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Socialistų partija 
kaltina Papeną dėl 

užsienio politikos 
> ■

Reikalauja reichstago komite
to ištirti jo nusistatymų

Berlynas, Vokietija, bir. 9. 
—Rudolf Breitschied, Socialde
mokratų frakcijos reichstage 
pirmininkas pareikalavo, . kad 
kuo greičiausiai ateityje įvyktų 
reicstago užsienių reikalų ko
miteto posėdis ir kad jis iš
tirtų kokio nusistatymo užsie
nio politikoje prisilaikys nau 
jas Von Papen ministerių ka
binetas.

Savo reikalavimų Breitschied 
pamatuoja tuo, kad Von Pa
pen apie užsienio politikos pro
grama mažai ką pasakė, o ką 
pasakė tas buvo labai “skysta”, 
ir, be to, kad kabinetas nepri
silaikys tos politikos, kurią nu
statė Brueningas. Užsienių ko
mitetas yra vienas pastoviųjų 
reichstago komitetų, kurie vei
kia, nors reichstagas yra at
leistas.

Nubaudė Hitlerį

Munich, Vokietija, bir. 9. — 
Adolph Hitleris, Vokietijos fa
šistų vadas buvo nubaustas 
1,000 markių už nerimta užsi
laikymų teisme, laike Warner 
Abet, žurnalisto, bylos. Abet 
pareiškė, kad hitlerininkai yra 
subsiduojami iš Italijos. Tuo
met Hitleris pradėjo triukšmuo- 
ti, atsisakė atsakinėti į klausi
mus ir elgėsi demonstratyviai 
prieš advokatus, kurių keli bu
vo žydai. »
Von Papeno ministeris už mo- 

narchizmą

Berlynas, bir. 9. — Von Pa
pen kabineto vidaus reikalų mi
nisteris baronas VVilhelm von 
Gayl, kalbėdamas prieš reichs- 
ratų (valstybės taryba) viešai 
pasisakė už monarchijos at- 
steigimą Voketijoje ir išreiškė 
savo ištikimybę kaizeriui. Jis 
pareiškė: “Asmeniškai aš esu gi
liai įsitikinęs, kad monarchija 
yra geriausia valdžios forma 
valstybei, kuri yra pačiame Eu
ropos viduryje.”

Berlynas, bir. 9. — Kancle
ris Von Papen buvo prisirengęs 
paskirti komisarų-“diktatorių” 
valdyti Prusus, nes seime hit
lerininkai ir centristai negalėjo 
susitarti dėl naujo kabineto 
sudarymo. Bet Bavarija for
maliai tam užprotestavo, pa
reikšdama, kad toks žinksnis 
butų kišimasis j valstijos rei
kalus ir to negalima toleruoti.

Japonijoje kalbama
■ apie infliaciją

Tokio, Japonija, bir. 9. — 
Seiyukai partijos nariai parla
mentai) padarė įnešimų, kuria
me raginama numažinti pinigi
nio vieneto yeno vertę. Tuo bu- 
du norima prigelbėti ūkinin
kams, kurie randasi labai blo
game padėjime. (Yenas—vertas 
apie 40c.)

Chicagai ir ap'elinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; nepa
stovus vėjas. v

Vakar temperatūra buvo 52- 
77 laip.

Saulė teka 5:14; leidžiasi 8:- 
24.

Kaina 3c

Čilės vyriausybė 
valstybiną bankus 

ir pram. įstaigas
Negalintiems išsimokėti panai

kino mokesčius *

Santjago, Gili, bir. 9.—Nau
joji “socialistini valdžia” Čilėj 
pradėjo vykinti savo planus, 
kuriuos paskelbė, kuomet Car- 
los Davila nuvertė prezidentų 
J. Montero ir jo kabinetų.

Valdžia perėmė j savo ran
kas Central Bankų, kurį 1926 
m. įsteigė prof. E. W. Kemmer, 
J. V. finansinis patarėjas, ir 
atleido visus direktorius. Be to, 
provincijos valdžioms buvo į- 
sakyta panaikinti mokesčius 
ant nuosavybių, kurių savinin
kai negali išsimokėti.

Valdžia paskirs naują direk
torių tarybą, kuri laikinai ban
ką operuos. Manoma, kad at
eityje bankas bus sujungtas su 
nacionale taupymo kasa ir bus 
operuojamas finansų ministeri
jos.

Valdžia taipgi ruošiasi perim
ti iš privatinių rankų didžiulį 
cukraus fabriką Vina Del Mar. 
Tai bus pirmas žinksnis prie 
socialistinės ekonomijos siste
mos įsteigimo.
Hondūras siunčia kariuomenę 

prieš sukilėlius
Tegucigalpa, Hondūras, bir. 

9.—Prezidento Mejia Colindres 
vyriausybė pradėjo motųlizuoti 
reguliarę armiją ir siųsti jų 
prieš sukileliusį kurie operuoja 
šiaurinėje krašto dalyje. Suki
limui sakoma, vadovauja gen 
Tuburcio Carias Andino, kan
didatas į Hondūras preziden
tus. Rinkimai įvyksta spalio 
mėnesį.

Vagys Clevelando vieš
bučio sprogimo kal

tininkai
Cleveland, O., bir. 9. — Ke

lias dienas atgal buvo praneš
ta, kad Clevelande sudegė šešių 
aukštų viešbutis ir žuvo apie 15 
žmonių. Kaltininkai buvo va
gys, kurie nitrogliceriną mėgino 
išsprogdinti viešbučio seifų.

Chicago ieško $40,000,- 
000 paskolos

Washington, D. C., bir. 9.— 
Į VVashingtoną atvyko Chicagos 
majoras Cermaka^ ir kreipėsi 
j Rekonstrukcijos korporaciją, 
ieškodamas $40,000,000 pasko
los užsilikusioms mokytojų ir 
valdininkų algoms padengti.

Panamoje sukilo 
indiečiai

Colon, Panama, bir. 9. — 
šiaurinėje Panamoje sukilo San 
Blas indėnai, kurie yra nepa
tenkinti įvykusiais rinkimais. 
Indėnai priešingi išrinktam pre
zidentui Harmodio Arias. Ke-j 
lios kitos indėnų grupės nori 
nuo Panamos atsiskirti.

Buožėmis užmušė kroa
tų patriotą

Zagerb, Jugoslavija, bir. 9.— 
Banda užpuolikų apsiginklavę 
buožėmis ir peiliais užmušė Mile 
Budak, kroatų tautininkų vadą. 
Kroatai ginčijasi su serbais ir 
nori atsikirti nuo Jugoslavijos.

London, Anglija, bir. 9. — 
širdies liga mirė lordas Brent- 
ford buvęs vidaus reikalų mi
nisteris ir žymus asmuo poli
tikoje. Buvo 67 m. amžiaus.

Chicago, III., Penktadienis, Birželio-June 10 d., 1932

[Acme-P. « A. Photo],

Osaka, Japonija. — Penkių aukštu Tcnshakaku palocius, kurį pastate karo vadas Tenshakaku 
1584 m.

____ ____________________ ._______ ;.......................................  -u---------------------------------------------------------- - .. ...................... .....................
' ' - — ■ ------------------------------------ - 1 --------------- ................................... .......... ...........■■■■...................   ■■■■■.......... .. —.ii—....................... ............ ....... . ................. .....

Kinija atnaujins 
santykius su so

vietų Rusija
Shanghai, bir. 9.— Iš Nah- 

kingo praneša, kad Kinija ga
lutinai nutarė atnaujinti dip
lomatinius santykius su/sovie
tų Rusija. Taipgi eina gandai, 
kad Kinija mėgins sudaryti su 
Maskva ir militarę sąjungą, 
kaipo manevrą prieš Japonų ag
resingus žinksnius Mandžuri- 
joje.

Žalioji vėliava Len
kijoj

Lenkų, valstiečių demonstracija 
prieš diktatūrų

I U.. ■ ■

Kaunas.—Lenkų spauda pra
neša, kad per Sekmines Liuby- 
je ties Krosno lenkų kaimo jau
nimo sąjunga padare demons
traciją prieš diktatūrą. Susirin
kusi didele minia iškėlė žaliąją 
vėliava ir uždainavo revoliucine 
valstiečių dainų.

Įvyko susirėmimas su polici
ja. Užmuštas vienas valstietis. 
Demonstracijai vadovavę kai
rieji “liudovicai” (Ira'udiinnkai).
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Reikalauja federalės 
pagalbos “bonų 

armijai”
Washington, D. C., bir. 9.— 

Į federalę valdžią kreiptasi su 
prašymu aprūpinti maistu ir 
guoliu karo veteranų “bonų ar
miją”, kuri atvažiavo į Wash- 
ingtoną reikalauti bonų išmo
kėjimo. Valdžia buvo pasiruo
šusi juos išgabenti savo lėšomis, 
bet veteranai atsisakė važiuoti.

Amžinas kalėjimas 
kidnaperiams

Washington, D. C., bir. 9.— 
Senatas priėmė Pattersono bi- 
lių, kuriame numatoma amžinas 
kalėjimas kidnaperiams; vagian
tiems žmonės pasipinigavimo 
tikslais.

Dar vienas “sausasis” 
išėjo prieš prohibiciją
London, Anglija, bir. 9. — 

John R. Mott, Tarptautinės mi
si jonierių tarybos ir Y.M.C.A. 
pirmininkas ir buvęs prohibici- 
jos jstatymo šulas išėjo viešai 
prieš tolimesni jo vykinimų. Sa
ko, reikia duoti progų naujai 
kartai išreikšti savo nuomonę 
tuo klausimu.

Raskob dovanojo demo
kratų partijai $100,000

New York, bir. 9. —Turtuo
lis Raskob, kuriam demokratų 
partija yra prasiskolinusi apie 
$250’()00 dovanojo $100,000 sko
los. Partija turi apie $500,- 
000 deficito.

Naujas bombų spro
gimas Kuboje.

7 užmušti
Havana, Kuba, bir. 9. —Lai

ke karo dūdų orkestrus kon
certo Vidai parke sprogo bom
ba, nuo kurios 7 mirė ir 200 
buvo sužeista. Suimti 5 Ku
bos komunistai, kurie kaltina
mi bombų metę. Ruoštas buk 
tai naujai m-pasikėsinimas nu
versti Gerardo Machado val
džią ir jį suagitavęs buvęs pre
zidentas Mario Menocal, kuris 
yra pasislėpęs Brazilijos amba
sadoje.

