ir vice-prezidento vie
toms.

Ir štai, galima sakyti, prieš 
pačią republikonų konvenciją 
John D. Rockefelleris išleido pa
reiškimą, kad jisai norėtų ma
tyti tų partijų platformose iš
ėjimą prieš šalies blaivybės i- 
statymą, t .y. 18 amendmentą.

Sausieji labai susirūpino, o 
slapieji nepaprastai nudžiugo 
dėl šio Rockefellerio pareiški
mo. Dalykas mat toks, kad vi
si žino, jogei jis turi pinigų, o 
pinigai juk reikalingi rinkimų 
vajui. 'Todėl jo balsas tiek daug 
reiškia.

Atsisuko sausiesiems 
agentams gelbėti

Meras Cermakas, kurio ži
nioj yra policijos departamen
tas, pareiškė, kad Chicagos po
licija visai nepadės federaliams 
agentams “nusausinti” miestą 
laike republikonų ir demokratų 
konvencijų, kurios bus laikomos 
Chicagoj.

pražuvęs
Daugelio pirmųjų ispudžiu 
ctažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktą.
TAI yra piuku jeigti gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Uaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
Įnirs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas šun
ine* uždavinį* pagalio* tapo iŠ- 
riita*.

Didelė tūba Listerine dantų 
• tepalo kainuoja tik 25 centai; 

gausite per savo aptiekoriu. 
lambort Pharmacal Co* Saint

O U R

So. Englewood
Pamokas užbaigė.

Jaunimo Dailės Choras, vado
vaujamas C. Gaubio, pasekmin
gai išgyvavo šiuos metus. Nors 
blogi laikai, bet prie užbaigimo 
pamokų susirinko visi priklau
santi mažesnieji vaikučiai. Pa
dainavus keletą dainelių, pak
viesta pakalbėti tėvų komiteto 
nariai Mrs. Drasutienė ir Mrą. 
Percckienč, kurios kvietė vai
kus atsilankyti ir sekančiais 
metais.

Paskelbtas lietuvių kalbos 
kontestas. Pasirodė, pirmąsias 

O dovanas, kurias atnešė “San
daros” redaktorius M. Vaidy- 
la, laimėjo šie:Eleną černaus- 
kaitė, Kristina Bitaitė ir Vy
tautas Pereckas. Mat, šie jau
nieji dėjo daugiau, pastangų 
geriau pramokti lietuviškai.

Programų i užsibaigus, patiek
ta užkandžių. Buvo šokių ir vi
sokių žaidimų. Reikia pasakyti 
visiems ačiū, kaip mokytojams 
ir vedėjams, taip ir patiems tė
vams, kurie dirbo ir aukavo 
kad palaikyti šią vaikučių drau- 

•gilelę. Tokia maža kolionija 
mat ką. gali padaryti. Geras 
pavyzdis kitoms didesnėms ko
lonijoms. z

Jeigu visose lietuvių kolioni- 
jose butų dedamos 
sutverti tokias 
palaikyti jas, 
vams nereikėtu 
vaikai nemoka 
ir negali susikalbėti su jais. 
Viską galima padaryti, tiktai 
reikia noro ir darbo pridėti. 
Jeigu mes patys nedirbsime, 
tai svetimi mums to darbo ne
padarys. Kiekvienos kolonijos 
veikėjai turėtų pagalvoti apie 
tai. Jeigu nesiranda draugijė
lių, lai mėgina jas sutverti. Iš 
to butų visiems gražu ir nau
dinga.

pastangos 
draugijėlės ir 

tai patiems tė- 
skųstis, kad jų 
lietuvių kalbos

—B. S.

■BumiRiH W- ūmu ūsen——

TheEnglishColumn t
Lambda Mu Delta
The Lithuanian Medical and 

Pentai studente fraternity takes 
great pleasure to announcc that 
six of its members have com- 
pleted their academic courses 
and werc avvarded degrees. 
(Graduation Wed., '■ June 8.) 
Although the 
composed of 
medical and 
Chicago, the 
from Loyola
Among the graduates is Dr. 
Felix Winskunas who received 
a degroe of Doctor of Medicinų. 
Dr. Winskunas has already 
completed his internship and 
wHl begin the practice of me- 
dicine, probably in Brighton 
Park.