Senatas priėmė $126 mi
lijonų ekonomijos 

projektą
Washington, D. C., bir. 9.— 

Senatas priėmė ekonomijos pa
siūlymų, kuris sutaupius iždui 
$126,000,000 į metus. Pasiūly
mo originale numatyta suma
žinti valdžios išlaidas apie $238,- 
000,000.

Gėngsteris Fleisher pa
sidavė policijai

Detroit, Mich., bir. 9. — 
Gengsteris Harry Fleisher, ku
rio policija ieškojo ryšy su 
Lindbergh’o kūdikio pavogimu, 
pasidavė policijai. Kvočiamas, 
apie kūdikio pavogimą, atsisa
kė kalbėti.

Indianos kasėjai dirbs 
už $4 i dieną

Terre Haute, Ind., bir. 9.— 
Angliakasių ir operatorių sub- 
komitetas, kuris tarėsi dėl nau
jos algų sutarties sumažino dar
bininkų algas iki $4 į dieną. 
Jeigu UMW su tuo sutiks, bus 
padaryta trijų metų sutartis.
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New Yorko valstijoje birželis 
su sniegu ir šalčiais

New York, bir. 9. — Vaka
rinėje ir šiaurinėje New Yorko 
valstijos dalyje iškrito Jidelįs 
sniegas. Kai kuriose ;yįetpse 
temperatūra buvo nupuolusi iki 
26 laipsnių virš zero.

Milijonais mėgina 
užglostyti nepasiten
kinimą kapitalizmu
Tokio, Japonija, bir. 9.—Tur

tinga Japonų biznierių šeimy
na Mitsui padovanojo valdžiai 
3,000,000 jenų (apie $1,000,- 
000), kurie yra skiriami suteik
ti bedarbiams užsiėmimų. Tuo- 
mi mėgina užglostyti nepasiten
kinimą ir agitaciją prieš kapi
talizmų, kuris paskutiniu laiku 
labai smarkiai pradėjo reikštis 
tarp Japonijos gyventojų.

Rusijoje Įvyko baisi 
traukiniu katastrofa r

--------------- f

Petrovsk, Rusija, bir. 9. — 
Paskutiniu laiku paaiškėjo,' kad 
gegužės 15 d. prie Zelonaja, 
netoli Petrovsko, įvyko baisi 
traukinių katastrofa, kurioje 
žuvo didelis skaičius žmonių. 
Dabar teisiami 16 geležinkelio 
tarnautojų, kurie kaltinami prie 
nelaimes prisidėję.

Perdavė kaltinimus 
prieš Walkerį gub.

Rooseveltui
New York, bir. 9..— Samucl 

Seabury, Hofstadter komisijos 
patarėjas, kuris kvotė New 
Yorko majorą Jimmy Walker 
■apie kyšių ėmimų, prisiuntė 
New Yorko valstijos guberna
toriui F. Rooseveltui apkalti
nimų, kuriame reikalauja, kad 
VValkeris butų prašalintas iš 
vietos.

Vokietijoje 5,583,000 
bedarbių

Berlynas, Vokietija, bir. 9.-— 
Dabartiniu laiku Vokietijoj yra 
5,583,000 bedarbių, arba 1,500,- 
000 daugiau negus tuo pačiu 
laiku pernai.

Areštavo “sauso” kong- 
resmano girtą žmoną
Washin£ton, D. C., bir. 9.— 

Bertha Huddleston, vieno did
žiųjų prohibicijos šalininkų^se- 
natoriaus žmona buvo areštuo
ta, kuomet su savo automobi
liu užvažiavo ant kito. Ji buvo 
girta.

Camden, N. J., bir. 9. —Areš
tuotas 19 m. jaunuolis, kuris 
mėgino išvilioti iš G, Norris, 
Philadelphia federalio reservo 
banko prezidento $5,000. Paso
dintas j kalėjimų mėgino nu
sižudyti.

Lietuvos Naujienos
Mirė Prūsų Lietuvos 

veikėjas
Gegužes 9 d. Senuosiuose 

Valnočiuose, Tlžcs apskr., mi
rė senas lietuvių veikėjas Jur
gis Lapinas, eidamas 76 metus. 
J. Lapinas gimė 1856 m. lap
kričio 4 d. Klaipėdos mieste. 
Jis buvo “Ūkininko” ir “Drau
go” atsakomasis redaktorius ir 
bendradarbiavo kituose Lietu
vos atgimimo laikraščiuose. Jis 
taip pat buvo “Birutės” drau
gijos pirmininkas. Savo laiku 
jis aktyviai dalyvavo politiniuo
se rinkimuose, renkant lietuvių 
atstovus į prūsų landtagų. J. 
Lapinas pažino visą eilę aušri
ninkų, jų tarpe Basanavičių, 
Kudirkų, Maironį ir kitus, ir 
daug padėjo lietuviams, emi
gruojantiems į Ameriką. Lai 
dotuvės įvyko Senuosiuose Vai- 
nočiuose gegužės 16 d. J. La
pinas paliko dvi seseris.

Išgelbėjo 700 nuo sudu
žusio laivo

Madrid, Ispanija, bir. 9. — 
Radio pranešimais iš Fernando 
Po ,kur sudužo ispanų laivas 
Teide, 700 visų 800 keleivių iš
gelbėta. Keleivių tarpe dau
giausiai buvo negrų;

Nusižudė dar vienas 
milijonierius

Chicago, III., bir. 9.— Arti 
Glenview, viloje, rastas nusižu
dęs Royal C. Vilas, milijonierius 
ir turtingas traukinių reikme
nų fabrikantas. Buvo 52 m. am
žiaus. Nusižudymo priežastis 
nežinoma.

Metė bombą norėdamas užtik
rinti savo darbų

South Beijd, Ind., bir. 9. — 
Areštuotas Bendix fabrikų sar
gas Miller, kuris išsprogdino 
fabriko dalį, norėdamas tuo 
budu užtikrinti sau darbą.

Norėjo nusižudyti gavęs $4,000 
darbų

New York, bir. 9. — Baigęs 
technikos mokslų studentas 
John Gibson mėgino du kartus 
nusižudyti, bet abu kart nepa
sisekė. Prieš tai General Elec
tric bendrovė davė jam darbą 
su $4,000 algos metams. Sa
ko, jis jau užtektinai prisižiū
rėjęs pasauliui.

DIDELĖ ŠAUNI LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ RENGIAMA 
EKSKURSIJA LIETUVON 

išplauks
LIEPOS-JULY 2 DIENĄ
Lietuvių mėgiamų Skandinavijos Linijos laivu 

“FREDERIK VIII”
Per Copenhagenų Klaipėdon.
Kadangi ši laivų kompanija yra labai prielanki lie
tuviams ir teikia kelionėje ne tik gerų patarnavimų, 
duoda gerus kambarius ir valgį, bet visados suren
gia gerus muzikalius programus ir kitus pasilinks
minimus—todėl lietuviai ir pasirenka šios kompani
jos laivus.
Vietų dar turime, taįgi pasiskubinkite ateiti ir įmo
kėdami mažų depozitų, užsisakykite sau vietų. 
Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

OFISAS ATDARAS KASDIEN NUO 8 IKI 8
, Šventadieniais nuo 9 iki i val..

No. 137

Švedų degtukų mo- 
polis Lietuvoj gali 
tekti amerikiečiams

Iš švedų degtukų sindikatui 
artimų žmonių mums teko su
žinoti, kad švedų degtukų sin
dikato monopolinės teisės Lie
tuvoje Kreugerio koncerno 
bylai pasibaigus, galinčios ati
tekti Amerikos bankams ir šiaip 
kapitalistams. Mat, Kreugerio 
koncerno akcijų daugiausia tu
ri amerikiečiai. Kreugeriui nu- 
sižudžius, amerikiečiai Kreuge
rio akcijas buvę bepaleidžią 
apyvarton, bet greit susigriebę 
ir dabar jas laikų, nes daugelis 
Kreugerio padarytų sutarčių ir 
įmonių esą pelningų, tai ame
rikiečiai būdami kreditoriais 
neišsimokančio skolininko — 
koncerno, nori paimti į savo 
rankas degtukų monopolio teis- 
ses, pirmoj eilėj Lietuvoj.

250 bedarbių šeimų 
prašo darbo

Marijampolė. — 250 bedarbių 
kreipėsi į cukraus fabriką ieš
kodami darbo, bet darbo ne
gavo. Tada kreipėsi į miesto 
burmistrą, kuris pasižadėjo, 
kiek galėsiąs, bedarbius paten
kinti. K

Nusinuodijo subankru-
* tavęs pirklys

Kaunas. — ŠedUyos pirklys 
Chaimas Golzinas subankrutavo 
ir atvažiavo į Kauną ■ prašyt 
vekseliams prolongatos, bet pro- 
longatos negavo, tai nuėjo į 
“Telaviv” viešbutį ir nusinuo
dijo.

Elektra užmušė 
darbininką

Prieš sekmines Šiaulių mies
to savivaldybės durpynuose Ba
čiūnuose <iel neatsargaus elge
sio su elektros laidais elektros 
srovė užmušė jaunų darbinin
ką Kazį Railą. Velionis paliko 
žmoną ir du vaikučius.

Latvių seimo atstovas 
pabėgęs Lietuvon

Ryga. Geg. 15.—šiomis die
nomis dingo seimo atstovas, ko
munistas Mažulis, kuris turėjo 
būti išduotas teismo įstaigoms. 
“Pedeįa Bridi” praneša, kad 
Mežulis nelegaliu budu perėjo 
Lietuvos sieną.
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KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich.

P musų padangės.

Birželio 5 d. ivvko SLA 60* I
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi dabar šiltas oras, tai į 
susirinkimą narių atsilankė ne
daug. Bet triukšmo, tai tik:.ii 
pakako. Šiais metais vai !yba 
randasi tautiečių rankose. Na, 
o tautiečii i, pasirodo, tiesiog 
negali toleruoti tokiu žmonių, 
kurie nesutinka su jų nuomo
nėmis. Vos tik pradėta svars
tyti Pildomosios Tarybos klau
simas, kaip tautiški politikie
riai pradėjo piestu stoti; esą 
Bagočius ir tokis ir šiokis, prieš 
20 metų buvęs negeras katali
kams ir tautiečiams.

Žinoma, visai kitaip musų 
tautiečiai žiuri į p. Bacnuną, 
SLA. 60 kuopos narį, Per me
tus tas ponas ves vieną kita 
kartą atvyksta Į kuopos susi
rinkimą, bet jis. tautiškomis 
rkimis žiūrint, pilnai tinka buli 
delegatu.

Tuo ta; cm pas mus eina gana 
keisti gandai: sakoma, k-d p. 
Bachunas pasižadėjęs nuvožt: n 
parvežti tuos delegatus, kur.e 
nutinka remti jo kandidatūrą į 
Susivienijimo orezidentus. H 
labai galima, kad tai yra tie
sa. Kaip toks dalykas galiu.a 
pavadinti,-— spręskite patys.

Reikia pasakoti, kad mu ų 
kuops yra išrinkusi ir vieną 
pažangų delegatą, kuris netu
rės “free ride”. Kad tas dele
gatas galėtu i seimą nuvažiuo- 
t , tapo nutarta birželio K d. 
:..u rengt i išvažiavimą Į Klie-

menės giraitę. Lietuviai yru 
kviečiami į tą išvažiavimą-pik- 
niką kuo skaitlingiausiai atvyk 
t;. įžangos nebus imama,— mo
kėti reikės tik tiems, kurie no
rės šokti. ’

—o— ■
LSS. 51 kuopos nariams 

pranešimas.

Paprastas' LSS. 51 kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 10 
d. J. Jankausko varnuose (1'67 
Stauver St.). Prasidės S va’, 
vakaro. Visi nariai malonėk.‘c 
atvykti, nes turime labai suir
tai reil i’ti.lš Ahhvaukee sorm- 
I'stų konvji.cijvs .-ra sugįž ;s 
ii'fisų d .deg li Vv'alter Morvs — 
Marcinkevičius, kuris padarys 
pranešimą apie konvencijos nu
veiktus darnus.

—SLA. 60 kuopos narys.

Kenosha, Wis.
Sus- bei tas.

Birželio 5 d. turėjau progos 
dalyvauti SLA 212 kuopos mė
nesiniame susirinkime, kuris 
įvyko Gerinau American Home 
svetainėje. Iš svarbesnių tari
mų tenka paminėti sekamus: 
1 vienbalsiai nutarta stoti už 
tai. 1/ad dabartinės įstatų ko
misijos pagaminta naujoji 
konstitucija šiame seime visai 
nebūtų svarstoma. Tos kons
titucijos svarstymui seimas ne
privalėtų nei laiką eikvoti. 2 
SLA; seimas privalėtų atgai
vinti fondą, kurio tikslas yra 
šelpti nelaimėn atsidūrusius 
narius ir jų šeimas, bolidas

NAUJIENOS, Chicago, 111.
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feerų kalbėtojų, kurių tarpe nu
matoma Lco Krzycki, Wiscon- 
sin valstijos Socialistų Parti
jos sekretorius iš Milwaukee. 
Patartina lietuviams tame mi
tinge dalyvauti.

[Acme-P. 8 A. Photo]

Paryžius. — Nužudytojo prezidento Paul Doumer laidotuvės.

šį rudenį bus ne tik prezi
dento, bet' taip pat valstijos ir 
kauntės rinkimai. Vietinis so
cialistų lokalas yra nusitaręs 
į visus urėdus statyti savo kan
didatus. • Įdomu pabrėžti tas 
faktas, jog tarp kandidatų ran
dasi ir vienas lietuvs. Būtent, 
J. Martin (Marcinkevičius). 
Socialistai jį remia į valstijos 
legislaturą iš pirmo distrikto. ' 
Kiek šansų jam yra patekti į 
legislaturą, žinoma, sunku pa
sakyti, — tatai priklausys nuo 
to, kiek socialistai tuose rinki
muose galės surinkti balsų. J. 
Martin yra senas Kenosbos vei
kėjas. Būdamas real estate biz
nyje, jis ne tik plačiai susipa
žino su lietuviais, bet ir su sve
timtaučiais. Aš nuo savęs pa
tariu lietuviams remti J. Marti
no kandidatūrą. Ko gero, mes 
gal ir pravesime lietuvį į legis
laturą. O lietuvis, nėra abejo
nės, geriau patarnaus mums, 
negu svetimtautis.

— Tautietis.

ŽEMOS KAINOS
KOKYBĖS PREKĖS 

štai kodėl tukst<inčjgj..šęimininkių visuomet perka 
“MIDWEST STORES” SANKROVOSE 

.Jums taipgi patiks musu prekės ir patarnavimas!
IŠPARDAVIMAS

turetų teikti nariams paskolas kiai nors ‘politikierių grupei 
duoklių užsimokėjimui. Toks 
fondas konstitucijos yra nu
matomas, tik reikia jį atgai
vinti. Pastarasis tarimas da
bartiniu laiku ypatingai yra 
svarbus, kadangi nedarbas pa
lietė didelį skaičių musų orga
nizacijos narių. Jeigu narys 
suserga, tai gauna pašalpą iš 
pašalpos fondo; jeigu jis nu
miršta, lai apsaugos fondas 
išmoka pomirtinę tam, kam ji 
priklauso; bet jei narys, mo
kėjęs per eilę metų duokles, 
netenka darbo ir nebegali to
liau mokėti, tai jis 
braukiamas i

kuri nori musų organizaciją 
panaudoti savo interesams. 
Aš manau, kad musų kuopos 
delegatai mokės tinkamai į- 
vertinti taip vadinamus “šim
taprocentinius patriotus,” ku
rie savo lėšomisveža jiems 
pritarinčius žmones į seimą. 
Musų kuopos delegatai, kiek 
man žinoma, yra gana kompe
tentingi žmonės ir supranta 
Susivienijimo reikalus.

9 melų amžiaus, Otto J. Pak
šys. Mirė plaučių uždegimu.

kailinėse su bažnytinėmis ap
eigomis.

Kiek man žinoma, jaunasis 
Pakšys per paskutinius dvejus 
melus sirgo, — buvo supuraii- 
žuotas. Būdamas tokioj padė
tyj* gyvenimu jis nebūtų galė-

Kiek teko patirti, nemažas 
būrys kenoshiečių rengiasi vy
kti į “Naujienų” pikniką, ku
ris įvyks birželio 12 d. “Biru
tės” darže. Aš irgi rengiuosi 
į pikniką važiuoti ir linksmai 
su naujieniėčiais laiką praleis-

tampa iš- 
narių tarpo ir 
nei pašalpos,

nei pomirtinės. Apsaugojimui 
tokių narių, ir.yra būtinai rei-

konstitucijoj siūloma, kad na
riai mokėtų po centą per mė
nesį į tautiškų centų fondą, o 
apie narių nei mi
gli.

Balandžio 4 d. čia pasimirė 
dar visai jaunąs/ yos sulaukęs

hyčios
patenkinti gimines, sūnus tapo 
su bažnytinėmis 
palaidotas.

nepriklauso, bet kad

Skelbiama, kad Amerikos 
Socialistų Partijos vietinis 
skyrius rengia didelį masinį 
bedarbių mitingą, kuris įvyks 

apeigomis Union Parke, 7-th Avė. ir 45

želio 11 d. 8 vai. vakaro. Bus

i •

RENGIANTIEJI nuo 
CUKRINES LIGOS 

SKAITYKITk RITĄ:
Gerbiamas Tamsta:

Aš buvau varginamas Cukrinės ligos 
(Diabotea) per kelis metus ir gydžiausi. 
l>et vistiek jaučiaus pavargęs ir neramus 
ir naktimis neniiegtalavau. Po vartojimo 
jūsų Senosios Šalies Žolių Gyduolių No. 
212 (OldVountry Herb Reniedy No. 212) 
per du mėnesius aš nebeturėjau cukraus 
šlapume ir išvartojęs beveik metus aš 
jaučiuosi puikiai, turiu gerą a|M*titą ir 
daugiau nebesikeliu naktimis. Aš miegu 
stiprai ir daugau nebesijaučiu pavargęs. 
Ačiū už Medikalių Žolių Arbatą 212. 
Tikiuosi, kad ji tą patį .padarys kitiems, 
ką ji man padarė.

Su tikra pagarba. John 'Pageler, R. 2, 
Box 14. Belėvue. Hansas.

Originalč Senosios Šalies Gyduolė 212 
yra vartojama visų vokiečių daktarų ir 
ligoninių ir pasirodė labai sėkminga. Ra
šykite šiandie <lel nemokamo senipelio ir 
knygelės. svaro pakelis $1.25.

OLI) COVNTRY R KM EI) Y CO., 
Dept. L-l, Fort Wayne, Ind.

Garsinkitės Naujienose

Kur tik jus eisite, jus rasite šį •f

visos šaliesmoltą,Pelnyčio j ir Subatoj, Birželio 10 ir 11

KIAUŠINIAI
23c mėgiamiausi

TAUKAI
SODA

TOMATO JUICE “Shaver

7 unc. bonkos 2 už 19c
CIBULIAI Nauji Tcxas U. S. No. 1 .

4 sv. 19c

ŽIRNIAI

I’OPS Ryžiai 2 P«k. 19c

10 39CMUILAS
“EVR REDY” Maistas Šunims .

•BUTAT THB

288 iKotrsnutKr

Erie traukiniai yra greitus ir pa-1 
togiai įrengti. Valgis musų val
gomuosiuose vagonuose yra puikus 
ir nebrangus. Erie vaizdai yra ne
paprastai gražus.

■Midwest”
— G inge r Ale 
Root Beer

Puikiausi 
Parinkt i n ia i

“Extan” Sij 
ankstyvieji

Musų kuopa mano 
noji konstitucija geri:

“Midwest” 
NAPUTUA

pak.8C

Iš Chicago

.50 1

Q No. 2 
kenai

SALAI) OIL “Midvvest

16"

didelės O
bonkos įaa į

4T„;25c

ORANŽI AI Saldus, Sultingi

OBUOLIAI Rinktiniai “Ingram”

FOR LESS*

MIDWEST(Zį STORES
\HGHHOR tfrion STt l H KS

BORDEN’S .S^MILKAS k ..19c

UOOKIES “Paul Schulze” English Assortment pak. 29c 
GANDY BARS “Wilbur” Nut Chocolate 5 šmotai 5C
“PUPITAM” 3 svarų kenas

1 iJlll ? rili EXTRACT su Apyniais kenas

ĮZITĮĮ/IPJO .Mi(iwesl virtas, ukvj< 
ilUiVIl Rūkytas. Čielas ar pusė

TUALETINIS MUILAS “Wanda”
“BRILLO* Household Clęanser

Armour’s “Star” 1 svaro 
kartonai

ALUS “Bohemian Special” ar tamsus

Į GRAI’EFRUIT “R. & G.” ............ No. 2 kenai 2 llž 25c
Kenas 5c

Kviečių 2 Pak* 17c
TiDIICV A “MORTON’S” 

. JLĮįll 'Ori/l Plyną «r lodizuota

2 kenai Į()c
3 šmotai ĮQC

2 pakeliai Į7C
PASTABA,—L’Dauguma "Midtvest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur jus 

galite pirkti gerą mėsą, paukštieną ir tt. ui iemjausias .kainas!