The other graduates are Ą. 
A. Kindar, Alphonse J. Mani-

fraternity is 
studente from all 
(lentai school of 
graduates are all 

Medical school.

METINĖS SUKAKTUVĖS

A. A.
KAZIMIERAS ABAROVICZ

Mirė birželio 8 d., 1931, o po 
gedulingų pamaldų šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioj palaidotas bir
želio 11 d. šv. Kazimiero kapi
nėse. Buvo sulaukęs 46 metų am
žiaus; kilęs iš Vilniaus rėdybos.

Paliko liūdinčius moterį Skp- 
lastiką, dukterį Teresę ir gimines.

Atmintinės šv, Mišios už a. a. 
Kazimiero sielą įvyks subatoj, bir
želio 11 d., šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioj, 8:30 vai. ryte.

I tas pamaldas nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, pažįsta
mus ir kaimynus atsilankyti ir 
pasimelsti, kad Gailestingasis Die
vas suteiktų a. a. Kazimiero šie* 
lai amžiną laimę.

Nuliudusi

Abatoviczių Šeimyna. 

They antierpate a pica

kas-, Stephen A. Mickowich, 
John Russell and J. Wisnefskis. 
They wiH begin internship op 
July lst. Before begin ning their 
hospital work some of the 
young physicians plan to tour 
the eastern statės. They ex- 
pect to leave immediately af- 
ter graduation ^nd during the 
trip to visit' various uhiversi- 
ties, elinies and hospital cent- 
ers.
sant as well a s 'an educational 
journey.

At the lašt meeting. ncw 
officers to the fraternity were 
installed and new pledges ini- 
tjated. The new officers are 
Presidcnt John Šimkus, Vice 
president J. Yakubauskis, Se- 
cretary Walter Eisiu, Treasurer 
Charles Svenciskas. The new' 
pledges are Al. Shimkus, A. 
Kaminskas, W. Norak. and Vin
celi t Zopalas.—L. M. D.

VARICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be operacijos nr ičirAldniij. Ėo priverstino 
PoIIhIo. Siu paprastan KydytnanlH namie leid
žiu JiiniH atlikti savo reikalus kaip papras
tai—Minonia, įei ncHato tiek paliegę, kad 
('sato priversti gulėti lovoje. Tuklumo atsiti
kimo, Emcrald Oil veiklu taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir padalinti visus skausmus, kad jus 
i trumpa laiki} galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės, Jūsų aptiekininkas ncpuoilaikys Jūsų 
pinigų, Jeigu nenorėsite.

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklos 
mmh komfortą 

skutimos 
h!’ namie

(PROBAK BLADE)
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Seniausia ir Didžiausia
GRABORIll ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno j musų 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 
namus ir atveš j musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 

L | tai, ar jus ką pirksite, ar ne. .
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

teikia umbulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Kpplyčios Dėl 

•šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

EUDEIKIS
JŪSŲ

i , / Didysis' Ofisai

4605-07 South Hermitage Avenue

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai aprašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
krautuves, kurios skelbiasi 
N auj ienose.

L ---- --------- -J

ALWAYS 
Ifiięhen-freshl

KRAFT 
Mayonnaise

' i:. '' ’: ' ' '
<iį’ . • '■ 1 :

Mbarasi

Laimi Švelnus .. . Rtln>—~ ' Ha* 
nuH mišinys parinklinlo alie
jaus, Švelnaus ukstlso, rinkti
nių kaiufiinių, rotų prieskoni ų; 
Simiaifiytns mažomis krūvi ič* 
mis dol geresnio skonio.

Pristatomas ŠVIEŽIAS groser- 
ninkama kas kelios dienos.