H

Tikictai 
eoaches 
kada priduodami 
kartu su Trans-At- 
lantic laivakorte ar 
orderiu.

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

y

IVANT!

gaivinti tą fondą, kurio tikslas 
yra rupiu lis neišgalinčiais duo
kles užsimokėti nariais. Kuopa 
taip pat nutarė, kad delegatai, 
nuvykę į seimą, dirbtų visų 
SLA. narių gerovei, o ne ko-

4 sv- 11c

Tuz.,21 C

rmtmf

New York

$47°°
ship>w

VIENĄ 
PUSE
Į ABI 

PUSES 
geri tiktai 
vagonuose

Dėl tikietų ir visų žinių kreipki
tės į Bile kurį Erie tikietų ofisą ar 
prie

H. T. HARLOW, 
General Passenger Agent,

327 So. La Šalie St., Chicago 
Telefonas ’HARRISON 4 1 60

ERIE RAILROAD

LOOK!

' <§>1032 n 
by P. M. P. Co.

MitHtracT
DOT1S VOT

PAKLAUSKIT bite kurio kaimo 
vaiko kokis yra jo mėgiamiau

sias vasaros sportas—atsakymas bus “žuva- 
viinas.” Paklauskite bile kurio molto varto
tojo kokia ji yra mėgiamiausia rūšis—atsa
kymas bus “Biue Ribbon”. Amerikos prie
lankumas šiam tyram, grynų miežių moltui 
yra taip aiškus, kad jis pardavime viršija 
bile kurią kitą rūšį daugeliu milionų kenų. 
Tiktai kokybė—augšėiausia kokybė, ištaiky
ta absoliučiai vienoda metai iš metų, gali iš
aiškinti tokį nepaprastą populiarumą. Pa
bandykit tiktai vieną keną Blue Ribbon Malt 
ir jus suprasite kodėl Amerikoje Daugiausia 
Parduodamasis patapo visos šalies mėgia
miausiu ir kiekvieną dieną laimi vis naujus 
draugus. Visuomet kene supakuoti pilni 3 
svarai.
Rašykite dėl Lcna’n Nemokamo* Receptų Knygą 
lėn pagaminimui Nkanlų valgių Ir saldainių. A«'« 
rcHtioklt: Premler Malt Sale* Co., 720 Nortl 
Michigan Avė., Chicago, Illinois.

KUR TIK JUS EISITE, JUS RASITE

BLUE RIBBOH MALT
^MERICA’S BIGGEST SELLER

>'<• .y
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PROF. KOEHLER 
APIE ŠIMPAN
ZĖS PSICHO

LOGIJĄ

{)agan-

antro- 
forma,

(Tęsinys)
Daug rečiau šimpanzės, 

džiaugsmingais jų gyvenimo 
.momentais, spaudžia viena ki
tai rankas (visai kaip žmo
nės besisveikindami). Jei, sak., 
dvi šimpanzės, sėdėdamos vie
na prieš kitą ir turėdamos ba
nanų krūvą valgo vaisius, jos 
laiks nuo laiko pratęsia viena 
antrai rankas, malonaus ir so
taus valgio entuziazmo 
tos.

Yra dar įdomi zšių 
poidų pasveikinimų 
kuri turi taip pat ypatingam 
afektingumui (prieraišumui) 
pareikšti — jos ištęsia visą 
ranką nelyginant pabučiavi
mui iš tolo (tasai jų judesys 
primena nūdienį fašistinį pa
sveikinimą Italijoj), žaidimų 
metu (su žmogum) jos ima 
dažnai jo ranką į burną, lyg 
bučiuodamos ją, ar tikriau, 
trumpai čiulpdamos..

VIII.
Kuriuo budu šimpanzės susi

pranta, “susikalba?” Smulk
meniškai aprašyti tai nėra len
gvų. Žinoma, negali būti jokio 
abejojimo, kad jų fonetiniai 
(garsiniai) išsireiškimai reiš
kia beveik be išimties subjek- 
tyvines būkles ir aspiracijas, 
kad tai pirmiausia ir daugiau
sia yra visokių afektų garsai, 
kurie niekuomet netampa ob- 
jektyviniais ženklais ar pava
dinimais objektų (t. y. išvirši
nių daiktų ar įvykių).

—Vis dėlto, — pastebi prof. 
Koehler, — reikia tai pripa
žinti, yra šimpanzių fonetikoj 
tiek žmoniškų kalbų fonetiškų 
elementų, jog, be abejo, ne dėl 
periferinių priežasčių jos pasi
liko be kalbos, suprantamos 
žmoniška to žodžio prasme.

Užtat ekspresyvus jų jude
siai yra nepaprasto įvairumo. 
Negalima su tuo įvairumu ly
ginti ne tik žemesnių beždžio
nių rūšių, bet net orangų. 
Daug tų judėjimų žmogus len
gvai gal suprasti— sak., dide
lio pykčio, išgąsčio, nusimini
mo, maldavimo, džiaugsmo, 
noro žaisti ir tt. Nemaža šim
panzes mimikos niuansų nega
lima tinkamai sugauti fotogra
fijos plokštele.

Tyrinėtojas, kurs nuolat tu
ri prieš savo akį šimpanzes, 
jau po kelių savaičių puikiai 
supranta išreiškimą visokių jų 
emocijų ir jausmų. Pasilieka 
vis dėlto tam tikri jų psichi
niai būviai, kurių (jų išreiški
mų) negalėjo suprasti prof. 
Koehler ir po šešerių metų. 
Tarp savęs antropoidai susi
pranta, “susikalba” greit ir 
lengvai, jie tuoj sužino, kas 
per dalykas 
jų. sak
Tik žmogui (net specialistui 
psichologui) daug kas lieka 
neaišku, nes žmogus griebiasi 
vien analogijos ir asociacijų, 
paimtų iš savo patyrimo, grie
biasi teorijos, tuo tarpu antro
poidų psichiniai procesai eina 
savo keliu.

tai aiškėja iš 
socialinio ’ elgimosi.

Yanas Hardware & 
PAINT STORE
2747 W. 63rd St

PousH

CALSOMINE visokių 
gražių spalvų, 25 sv. 
maišeliuose 
6c..................  sv.

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

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

I n VIN F s

SNO-FLAKE POLISH. Geriausias 
ii visų, palieka saus?, kietą, "7 K f* 
blizganti paviršių .................... ■ W

Palaukite mat telefonu it mee pruta- 
tudme. Tel. PROSPECT 1297

Ateity reikėtų nuodugniau, 
kantriau ir ilginu tyrinėti 
šimpanzių jausmų ar emocijų 
santykiavimus su jų išreiški
mu, kadangi šios būtybės, kaip 
nekartą buvo minėta, pasižymi 
nepaprastu jautrumu. Dran
gas, sak., yra kur kas ma
žiau emocionalus, mažiau ap
dovanotas natūralia galia rei
kšti taip stipriai vidujinį susi
jaudinimą.

šimpanzių emocionalumas 
išeina aikštėn daug turtingiau 
ir įvairiau, nekaip pas žmo
gų, kadangi pas tuos antropoi
dus ne tik kokia viena kūno 
dalis, pav., veidas, darosi jud
rus, dinamiškas} bet visas kū
nas. štai keletas pavyzdžių. 
Šimpanzė šokinėja ir,.sukasi, 
kada nekantrauja ar laukia ko 
džiaugsmingo. Užpykus ji daro 
panašius judesius. Didžiai nu
siminus — tokį nusiminimą 
gali iššaukti jo^j mažiausia, 
menkiausia priežastis — ji 
krinta ant nugaros, o kartais 
triukšmingai raitosi ant žemės. 
Ranku laužymas ištiestu ore t V v
—yra gilaus nusivylimo ženk
las ir tt.

Antropoidas nemoka žmo
niškai verkti, o ypač juoktis 
žmonišku budu. Žmogaus juo
kui gal giminingas yra šim
panzės tam tikras ritmingas 
dūsavimas. Kada antropoidas 
stebi malonius jam daiktus, jo 
veidas susitraukia, ypač bur
nos kampas, tokiu budu, jog 
tai primena žmogaus šypseną. 
Šimpanzė sugauna ir supranta 
mažiausią žmogaus veido iš
raišką — visokius draugišku
mo, grąsinimo, nepasitenkini
mo niuansus. Bet ji, rodos, ne
pajėgia suprasti žmoniško 
džiaugsmingo juoko.

Kada šimpanzė yra kuo susi- 
rupinus, kada yra abejojimo 
būklėj, ji kaso sau galvą. Tai 
daro, kaip žinome, ir žmonės ir 
net labai kultūringi žmonės. 
Teisybė, tasai antropoidaą turi 
pripratimą ne tik galva sau ka
syti, bet ir rankas, ir kojas, ir 
krutinę, pilyo apačią— kiek
vienas tų judesių turi savo tam 
tikrą cmocionalinį niuansą. (Jei 
mes 
vien 
kim, 
noj 
plaukai, o šiaip seno kailio ne
bėr).

Tarp savęs šimpanzės susi
pranta ne tik dėl savo subjek- 
tyvinių buklių, bet lengvai susi- 
žino apie visokius savo norus ir 
palinkimus. Seksuališkai susi
jaudinus, sak., antropoidai su
pranta viens antrą jau iš žvilgs
nio. Didesnė norų dalis išsireiš- 
kia visai naturališkai nurodymu

(žmonės) pasitenkinam 
galvos kasymu( neužmirš- 
kad tik galvoj, ir dar vie- 
kitoj vietelėj, mums liko

Puiki
. Lietuvių BĮMl 
Krautuvė afKįį

Vyriškų, Moteris-
kų, .Vaikų ir Mer-
gaivių Aprėdalų. i
čia galėsite gauti pasirinkti visokių 
reikalingų aprėdalų už žemas kainas. 
Ateikite ir persitikrinkite apie musų 

siūlomas prekes.

Joseph’s Dry Goods 
Store

JUOZAS PIKIELIS, Savininkas

3344 So. Halsted Street

[Acme-P. b A. Photo]

Stockholm, Švedija. — Greta 
Carlson, kuri tapo pripažinta 
kaipo “tipingiausia šių dienų 
mergina”.