Pabandykit JI 1

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

Grabeliai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

# ’ V * ’ .’V

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o x_.uių 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

Telefonas Yards 1138

Stanley P, Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniški Koplyčia Dovanai 
Turiu autornUbillus visokiems reika

lams. v Kaina prieinama

\ 3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

LSKIS
Phone Boulevard 4139

A. \ MA
■ • • I

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir .kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ię nebrangus to- 

/ ■ dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky-
riq. •- -

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

Garsinkites.
Peter Conrad

Fotografuoju Jūsų na
muose arba studijoj

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St.
- Tel. Englewood 5840

Graborlai

S. M. SKUBĄS
Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St
Tel, Roosevelt 7532

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj 

1646 W. 46'lh St. 

Telefonai 

Boulevard 5203 1 

Boulevard 8413 

1327 Su. 49th Ct.

Telefonas 

Cicero 3724

Akušerės

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

0 MIDWIFE

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ’ SPECIALISTAS 

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

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

Phone Boulevard 7589

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m, 
4649 S. Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 6487

DR. KARL NURKAT 
(NURKAITIS) 

mKSįI Akiniai pritaikomi
mokslišku budu 

2437 W. 69th St. 
Tel. Grovebill ,2242

Tek Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 Węst 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai, dienos k 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

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

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare. Sek
madieniais nno 10 iki 13* 

3421 So. Halsted St 
v Phone Boulevard 8483

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

Tel Kenwood 5107
VALANDOS:

11 valandai ryte:

apart

aoo 9 iki 1 
nuo 6 iki 8 

iventadfonio ir
valandai vakare 
Įittvlffodisįįią

4645

Lietuviai Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marąuette Rd. arti Weitern Ao 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pitnyžio -is * 

1821 So. Halsted Street

............ 1.—-......      "■"v™ —

Dr. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

'Phone Cftnal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Scredomts ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniau pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligų

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

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

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandos II ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nno 

1 iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 i 
10

iki

0036

Rez.' 6600 South ArtesUn Aventu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

DR. M. T. STRIKOL‘IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:

4645 S. Ashland Avė.,
OIIko valandos nuo 2 iki 4 Ir nuo O iki

8 vai. vak. Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930 ,

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

Tel. Lafayette 4146

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

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ncdėlioj pagal sutarti

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovchill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2*4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedčlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

CICERO, ILL. 
X-Ray....Pbone Cicero 1260-

Hemlock 8151 

DR. V. S. NARES 
. (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3430 Mausite'Road

Valandos: 9-*~I3, 7——9, Antradienį i: 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitarimą.

Dentistas
So. Ashland Avė.

arti 4/th *

Dr* Vincent C. Steele 
( Dentistas 

4180 Archer Avenue

įvairus (-lydytojai

D R. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo pat/ręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:, 
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. Ueną. 

Phone Midvay 2880

Telefonas Yarda 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepi* šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:

3102 So. Halsted St 
arti 3 lst Street, Chicago, III. 

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

šventadieniais 10-12 dieną

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

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

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Haleted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonai Canal 2552

’ Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisai 77 W. Washington St.
Room 905, Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 

' LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Adome St., Room 2117 

Telephonc x Rando Iph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 4-9 

Telephonc Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte TeL Republic 9600

J0SEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Aihland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockunll St. 
Tel. Republic 9723

CHAS. A. PEPPER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10 N. Clark St., Room 1206 
Telephonc Central 6166 

Namai; 3117 S. Union Aoe., 7 iki 9 
Telephonc Victory 2313

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

4600 So. Wood St.
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 E. 103 PI. 
T«L Putlman 6377 

________ l _ .__________________________ .

Williaih C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
Telephonc Hemlock 1333 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
Nedėliomis pagal sutirti



Padarg holjdapą ir sumušė

Prašau!
Smulkios Žinios

PRANEŠIMAI

naują

Patarnavimo Vieta
Bridgeportas

Automobile^

Gvaizdikas, MADOS MADOS MADOS
Cicero

vi r- Senas Petras

EKSKURSIJOS
3102

ma

žino

2850

Raportas

viena

Rengta

Reduces COLDS
(Adresas)

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

patys 
kurie

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Automobilis užgavo Stellą Te- 
koraitę, 26 metų, gyv. 4643 So. 
Winchester avenue.

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

čia įdedu 15 centų ir- prašau at- 

siųsti man pavyzdį No 

Mierot

Financial
Finansai-Paskolos

Educational 
Mokyklos

prileidime šalčio.

ke 2^ žiemos minėsiu' pa
rodė kad tie, T 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesi _ J 2
trumpesnius ir % lengvesnius 
uŽ c: 
Lambei 
Louis,

Namų savininkų 
8 vai. 

Visi namų

‘ Nellie Jalauba, 48 metų, gyv 
4434 So. Spaulding avė., išga 
benta į psichopatinę ligoninę 
Nervų pakrikimas.

Rašykite Box 
Halsted St.

SPECIALIS PIRKINYS DEL KRIAU- 
ČIAUS AR ŠAUČIAUS

2 augštų medinis ir mažas katadžius 
užpakaly. Randasi ant 47 St., arti Cali- 
fornia Avė. Parduosiu už morgičius. 
Speciali kaina $3,900. r

B. R. PIETKIEWICZ 
z • 2608 West 47tb St. 

Tel. Lafayctte 1083

GĄRAŽIAUS NAMAS, 75x125. Bar 
genas, 2529 N. Crawford Avė,

Trokais į “Naujienų 
pikniką

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Venckus 'persikėlė į 
vietą

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

Lafayctte 1329

PARDAVIMUI grosemė, išdirbtas 
cash biznis. Su namu ar be, pigiai. 2665 
W. 39 St.

Chicagos ir apielinkės lietu
viams kiekvienas antradienio 
vakaras virto muzikos švente, 
kai yra duodamas Peoples Fur 
n i ture kompanijos programas 
iš stoties WGES. ;

Ir praėjusį antradienį šis pro
gramas buvo pilnai tobulus ir 
žavėjo klausytojus. Praėjusį 
kartą dainavo p. Jonas Roma
nas, p-nia E. Bartush, p-lė G. 
Tamkotonis, p. Antanas čiapas, 
peoples radio duetas ir kvarta-

Iš balto 
fsios materijos jisai atrodys labai gražiai. Sukirptos 
O O A —f *1 r O O --I!.. '

Rytoj vakare, Naujienose j- 
vyksta labai svarbus LSS. Chi. 
centralinės kuopos susirinki
mas. Yra daug svarbių reika
lų svarstyti, tad reikalinga, kad 
visi nariai dalyvautų.—Ns.

Pilnai tobuli radio 
programai

Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

MOKYKIS BARBERYSTRS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mferą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų 
mą< prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. Halsted Stn Chicago, UI.

Agnės Stukas, gyv. 841 West 
33 Street, ėjo namo kartu su 
savo vyru. Du nepažįstami 
piktadariai padarė jiems hol- 
dapa ties namais 844 West 33 
St. Be to, jie skaudžiai užga
vo moteriškę.—Bridgeportietis.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia___

. REIKALINGAS siuvėjas prie koštu - 
meriško darbo, turi būt patyręs ant proi 
sinimo mašinos. 2525 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 951 L

Dr. A. Juozaitis, dentistas, 
kalbėjo apie dantų prižiūrėji
mą, Čalis Kepurė papaskojo 
gražių juokų, “Naujienų” at
stovas Antanas Zymontas už
kvietė klausytojus atsilankyti 
į “Naujienų” pikniką birželio 12 
d., Birutės Darže.

Be to„* buvo sugrota keletas 
numerių rinktinės muzikos. 
Prie viso to, pranešėjas patie
kė keletą pranešimų ir nurody
mų kur kas yra geriausia įsi
gyti .—Panevėžietis.

DELICATESSEN ir grosemė, su di
deliu staku, pagyvenimui kambariai. 
Kampinlė vieta. 2959 W. 39th St.