į norimų daktą. Pav., šimpanze, 
kuri nori, kad kita ją lydėtų, 
lengvai stumia ar ima ją už 
rankos ir, žiūrėdama į ją, daro 
kelis žingsnius to kelio link, ku
riuo nori eiti. Antropoidas, kurs 
geidžia gauti iš kito bananų, da
ro judesius, kurie reikalingi i- 
mant kokį daiktą. Dažniausiai, 
jis prijungia dar prie to mal
davimą. akimi ir burna. Didelis 
noras lydimas yra dar ekspre- 
singesniais judesiais ir šauks
mais, kaip buvo aukščiau apra
šyta. Iš tolo šaukdama kitą, 
šimpanze daro ženklą, prime
nantį žmonišką. Ji duoda dar 
ženklus kojos mušimu— kelis
kart antropoidas suduoda koja 
į žemę— prieš save ir į šonus.

Besikreipdama į žmogų, šim
panzė dažnai vaizdžiai rodo jam 
norimą aktą. Sak., Rana (jauna 
pataitė), kada ji norėjo, kad su 
ja švelniai elgtųs, pratęsdavo 
žmogui rankas, rodydama, kaip 
ji norėtų būti apkabinama ir 
glamonėjama. Kviesdama j žai
dimą, j seksualinį aktą, j kailio 
kasymą— o tasai abipusis kasy- 
mas turi ypatingos svarbos ir 
malonumo beždžionei— šimpan
zė daro atitįnkąrpųsį (panašius 
kiekvieno to akto) judesius. Če- 
go, be galo mėgda'ma, kada 
prof, Koehler kasė jai šonus ir 
nugarą, dažnai darydavo pati 
ranka atitinkamus judesius, no
rėdama paraginti saVo žmoniš
ką draugą pakartot jai tą malo
numą.

Ta proga reikia pažymėti, 
kad odos, kailio priežiūra pri
klauso prie socialinių pareigų 
visokių rusių beždžionių, taigi 
ir šimpanzių. Paprastai kiekvie
na beždžionė rūpestingai apžiūri 
kitai kailį ir naikina parazitus.

Labai noriai šimpanzės gydo 
viena antrą, apžiūrinėja rūpes
tingai žaizdas, daro masažą, 
spaudžia iššokusi guzą, slaugo 
ligonį. Su nepaprastu vikrumu 
ištraukia jos viena kitai pateku
sius į rankas ar kojas pašinus, 
visai taip, kaip tat daro žmo
gus diletantas, ne. gydytojas. 
Dviejų pirštų nagai tvirtai yra 
įspaudžiami iš abiejų pusių tos 
vietos, kur yra pašinas. Kada 
pašinas pamažu išeina, jis dažr 
niausiai yra ištraukiamas dan
tų pagalba.

Sykį prof. Koehler’iui į pirš
tą įlindo pašinas. Jis parodė 
tai vienai šimpanzių, šimpanzės 
veidas tuoj susikaupė— ji ati
džiai apžiurėjo pirštą, paėmė 
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mokslininko ranką ir labai vik
riai, aukščiau aprašytu budu, 
ištraukė pašiną. Po to priartino 
žmogaus ranką prie savo akių, 
apžiurėjo dar sykį operacijos 
vietą, ir tik tada, patenkinta 
savo chirurgija, apleido profe
sorių.

IX-
šimpanzės, ypač jaunos, prieš 

savo seksualinį subrendimą, la
bai mėgsta kolekcionavimą (vi
sokių daiktų daiktelių rinkimą), 
o dar daugiau visokius žaidi
mus. Nueva (jauna pataite), 
pav., stikleliu šimtą kartų im
davo iš didelio indo vandens ir, 
nuleidus į stiklelį ranką, gro
žėjosi ištrykšančia srovele. Ar
ba, įliejus į stiklą duonos— duo
nos šimpanzes nelabai mėgdavo 
—čiulpdavo ^vandeni vien dėl 
proceso žaidimo' charakterio. 
Nueva taip pat nepaprastu uo
lumu rindavo akmenukus, ge
ležies gabalėlius, medžio gaba
liukus, bananų žieveles ir t. t. 
Visa toji kolekcija atsirasdavo*•
jos lizde (nerveX ir ji buvo be 
fealo patenkinta savo rinkiniu 
(nelyginant koks kolekcionie
rius ar antikvaras).

LA “BARN DANGE”
W P nų ŽIOGŲ FARMOJ
B ŠEŠTADIENY,

Birželio-June> 11,1932
mylia N. W. nuo CARY, ILL. arti Route 19, 37 mylios 

nuo Chicagos
Atvažiuokite — turėsite “GOOD TIME”.

-r -T-

FEDERAl MEATMARKETSl
JOE SPAITIS, SAV.

3631 So. Halsted St. ir 1949 So. Halsted St

RŪKYTI ŠOLDERIUKAI

RŪKYTAS KUMPIS, (šinka)

RŪKYTI LAŠINUKAI Su kauliukais

ŠVIEŽIOS PORK LOINS

ŠVIEŽI ŠOLDERUKAI

KIETI SUMMER SAUSAGE Geriausi

ŠVIEŽIOS NUPEŠTOS VIŠTOS TIKTAI
25c

12 c
NETIRPINTI TAUKAI

CEVERYKAI-'SEIMYNAI
Nupirkit visai šeimynai naujus čeverykus. Mes užlaikome puikius čeve- 
rykus ir turime didelį pasirinki-
mą. Pas mus pirkdami, sutaupy- i
site pinigus.

UNIVĘRSAL SHOE STORE
ŽALESKI IR MARTIN. Savininkai 

3265 So. Halsted St; Tel. Victory 6576
• i' ? y ___  .

Kartais šimpanzių žaidimai, 
nežiūrint jų tariamo paprastu
mo (žmogui), turi konstrukty
vinį charakterį ir rodo, kad tie 
gyvuliai moka ne vien laužti, 
naikinti, dirbti destruktyvinį 
darbą. Dažnai galima laikyti 
šimpanzę kelyje į konstruktyvi
nę techniką (į rankų darbą).

Paprastai .antropoidai vaikš
čioja dvėjomis kojomis (kaip 
žmogus), kada jų rankos užim
tos, ką neša, kad žemė yra šla
pia ar šalia, arba kada jie yra 
suerzinti. Bet tasai kuyo padėji
mas (vaikščiojimas žmonišku 
budu), yra jiems dažnai savo
tiška linksmo žaidimo rūšis. Jie 
bėginėja žmoniškai, kartais var
tydamiesi. Kartais, išsitiesus 
ant žeihės, šimpanzės ima rai-. 
tytis su nepaprastu greitumu 
aplink savo kūno ilgio ašį, daž
nai keliolika metrų. Kada jos 
raitosi, {lindusios į maišą, tok
sai žaidimas tiesiog užkrečia ki
tas, ir -visos beždžionės stengia
si pamėgdžioti tą žaidimą.

Šimpanzių judėjimų žaidimai 
turi įvairias formas. Vienas an
tropoidas, sak., lieka išsitiesęs 
žemėje, nejudomas. Kitas pa

s c
10 c

griebia jį už kojos ar rankos ir 
valko, kaip lavoną. Arba maža 
beždžionė užšoka ant kitos nu
garės ir joja nelyginant raitelis. 
Galiausia tasai mažas raitelis 
per galvą nusmunka ant rankų 
to, kuriuo joja, ir abu bėga ku
rį laiką, kaip nematytas gyvu
lys šešiomis kojomis.

(Bus daugiau)

TRINERIO
KARTUS VYNAS 
nuo koiiHtipucijoR, pruto apetito, 

Kalvos Bkaiidčjlmo, bemiegės.
__________V i sos e ąpt I ekoae._______

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Wm a Chesl o f Silver!
ENNA JETTICK WOKD CONTEST!

____ JsnaiRiasiiBieiKS 
ąglB J ilBl,

FIRST PRIZE:
50 piece ckest OneiJa Conimunity P ar Plate, 
guaranteeJ for 35 years.

SECOND PRIZE:
Beautiful OneiJa Community Par Plata 5 te ak 
Platter.

\THIRD PRIZE:
Your cLoice of a pair of Knna Jettack Shoes.'

Į ’ .

j Come in, get your frce entry blank and c*plana~ 
tionsl ITie JEnnaJettick kt^ord Contest ia a 
jascinating gamel How many words can you 
makt from tke letters contaiAed in tkia alogant

WEAR ENNA JETTICK SHOES
T»y your skili. Get out your paper and pencil. 

It’s simplel Herc are a few: are, eat, iar, Jei, ten, etc. 
k Entnes mušt ke left at our store Lefore closing, June 

ijrliglit, June8 25tk, or postmarLed not later tkan mi 
25tk, 1932. Tke prizes will be awarJeJ as sooa as it 
is possible to ckeck carefully a 11 entries. '

Enna Jettick įSnoes are smart for all occasiona 
and are made ih aižęs to fit any foot. 1 Tkey are created 

Į ior ejiergetic vomen wko vant to go and Jo vitkout 
įfatigue. Tke prices aie $5 and $6 —none kigker. , 
tU?You need no longer be tol J tkat you kava an 
Įescpcsudve foot.’*

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Pirtis

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs, užnuodijim? krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- 
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą^ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjų jus išgydyt, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per dadgelj metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 

’ dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vaL 
.4200 Wcst 26 St. 1 kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

W1SSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Rusiška ir Turkiška
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. v.
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Subscriptfon Rataes
>8.00 per yemf in
>7.00 per year ou

UblaakyMo kalas]
Chicagoja — paitni 

Metama ............... ....... ....
Pusei meta ........................
Trims minesiams
Dviem mlnesiam .....__ ....
Vienam minasiui ... .........

Chicagoj per iinailotojua:
Viena kopija
Savaitei
Mtaeriui

>8.00 
4.00 
B.00 
1.50
.75

<rf CEicago

*7,00

Kntered a> Sucoad CIam Mrtter 
March 7th 1914 at tha Port Office 
of Chicago, I1L nader tho art of 
Morch 8H 1879.

18c 
75c 

Suvienytose Valstijose, ns Chicacoj, 
Mitai

Metam* ...... ........
Pusei meti —~..
Trim* minesiams ,___ _________
Dviem mlnesiam* ... .. . J.25
Vienam mtaesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur uiaianiuoae 
(Atpiginu)

Metams
Pusei metų-------
Trims mlnesiam* . ...... ...........
Pinigu* reikia siisti palto Money 

Orderiu kartu si atsakymo.

>8.00
4.00
2.50

drovi c*<o,

HOOVERIO SVYRAVIMAS

Kuofie priešdieny republikonų konvencijos, kada 
partijos vadai baigia rašyti platformą, prezidentas 
Hoovėris dar nėra’ pasisakęs, ką jisai mano prohibici- 
jos klausimu. Jisai, matyt, laukia, kad paaiškėtų, kur 
stovi konvencijos delegatų dauguma. „ (

Bet konvencija tiooverį nominuos, tai yra užtikrin
ta iš anksto. Ji nominuos jį, nežinodama, koks yra jo 
nusistatymas vienu opiausiųjų praktiškos politikos 
klausimų, kokią tuomet vertę galės turėti ta platforma, 
kurią konvencija priims?

Hooveris nori būti partijos vadas, bet neturi drą
sos vadovauti.

KOMUNISTŲ DEPORTAVIMO BILIUS

Federalis atstovų butas priėmė bilių prieš komu
nistus. Juo einant valdžia privalo neįsileisti į šią šalį 
komunistų ir deportuoti iš šios šalies ateivius komunis
tus. .

drigihaliam sumanyme buvo duota tokia plati “ko
munizmo” definicija, kad sulig ja valdžia butų galėju
si persekioti ne tik komunistus,,bet ir įvairių kitų sro
vių šalininkus. ‘‘Komunistais” tenai, būtent, buvo vadi
nami visi žmonės, kurie yra priešingi privatinei nuo
savybei ir stoja už kolektyvę (bendrą) nuosavybę. Ši
taip aiškinant komunizmą, išnyktų visoks skirtumas 
tarp komunistų, socialistų ir net paprastų kooperacijos 
šalininkų, i

Po ilgų ginčų atstovai tą bilių pokeitė, pažymėda
mi, kaipo komunistus, tuos, kurie stoja už visuomenės 
santvarkos pakeitimą smurto keliu. Aišku, kad be 
smurtonegali būti'bolševikiško komunizmo', o tik bolše
vikišką komunizmą kongresas ir norėjo savo balium 
“išnaikinti”.

Bet ir šitaip pataisytas tas įstatymo sumanymas 
yra netikęs. Jeigu juo norima sustabdyti tam tikrus 
neteisėtus komunistų darbus (riaušių kėlimą, užpuldi
nėjimą žmonių, kurių komunistai neapkenčia ir t. t.), 
tai šitam tikslui nereikia jokių ypatingų įstatymų. O 
jeigu norima su policijos pagelba trukdyti komunistų 
agitaciją ir propagandą, tai toks užsimojimas yra prie
šingas Jungtinių Valstijų konstitucijoje pripažintai žo
džio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų laisvei. Kon- 
gresmanai, kurie šituo keliu nori eiti, pamėgdžioja pa
čius bolševikus, vadinasi^ patys nori vykinti “komuniz
mo” idėjas, prieš kurias jie neva kovoja.

Reikia tikėtis, kad senatas tą atstovų bute iškeptą 
nevykusį bilių išmes į šiukšlyną.

Apžvalga
BENDRAS FRONTAS” ĮGIJO 

NAUJŲ TALKININKŲ

Jau per 25 metus Susivieni
jime Lietuvių Amerikoje eina 
kova dėl harių teisių renkant 
viršininkus. Toje kovoje didelė 
dauguma visuomet stodavo už 
visuotiną balsavimą, bet nes
kaitlingos atžagareivių klikos 
su pagelba politikauj ančių ad
vokatų dėdavo visas pastangas, 
kad toks riaHų nusistatymas 
negalėtų pasireikšti^ Rezultate 
buvo padaryta organizacijoje 
kompromisas, kuris yra išreikš
tas ir darbafrtinėje SLA. kons
titucijoje.

Sulig konstitucija, SLA. virši
ninkus “renka” seimas, bet juos 
“nominuoja” visuotinas narių 
balsavimas.

Dabar tarpe pažangiųjų or
ganizacijos narių ir atžagarei- 
vįų eina ginčas dėl šitų konsti
tucijoj parajraf^prasmės. Tau- 
tirtinkai-fašlaia/, kUęię per pu- 
sę metų vedė triukšmingų par* 
tinę rinkimų kampanijų kuo*
pose ir ją pralaimėjo, nes jų

kandidatai buvo du kartu su
mušti visuotinam balsavime, or
ganizuojasi naujam šturmui 
Pittsburgho seime. Prisirankio
ję būrį “saviškių” delegatų į- 
vairiais (net ir aiškiai neteisė
tais) keliais, jie rengiasi seime 
pravesti savo “sleitą”, neatsiž
velgiant į narių valią, pareikš
tą visuotiname balsavime.

Todėl tautininkams šiandie 
yra svarbu “išaiškintiV, kad sei
mas ir neprivaląs paisyti, UŽ 
kokius kandidatus buvo paduo
ta daugiausia balsų, šituo tiks
lu Brooklyno “Vienybė” jau 
porą kartų įdėjo ilgus straips
nius, išvedžiodama, kad Pildo
mos Tarybos rinkimas “sulig 
konstitucija” esąs Vien tik sei
mo galioje, ir pareikšdama :

“...Busimojo seimo delega
tai... išrinks tokius žmones, 
kurie neatsižvelgiant | narių 
balsus geriau tinka SLA. or
ganizacijai vadovauti.” 
J tą pačją dųdą pučia ir ‘‘de

mokratiškas” sandariečių orga
nas. Savo pereitos savaitės nu
meryje jisai paskelbė “eksper- 
ti'šką” vierio advokato nuomonę, 
kurioje tarp kitko šiaip kalba* 
ma apie visuotinus balsavimus;

“Tai tik savotiška pramo
ga, kdįp balius ar piknikas,

balsavimu, o betgi ne 
valstija neuždraudė 

daryti! Ji- 
taip pat nepastebi to

Jeigu visuotini balsavimai iš- 
tikro rinktų Pildomą Tarybą, 
tai dauguma valstijų už
draustų susivienijimui darylį 
biznį.” 
Tas ponas “ekspertas” už

miršta tačiau, kad Susivieniji
me per daugelį metų Pildoma 
Taryba buvo renkama visuoti
nu 
viena
jam biznį 
sai , , 
fakto, kad ir sulig dabartine 
SLA. konstitucija rinkimus nus
veria (nors ir ne galutinai už
baigia) visuotinas balsavimas. 
Tos konstitucijos angliški teks
tai yra pridėti prie rekordų 
apdaudos departamentuose visų 
valstijų, kuriose Susivienijimas 
daro biznį; taigi valstijos apie 
tokią rinkimų tvarką Susivieni
jime žino' ir visgi jos į Susivie
nijimą nėsikabina.

Prie progos mes čia galime 
pridurti, kad mos po ranka tu
rime. laiškus iš trijų valstijų 
apdraudos departamentų— 
Massachusetts, Pennsylvania ir 
New York—, kur sakoma, kad 
dabartine SLA. konstitucija 
nustatyta viršininkų rinkimo 
tvarka nėra priešinga įstaty
mams. Jei pondi advokatai, ku
rie šiandie bando pilti vandenį 
ant fašistų maitino, norės šituo 
klausimu iškelti, ginčus busima
me SLA. seime, tai bus ‘galima 
jiems tuos laiškus parodyti.

Bet pastaromis dienomis į tą 
bendrą fašistų ir fašistuojančių 
sandariečių frontą ėmė skverb
tis dar vienas “člunkas”: bim- 
biniai komunistai. Tai yra aiš
kiai matyt iš ilgo “SLA. Dar
bininkų Narių Kofniteto” ma
nifesto, tik-ką pasirodžįuosio 
“Laisvėje”. Jame duodama bol
ševikiškiems delegatams šitokia 
instrukcija: .

“Sudarykime bendrą frontą 
prieš mušti reikalų priešus. 
Mes siūlome, kad visų srovių 
darbininkai delegatai sudary
tume bendrą surašą naujai 
Pild. Tarybai įr ją pastaty
tume SLA. priešakio. Seimas 
turi galią tatai padaryti. Sei
mas) yra aukščiausia musų 
organizacijos įstaiga ir šita
me organizacijos krizyje 
mes turime pavartoti tą ga
lią.” v
Toliaus šaukiama, kad bolše

vikiški delegatai priešintųsi 
patvirtinimui Ęagočiaus, Gugio 
ir kitų kandidatų į Pildomą 
Tarybą. <

Vadinasi, “draugas” Bimba 
užėmė principialiai tą pačią po
ziciją, kurią laiko fašistai, ir 
“Sandaros” redakcija. Jisai, 
liesą pasakius, eina dar toliaus 
ir. už fašistus,— mat, “revo
liucionierius” turį pasirodyti 
smarkesniu kovotoju už “bur
žujus”! Fašistai sako, kad jie 
nepaisys, kuris kandidatus ga
vo daugiausia balsų visuotinuo
se balsavimuose; o Bimbti lieįia 
savo “vaiskui” Visai ignoruoti 
visuotiną balsavimą it statyti 
seime naujus kandidatus;

Bimbininkai tuo budu žada 
sudaryti seime kairįjį sparną 
“juodmarškinių” fronte.

Su šituo “progresu” komunis
tus galima tik pasveikinti. Jų 
“revoliucingas 
neiššauks nieko kito seime, kaip 
tik delegatų kvatojimą, nes 
tarpe kokių 200 seimo delegatų 
Bimbos “vaiskas” tesusidės iš 
pustuzinio. Bet yra gerais kad 
komunistai nusiima maską ir 
dar kartą pasirodo save tikroje 
šviesęje— kaipo tikri “fašizmo 
maurai”! ,v \

Konstitucijos Skyrius IV, 
par. 2 sako, kad kandidatai į 
kiekvieną vietą Pild. Taryboje 
“turi būti nominuojami visuo
tinuoju balsavimu visų Susivie
nijimo narių pirm. Susivieniji- 
ipo Seimo.” Tai reiškia, kad vi
suotinas balsavimas nustato 
kandidatus į Pildomą Tarybą. 
Kol yra galioje dabartine kons
titucija, rinkti Pildomą Tarybą 
be visuotino balsavimo butų 
aiškus konstitucijos sulaužy
mas. Todėl kas šneka, kad vi
suotinas balsavimas esąs tik 
“pramoga” arba “piknikas”, tas | 
nesižino ką šnekąs.