Kas neturi automobiliaus nu
važiuoti į “Naujienų” pikniką 
nedėlioję, birželio 12, i Birutės 
Daržą, tas gali nuvažiuoti tro- 
ku už 40c ten ir atgal. Du tre
kai bus dviejose vietose. 
Bridgeport 'Motor Service and 

Van Co.
3308 S. Halsted St.)
(817 W. 34th St.)

šis trokas bus nedėlioj, 11 
vai ryto, prie Universal State 
banko.3252 S. Halsted St.

Londonas
belės randasi ženklas) turi dabar daug nemalonumų. Jis yra) 
kaltinamas nemoraliu pasielgimu su moterimis. Dvasiškis tei
sinasi, kad jo. darbas tarp nupuolusių moterų esąs paremtas 
Kristaus mokslo dėsniais. ‘‘i

Mr*. Bctty Luedeke H Dayton rato: “A# 
vartoju Kruachen, Jtad sumažinti svarumą— 
afi netekau 10 svArų į vieną savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai. SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę ftaukite- 
lio Kruschen stikle karito vandens ryte prlel 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo tr viena bonka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite j| pas bile aptieklninką Amerikoje. 
Jeigu Si pirma bonka neįtikins jus, kad tat 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— pinigai grąžinami.

Žiurčklte, kad gautumėt Kruschen Salta
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

REIKALINGAS senyvas žmogus na
mus prižiūrėti, nevedęs, su užmokesčiu 
susitaikysime. 3601 Lowe Avė.

narių gauna 
Tuos žiedus parūpina 
narys A. F. Pocius.

Juozas Makauskas, 65 me
tų, 2907 Lowe avenue, išga 
bentas j St. Paul ligoninę. Už
gauta galva bonka. •

—žinių rinkėjas.

Praėjusj sekmadienį 
nikais išėjo nekaip.' 
parapijos piknikas, 
nelabasis lietus ėmė ir suspoi- 
lino jį. Taigi' aiškiai pasirodė, 
kad nė šventos maldos negel
bėjo. Dabar matysime, kaip 
atsitiks ateinantį sekmadienį. 
Tą sekmadienį bus Naujienų 
piknikas.

Visi'rengiasi Naujienų pikni
kai! važiuoti. Suprantama, nors

Town of Lake.
susirinkimas įvyks birželio 9 d 
vak., Šv. Kryžiaus par. svet 
savininkai esat kviečiami skaitlingai su 
sirinkti, nes turime daug reikalų aptar 
ti kaslink musų pačių apylinkės page 
rinimo. —Valdyba.

,Sena§ naujienietis, F. Venc
kus, amatu šiaučius, kuris tu
rėjo čeverykams taisyti šapą 
adresu 3204 So. Halsted Street, 
dabar persikėlė į naują vietą, 
t. y. adresu 736 West 35 St.

Visi senieji kostumeriai ir 
draugai p. Venckaus prašomi 
neužmiršti naujos čeverykų “li
goninės”. Jis iš ligotų čeve
rykų padarys visai sveikus už 
prieinama kainą.

—Senas Petras.

[Acme-P. K A. Photo]

Dvasiškis Harold F; Davidson (prie jo skry

Buvo laikai, kuomet visi 
žiau žinojome, mažiau patyri-i 
mų turėjome. Tuomet daug 
siauriau protavome. Vienas da- 
ykas, kuris mums buvo aiškus, 
tai tas, kad esame skriaudžia
mi ir išnaudojami kapitalistų. 
Supratome ir žinojome, kad 
mums, darbininkams, svarbu 
;urėti stipri politinė organiza
cija. Na, ir dirbome tokiai or
ganizacijai atsidėję. Mes nema
tėme skirtumo tarp darbininkų. 
Musų akys buvo nukreiptos į 
visų bendrą priešą— kapitalis
tą, darbininkų išnaudotoją ir 
mulkintoją. Darbininkus, kurie 
musų tikslo nesuprato, stengė
mės įtikinti iteligentišku .savo 
veikimu.

Mes tečiau nežinojome, kad 
“kačiarga” užims oratoriaus 
vietą iki tol, kol Butkus, Pru- 
seika ir’ kiti nepradėjo skelbti 
savotiškų mums nežinotų meto
dų. Šiuos žodžius rašančiam pri
simena dar, kaip Butkus Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 4-tos 
kuopos mitinge, pavaręs smar
kią agitaciją prieš jį, tarė 
šiuos žodžius: Šis draugas vis 
tiek nesupras musų metodų, ir 
x>dęl reikia jis išbraukti”. Na, 
žinoma, ir išbraukė.

Dabar, nuo to laiko, jau 
•;ukstančiai išbraukimų atlikta, 
ir, nors tiesa, darbininkai da
bar geriau supranta, kad jie 
pasidarė išbrausimuose tik kaip 
;os skeveldros, vienok , jie gali 
tikėtis, kad bus dar išbraukti. 

,!Pats Pruseika ir Butkus kaip 
tik liko baliono (balloon) kont
rolieriais. Jiems, matyti, dabar

Praktiška, patogi ir lengvai pasiuvama bliuzka be kurios nei 
. ‘ ‘ _ i- ' 
/Kitas modelis, kuris galima bile kada dėvėti su ar be kostiumo. 
Labai sportiškas, modelis ir be to vienas iš paskiausių

be jokių maldų, o oras buą ge
ras?

Ir ciceriečiams ypatingai štai 
kas įdomu: šiame piknkie bus 
didelis Ambrozaičio suris, ku
rį jau pradėjo spausti. Aš esu 
tikras, kad\suris bus Number 
One. Ambrozaitis užlaiko krau
tuvę 1436 So. 49 avenue.

Beje, šiam piknikui stropiai 
rengiasi ir musų “News Boy”, 
tai Pranas Lukoševičius. Jo 
“Paige”, t. y. automobilis ge
rame “kondišine”. Sako, jei 
bus reikalas, tai gelėsiąs daryti 
keletą tripų, kad nuvežti norin
čius važiuoti į pikniką. 'Aš ti
kiu, kad nebus vargo nuvažiuo
ti į pikniką, nes Čia yra daug 
Naujienų prietelių. Bet kas tą 
didelį sūrį gabens piknikam tai

Jus sutaurinsite 50% ant-} viso dantų 
darbo, jei eisite pas

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

nežinau. Tur būt pats Anta 
nas Ambrozaitis.

—“Naujienų*’ radėjas.

(Miestas ir .valst.)

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie. 

sto dalis, farmas ir kitus miestus.
Darių garantuojam.

3139 So. Halsted St
Tel. Calumet 3398

LISTERINE 
relleves

SORE THROAT
Listerine beveik momentaliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais Šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 

i gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 256 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie .plauna

“ * 1-1. - • t

o šalčiais, turėjo % 

tuos, kurie nesiplovė.
Pharmacal Co., St.

Pirmadienio vakarą apie 
valandą keletas trokų ir 
bininkų dirbo nešdami iš namo 
didelius katilus. Tai buvo prie 
trobesio 2553 So. Halsted street.

Pasirodė, kad visi tie darbi
ninkai buvę dėdės Šamo agen
tai, kurie bevaikštinėdami už- 

mėnulio

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

LSS. Chicagos centralinės kuopos svar
bus susirinkimas įvyks penktadieny, bir
želio 10 d., 8 v. vak., Naujienose. Yra 
svarbių reikalų: prisirengimas prie va
saros veikilno ir busiančios pftz. kam
panijos, tad visi nariai prašomi būti.

Valdyba.

Brighton Park. — Lavvn Civic Ass’n 
Lietuvių Skyriaus 3 kp. susirinkimas 
įvyks birželio 9 d.. 8 v. v. po num. 
453 5 S. Rockwell St. Visi lietuviai esa
te kviečiami atsilankyti, nes bus nau
jas pranešimas kaslink gaso. ši org. ko
voja taksų klausimu ir prieš gaso kom
paniją dėl netikusio gaso ir aukštų kai
nų. Nepraleiskite šios brangios progos 
nepasinaudoję, gal bus labai ant naudos.