Bet kurie kandidatai skaitosi 
nominuoti?

Susivienijime nuo daugelio 
metų yra vartojamas visuoti
nas balsavimas kandidatų pas
kyrimui du kartu: vieną kartą, 
kada kuopose, nariai nominuo
ju ką kas norį; antrą kartą, ka
da tris (arba du) iš šitaip lais
vai “nominuotų” asmenų cent
ro sekretorius užrašo ant ba
lotų ir nariai kuopose balsuoja 
tik balotuose pažymėtus asme- 
rJs. Konstitucija sako, kad na
riai “gavusieji daugiausiai bal
sų ant urėdo” (jeigu jie turi 
reikalingas kvalifikacijas) “lie-I 
ka kandidatais Seimo linkimuo
se”. Klausimas, kuriame iš tų 
dviejų balsavimų kandidatas tu
ri gauti daugiausia balsų, idant 
jisai pataptų “kandidatas Sei
mo rinkimuose”?

Nėra abejonės, kad antrame. 
Šitaip visuomet buvo supranta
ma SLA. konstitucija, ir taip 
reikalauja logika. Juk aišku, kad 
paskesnis balsavimas yra svar- 
besnis, negu pirmasis, kuriame 
nariai balsuoja už daugelį as
menų, net tikrai nepatyrę, ar 
jie apsiįms “ runyti”, ir daž
nai balsuoja už tokius, kurie 
sulig konstitucija nė negali 
būti renkarhi’ į Pild. Tarybą. 
Pirmas balsavimas tikrumoje 
tik iškelia žvairius kandidatus, 
iš kurių paskui nariai pasiren
ka, už ką Balsuoti. Vietoje to 
pirmo balsavimo, butų galima 

, vartoti kancfidatiį peticijas, • pa
rašų rinkimas, arba kokį nors 
kitą metodą!

žygis, žinoma,

KAM REIKIA DVIEJŲ 
BALSAVIMŲ?

Naujamjame konstitucijos 
projekte, kurį pagamino Bier- 
steinas, Lopeta ir Bordenas, 
iš tiesų, siūloma vietoje pirmo 
balsavimo įvesti kandidatų pe
ticijas kartu su tam tikro; skai
čiaus narių ir kuopų indorsavi- 
mais. Mes manome, kad tai yra 
netikęs būdas, nes jisai per
daug primena politiškus rinki
mus, kur politikieriai ieško 
“džabų” ir dalina žmonėms ei- i 
garus, kad jie už juos balsuo
tų. Daugelis labai gerų SLA. 
narių ir tinkamų kandidatų j 
viršininkus, niekuomet nesutik
tų bėgioti po kuopas ir rinkti 
parašus po prašymais, kad jų 
vardai butų . paskelbti, kaipo 
norinčių patekti į Pild. Tarybą. 
Juk beveik nė vienas urėdas 
Susivienijime nėra pilnai apmo
kamas, o dalis— visai neap
mokama. Ko ten gabus ir gerą 
darbą arba .profesiją turintieji I 
žmonės turėtų skverbtis? Kas 
kita, jeigu patys nariai laisvu 
balsavimu pareiškia norą, kad 
tas arba kitas* veikėjas apsiim
tų' organizacijai patarnauti: 
tuomet pas tą žmogų gali būt 
sužadinta ambicija arba noras 
patenkinti šaVb draugus, ir ji
sai sutinka'.’
į Bet ar męš/pritarkime tam 
metodui,- kurį skilo dabartinė 
įstatymų Komisija, ar mes jį 
ątmeš|me, vistiek pasirodo, kąd 
galutinas kandidatų pasirinki- 
rpas negali bpt atliktas be 
tam t

AR VISUOTINAS BALSAVI
MAS YRA “PIKNIKAS”? 

*■ .■ ibn<4

Kuomet juodieji i** raudonie
ji atžagareiviai, s ų pagelba ad- 
yokatiškų neva ekspertų, ban
do įtikinti SLA. narius, kad 
šios organizacijos; kbųstitiięlj# 
periri^ž|sta jofcids .įalibs visuo
tinam balsavimui rėfikaųt Pil
domą Tarybą, tąi tenka dar 
karta pabrėžti tuos pamatinius 
dalykus, kuriuos SLA. įstatai [formališkumų; Nariai kuopų mi- 
nuštatd Viršininkų rinkimams. I tinguose rašo vardus, koki jiems

i t|kro prirengiamojo žinl^s- 
ihip. Pirma, negu natiai gali 
balsuoti už kandidatus, jie turi

|wkh Susivienijime, iiį tar- 
natija pirmas balsavimas. Jisai 
yra surištas su kliu magiausia

,į galvą ateina, dažnai nepiį- < 
Jausdami net ar tie asmens i 
apsiims kandidatuoti ( kartais 
dagi nominuodami žmones, ku
rie yra pareiškę, kad jie nė- 
kandidaduos!) ir mažai tesltei- 
raudami apie jų kvalifikacijas. 
Tuo budu per šitą balsavimą 
iškyla ’ daugybė kandidatūrų, 
rimtų ir nerimtų, tinkamų ir 
netinkamų, su kandidatų prita
rimu ir be jų pritarimo. Jos 
paskui būna persijojamos: cent
ras atsiklausia 'kandidatų, ar 
jie sutinka kandidatuoti; išti
ria kiek galėdamas jų kvalifi
kacijas ir sudarę oficiali kandi
datų sąrašą.

Per antrą balsavimą nariai iš 
šito oficialio sąrašo jau renkasi 
galutinus kandidatus. Tik šitas 
balsavimas ir yra tikra nomina
cija SLA. konstitucijos prasme.

Taigi visai nelogiškai protau
ja tie, kurie abejoja apie antro 
balsavimo reikalingurpą. Ant
ras balsavimas kaip tik ir y ta 
pats svarbusis. Galima pakeisti 

| pirmą balsavimą kokia nors ki
tokia procedūra, jeigu tai pa
sirodytų praktiška; bet panai
kinti galutiną kandidatų sky
rimą visuotinu balsavimu, tai 
reikštų pakeisti patį Susivieni
jimo tvarkos pagrindą.
Keli yra kandidatai seime?

Nominuotais kandidatais ar
ba, kaip konstitucija sako, 
“kandidatais Seimo rinkimuo
se”, yra tie, kurie gauna 
“daugiausiai balsų ant urėdo”. 
Kiek yra tokių kandidatų?

“Vienybininkai” iš kailio ne
riasi, įrodinėdami, kad tokių 
kandidatų esą po du arba po tris. 
Bet tai, žinoma, yra nesąmonė. 
Jeigu butų po tris kandidatus į 
kiekvieną urėdą, tai konstituci
ja taip ir sakytų, kad “trys 
daugiausia balsų gavusieji” na
riai yra kandidatai,— panašiai, 
kaip kad konstitucija sako, kad, 
renkant organo redaktorių,- Ap- 
švietos Komisija turi nominuoti 
“nors 3 kandidatus”. O parag
rafe apie Pildu Tarybos rin
kimą seime neĮ?a pasakyta, kad 
turi 
nasaky 
sų gavus}

KadangiVkaip matėme, kan
didatus seiimti nustato antras 
balsavimas, kuriame iš viso tė
ra balote tik po tris arba du 
kiandidatus, tai aišku, kad iš tų 
kadidatų daugiausia balsų gavęs 
gali būti tik vienas į kiekvieną 
urėdą. Vadinasi, j visą Pildomą 
Tarybą yra septyni kandidatai 
—nei daugiau, nėi mažiau.

Kandidatų diskvalifikavimas
Bet kas bus, jeigu seimas 

suras, kad kuris nors kandida
tas neturi reikalingų kvalifika
cijų?

Pirmiausia, toki atsitikimai 
negali būt tankus, kadangi jau 
prieš antrą balsavimą kandida- 
tų kvalifikacijos būna patik- 
linamos. Jos yra nurodytos 
konstitucijoje, būtent: kandi
datas turi būt išbuvęs dvejus 
fhetus be pertraukos “gerame 
stovyje” ir turi būti Jungt. 
Valst. pilietis. Be to, žitiomd, 
kandidatas tegali būti Asmuo, 
kuriam organižacija tos teisės 
neatėmė už kokį nors nusikal
timą. Jeigu kiekvienas iš nomi
nuotų kandidatų turėjo visas 
tris aukščiaus paminėtas kva
lifikacijas (nebuvo nubaustas 
atėmimu teisės būti renkamu 
į viršininkus, buvo gebame sto
vyje ir buvo pilietis) nomina
cijų metų, tai seimas galt dis
kvalifikuoti kurį nors iš jų tik
tai tame atsitikime, kada pasi
rodytų, jogei kandidatas pražu
dė vjeną arba kitą savo kvali
fikacijų po antyo visuotirtobal- 
sąvimo. Nominuotas kandida
tas gali, sakysime, po noinina- 
cijų būt suspęnduotas už pra
sižengimą arba heužsipiokėji- 
mą duoklių aibą j gali netekti 
pilietybės (taip pat, kaip gali 
ir numirti). Tokiame atsitiki* 
me seimui tektų ieškoti išoi* 
ties, kuri nėr4 aiškiai numaty
ta konstitucijoje.

Vienas

diskvalifikavo gavusį daugiau
sia balsų kandidatą į sekreto
rius (Dundulį), kadangi pasi
rodė, kad jisai nebuvo išbuvęs 
dvejus* metus gerame stovyje, 
— paskyrė laikiną sekretorių 
(p-lę Jurgeliutę) ir paskelbė 
naują visuotiną balsavimą tam 
urėdui (balsavime Jurgeliutū 
laimėjo). Kitas seimas, nega
lėjęs patikrinti, ar kandidatas 
į iždo globėjus (nabašn. Ledy
nas) yra pilietis, įgaliojo nau-

jąją Pildomą Tarybą tą vietą 
užpildyti tokiu pat budu, ko
kiu būna užpildomos vakansi- 
jos Pildomoje Taryboje.

Taigi vienokią arba kitokią 
išeitį seimas gali surasti. Bet 
jeigu kandidatų kvalifikacijos 
yra tvarkoje, tai seimas, nesu
laužydamas konstitucijos, ne
gali atmesti, nū vieno iš nomi
nuotųjų kandidatų. Tokia yra 
konstitucijos prasmė.

Ar mirtis yra neišvengiama?

t 3 kandidatei. Yra tik 
1 “daugiausiai bal- 
yra kandidatai.