Valdyba.

P-nas Makaveckas yra 
mas visiems Chicagos ir apie 
linkės lietuviams kaip Peoples 
Furniture Kompanijos pionie
rius. Tur būt deliai .to jisai tu
rėjo daugelį lankytojų, kada 
sirgo. Ir lankytojai pavertė p. 
Makavecko kambarį į Garfield 
Parko kvietkyną, sunešdami 
daguybę gėlių.

Dr. T. Dundulis, 4142 Archer 
avė., prie kurio kreiptasi paju
tus sveikatai pavojų, pareiškė, 
kad ligonio padėtis taisosi ir 
kad sveikata sugrįš p. Maka- 
veckui iki reikalingos normos.

—Koresp.

uodžia kur verdama 
šviesa.

Vienok Čia ne jie 
uodę, ale ugnėgesiai, 
vo pašaukti, kuomet kas 
pamatęs rūkstant didelius 
muolius durnų iš to namo 
šaus. Ugnėgesiai pašaukė pro- 
hibicijos departamentą, ba ne 
jų džiabas buvęs katilus pri
daboti. Prohibicijos agentai 
viską išgabenę į arkyvą.

—žvalgas.

Buy gloves with what 
it savęs

NSra reikalo mosAU 60c ar 
dauriau, kad rauti rerą dantį 
kolelę. Listerine Tooth Pašte, 
dideli* tūbas parsiduoda ui 
26c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to ralite eutauplntl 
98, ui kurtuos milte nusipirk
ti plrRtinnites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co,

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

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. 
1437, Naujienos, 1739 S

Mano kaimynystėj gyvena 
neturtinga šeimyna, kurios še
šių metų dukrelė bėgioja basa 
net šaltame ore. Gal kas ga
lėtų paaukauti jai batukus?

—Elena šultė.

Šalčiai krutinote ar gerklėje rali 
pasidaryti rimtus. Palengvlnkit 
juos | 6 minutes su "Muaterole.", 
— "counter-irritant" I Uždedamas 
karta | valandą, jis turi sutelkti 
pagelbą. Millonų vartojamas per 
20 metų. Rekomenduojama* dak
tarų ir šiaurių.

nebeliko vietos ant brangios 
musų žemelės.

Tačiau, kadangi jie visi yra 
buvę socialistai ir mes esame 
veikę su jais, tai kai kurie 
draugai ir draugės, buvę iki 
šiol nuošaliai, jų kliką rėmė ti
kėdamiesi, kad jie greitai susi
pras ir liausis darbininkus klai
dinę. Mano supratimu, vertėtų 
buti atsargesniems. Ar ne ge
riau butų palaukti kol tas ba
lionas, jei nesupliukš, tai nusi
leis į tokią vietą, kurioj butų 
įmanomas veikimas.

šiaip ar taip, bet galima spė
ti, kad ore kabėti ilgai negalės. 
Bet kol kas jie ant musų žmo: 
niškumo principų vis dar te- 
bespiauna, mirties bausmės ir 
kiti teroro žiaurumai jiems pri- 
tartini.

Victor Bagdono trokas 
(3139 S. Halsted St.) 

bus nedėlioj, 11 vai. ryto, Town 
of Lake prie J. J. Zolp ofiso, 
4559 So. Paulina St.

Taigi, norintieji trokais va
žiuoti, pribukite į paskirtas vie
tas. užsimokėję po 40c. turėsi
te smagią ir patogią kelionę.

Bridgeportiečiai ir townoflei- 
kiečiai pasinaudokite šia gera 
proga, šiais trokais gali va
žiuoti po 50 žmonių.

V. Makaveckas — i 
Peoples Furniture 
Kompanijos—-jau 

sveiksta

3102 — 1 
moteris šimėt apseiti negali 

2850 
3167 

atlaso arba

Birželio 5' dieną apie 10 va
landą vakaro barzdaskutis V. 
Petraitis važiavo namo savo 
automobiliu. Prie Emerald 
avė. ir 34 gatvės nežinomi vai
kėzai važiuodami greitai pro 
šalį užkabino Petraičio karą.,

Kadangi vaikėzų karas bėgo 
daug greičiau, nei Petraičio, tai 
jis apvirto ant ^alygatvio. Bet 
trys jauni barneliai, išlindę iš 
po automobilio, nubėgo savais 
keliais ir palikę automobilį pa
sislėpė gatvėj.

-Vėliau pasirodė, kad automo
bilis, kuriuo jie* važiavo, buvęs 
vogtas.

V. Petraitis išliko nesužeisi 
;as, tik jo automobilis truputį 
nukentėjo

Raudonos Rožės Pašalpos 
Kliubas laikė prieš-pusmetinį 
susirinkimą praėjusio penkta
dienio vakarą p. Lukštienės 
svetainėje. Narių susirinko 
gan skaitlingas būrys.

Tarimų nepadaryta naujų. 
Ligoniams išmokėta pašalpa. 
Priimta draugijon trys nauji 
jauni vyrai. Išklausyta įvairių 
raportų apie kliubo darbuotę ir 
kliubų federaciją.

Išrinkta du darbininkai išva
žiavimui, kuris turėjo įvykti 5 
dieną birželio, t. y. sekmadienį. 
Jau girdėjau, kąd išvažiavimas 
nekaip pavykęs. Mat, lietus 
sutrukdė. , ' ’

Išduota raportas besbolo lo
šėjų. Pasirodė ,kad lošėjai sto
vi vienodai: išlošė tris lošius 
ir pralošė tris. Bet tai tik se
zono pradžia, dar nėra gerai 
susigrupavę. Komisijos pirmi
ninkas J. R. Lipskis <pranešė, 
kad jauktas bus vienas geriau
sių ir visam susirinkimui už- 
fundijo skanių cigarų. Tai gali 
padaryti tik biznieris.

P-no Lipskio radio ir kito
kių reikmenų krautuvė/ randa
si adresu 4916 West 14 St.

Dar išrinkta komisija per
žiūrėjimui kliubo turtp, kuris 
siekia apie $22,000.
apie turto stovį bus išduotas 
ateinančiame susirinkime. Iš
rinkta komisija metiniam pa
rengimui, kuriame apie tuzinas 

garbės ženklus.
kliubo

IŠGELBfiKITE SAVO NUOSAVYBĘ 
Matykit mus šiandie. Mes atnaujin

sime ir refinansuosime jūsų pirmus ii 
antrus morgičius. taipgi farmų morgi
čius. Atdara vakarais

City Realty Co.. Incorporated 
948 W. 63 Street

Tel. Wentworth 0249

CLASSIFIED ADS

Real Estate For Sale
-PĄ^iąviĮūatnį_____

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

Perkam, parduodam it mainome na
mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės — 
kas yra ir kur yra. Turime ant išmai
nymo biznių, hardware store, gasoline 
station, bučernių ir grosernių. Norė
dami pirkti ar išmainyti pasimatykite 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
mpiname pirmus ir antras morgičius. 
Teisingas ir greitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0455

Business Service 
________ Biaaiio .Pąt^^.BvijnąB 

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

Exchange^Mainai
80 AKRŲ Sėmės Phillips, Wis. Mai

nysiu ant loto ar summer cottage, arti 
Chicagos. turi buti be skolos. F. Poška, 
Phone Yards 0695.

Miscellaneous
______________Įvairus_____________

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

Situation Wanted

GERAS buteberis nori darbo f 10. 
metų patyrimo. Kalba lietuviškai, len
kiškai, rusiškai ir meksikoniškai. Geras 
darbininkas ir pažįsta savo darbą. Da
bar šauk: Commodore 4232.

Don’t
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