(Tęsinys)
Bet ypatingai įdomus tyrinė

jimai buvo padaryti Eksperi- 1 
mentalinės Biologijos Institu
te Maskvoje. Tenai buvo nu- ' 
piauta triušio ausis ir tam tik
romis atatinkamomis priemo
nėmis išdžiovinta. Ausis pasi
darė be galo lengva, — ji pra
rado apie 4/5 savo svorio, — 
permatoma, kaip koks perga
mentas, susitraukė, sukietėjo, 
žodžiu, kaip mes pasakytu- 
mėtn, ausis buvo negyva. Po 
penkių mėnesių triušio ausį į- 
dėjo j tani tikrą skystimą ir čia 
ją “atmirkė”. Ir pasirodė nuo
stabus dalykas' — ausis tebe
buvo su gyvybės žymėmis! Po 
klek laiko, laikant ją skystime, 
pradėjo augti plaukai *, o kai 
ant ausies užpildavo adrenali
no, tai aušis tuojau susitrauk
davo/-

Kitą įdomų bandymą padare 
Morozov’as. Vienam šiltakrau
jai gyvuliui jis išlupo širdį ir 
ją taip pat atitinkamomis prie
monėmis išdžiovino. Po ,63 
dienų išpioyė jis iš širdies ma
žytį gabalėlį audinių ir įdėjo 
į kraujo plazmą. Ir štai Mo
rozovais pamatė, kad iš širdies 
išpjautas gabalėlis audinių te
bebuvo sy gyvybės žymėmis. 
Iš to bandymo galima padaryti 
išvadą, kad jeigu tame mažu
čiame širdies audinių gabalėly 
buvo nustatytą tebesanti gyvy
bė, tai reiškia, kad ir širdis per 
tas 63 dienas turėjo išlaikyti 
savy gyvybę, arba kitaip sa
kant, kad po viso organizmo 
mirties širdis turėjo užsilaiky
ti gyvybės. Ir iš tiesų, kuomet 
Morozovas įdėjo širdies gaba
lėlius į atitenkamas medžiagas 
(kraujo serumą ir kt.), paste
bėjo, kad visos širdies ląstelės 
tebebuvo gyvos.

Kitas rusų mokslininkas, 
Slovcovas, tokiu pat budu, įro
dė, kad ir išplautos triušio ir 

jros kiaulytės žarnos, idėtos 
į tam tikrą skystimą, pasirodė 
vcikianČos.

Rusų mokslininkai toj srityj 
ėjo dar toliau. Profesoriai 
Briuchanenko ir čečulin’as pa
sistatė sau tokį klausimą: “Ar 
gali smegenys, atskirtos nuo 
organizmo, ypatingai atskirti 
nuo komplikuoto nugaros ner
vų aparato, toliau gyventi?”

Jau žymus anglų fiziologas 
profesorius Hcyinans yra pažy
mėjęs, kad nupjautos Šunies 
galvos smegens dar kai kurį 
laiką pasilieka galinčios veik
ti, jeigu gyslomis kito šuniės 
kraujo juos tai pripildyti, tai 
ištuštinti. Hcymans tam tiks
lui vartojo gyvą šunį, kuriam 
praplaudavo gyslas ir 
jungdavo su negyva 
galva.

Rusų mokslininkai 
sekančiai: jie vieton kraujo 
duodančio gyvo šunies pastatė 
tam tikrą mašiną, vadinamą 
autojektoriuni, kurios veiki
mas panašus į širdies veikimą. 
Mašina buvo varoma elektros 
jėgos. Autojektorius buvo pri
pildytas gryno nesukrekėjusio 
kraujo, turinčio savyje deguo
nies. Autojektorius, veikė'kaip 
ir širdis. Taigi, rusų nibksli- 

■ n ink ši-'su tokiu dutėjektorium 
‘ sujungė nuplautos šunies” gal

vos arterijas ir venas ' (kraujo 
gyslas). Sujungus kraujo gys
las su aulojektorium, paleido 
jį veikti. Ir štai mokslininkai 
pastebėjo, kad šunies galva lyg 
pradėjo rodyti gyvybės žymių: 
pradėjo judėti akių vokai, dan 
tys išsišiepė, nosis reagavo 
(veikė) į paleistas dujas ir tt.

(Bus daugiaus) '

jas su-
šunies

i *^1

padare

BRAM STOKER Verti A. Vaivada

buvęs seimas, kuris

GRAFAS DRAKULA
PttffilMfon Doableday, Dotan V Co.

(Tąsa) >
“Jis ten buvo ir nors teturė

jo tik kelias sekundes laiko, 
kambaryje paliko didžiausią 
suirutę. Visi rankraščiai sude
ginti; mėlyna liepsna dar tc- 
betviksėjo tarp baltų pelenų; 
jūsų fonografo ciįinderiai irgi 
buvo sumesti į ugnį, ir jų vaš
kas tik prigelbėjo liepsnai.” 
č|a jį staiga pertraukiau: 
“Ačiū Dievui dar viena kopi
ja yra saugiojoj spintoj.” Va
landėlei jo veidas nušvito, bet 
vėl apsiniaukė, kuomet pradė
jo tęsti toliau: “Tuomet nubė
gau apačioj), bet ir ten nieko 
negalėjau rasti. Pažiurėjau j 
Rcpfieldo kambarį; ten nebu
vo nei gyvos dvasios, tik —!” 
Vėl nutilo. *‘Tik kas”, paklau
sė Harkeris drebančiu balsu; 
nuleidęs gajvą ir suvilgęs lu
pas liežuviu, pridūrė: “Tik, 
k&(f vargšas beprotis buvo ne
gyvas.”- Hargerienė pakelė gal
vą, ir pažiūrėjusi iš eilės tai į 
vieną tai į kitą, liūdnu balsu 
pastebėjo:

“Lai būna Dievo valia!” Ne
galėjau nusikratyti jausmo, 
kad Atturafe ką tai nuo musų 
sl^pė; bet suprasdamas, kad 
tai darė kokiais nors sumeti-

mais, nutylėjau. Van Helsin- 
gas atsikreipė į Kvintą ir pa* 
klausė:

“Ir jus, drauge Kvintai, ar1 
turite daug ką pasakyti?”

“Mažai”, ’ atsakė. “Ateityje 
tai gali būti svarbu, bet dabar 
nieko negaliu pasakyti. Pagal
vojau, kad neprošalį bus suži
noti, kur Grafas eis palikęš 
musų namą. Bet jo nemačiau; 
nuo Renfieldo lango, tačiau, 
pastebėjau Šikšnosparnį, ku
ris nuplasnojo į vakarus. Ti
kėjausi pamatyti jį grįžtant Į 
Karfaxą kokiame nors pavida
le, bet jis, matomai, susiradę 
sau kokį nors kitą guolį, šią
nakt jis daugiau nebegrįš, nes 
rytuose saulė jau pradeda rau
donuoti, ir netrukus pradės 
aušti. Ryt turėsime dirbti.”

Paskutinius žodžius ištarę 
sukandęs dantis. Kelioms mi
nutėles visi tylėjome, ir jeigu 
neįsivaizdavau, girdėjau musų 
širdis .plakant; pagaliau, jaut
riai uždedamas ranką ant Har* 
kerienės galvos, Van Balsingas 
tarė:

k (Bubi daugiau)
Naujas No. 22 “Kovo," 

gautas šiandie. Kaina 10c, 
Klauskite. Naujienose.



(Bus daugiau)

motinystes

MOTERIMS

AUGS

BOSTON SHOE STORE

GROSERNESE

TOMAČIŲ SOSE SARDINĖS

Baltasis. Plinte

Dr. MIGHAEL’S ALL HERG TONIG
TOMATĖS NATION-WIDE

PYC ES

Auto Road DIDELIS 23 UNC. PAK

NATION-WIDE

Kanados distriktų ke

Kiekvienas Dalykas Parduodamas Su Pinigų Grąžinimo Garantija.

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ

šiandie vakare, 8 v., Naujie
nose įvyksta svarbus LSS. Cen- 
tralinės kuopos susirinkimas 
Visi nariai prašomi dalyvauti

pensijos dėl 60 
ar daugiau vy-

SOC. PARTIJOS 
PLATFORMA

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

Tikrai Ncw England 
Extra Did. 28 unc. Kenai

NATION-WIDE 
No. 2 Kenas

Hemoroidai ir Tonsilai išimami be jokio 
kraujo ąr skausmo

mas kiekvienoj industrijoj ko

Prasidėjo Socialistų
Kampanija

Referendumas pro 
hibicijos klausimu

VINEGAR — SWALL0W

SOCIALISTŲ KAN 
DIDATAI

EXTRA,

SIJOTI ŽIRNIAI

4. šešių vųjapdų diena ir 
penkių dienų savaitė be suma
žinimo algų.

5. Plati ir veikminga nemo
kamų visuomeninių darbo 
samdymo agenlijų sistema.

6. Priverstina sistema nedar
bo apdraudos su užtektinu at-

SPECIAL BREW
: Pridedant paprastą Jį OE- 
depozitą “ už"Vw

yra rašęs Tolimųjų Rytų klau
simais. Jo knyga apie Penn
sylvanijos kazokus atkreipė 
visos šalies domę į brutalumų 
raitosios policijos ir sujudino 
kitų valstijų darbininkus stoti 
kovon su reakcionierių pastan
gomis ir kitose valstijose įves
ti tokių pat valstijos policijų, 
užlaikomų valstijos lėšomis, 
bet vien tarnaujančių streikų 
laužimo tikslams.

Republikonų ir Demokratų 
partijos, abi kontroliuojamos 
didžiųjų industrialistų ir finan 
sininkų, neturi pieno ar pro- 
gramo mus gelbėti iš dabarti
nio paįrimo. šiame krizyje jų 
svarbiausias tikslas ir troški
mas buvo pagelbėti geležinke
liams, bankams ir apdraudos 
kompanijoms.

Socialistų partija šiandien 
yra vienintele darbininkų de
mokratinė partija, kurios pro
gramas pašalintų priežastis 
klesų kovos, klesų antagoniz
mo ir socialių nedorybių, įgim
tų kapitalistinei sistemai.

BIG 4 FLAKES ar
MACIC WASHER P0WDER DIDELIS 27 UNC. PAK

Cąlumėt 
Baking 
Powder 

4-utic. | 
Kelias .... C 
16-unc. 
Kenas Ci

amžinų pavojų 
Kapi- 

surasti 
prekių

OVEN BAKED BEANS NWIDEN

MAKARONAI 
SPAGETAI

nation-wide
GĖRIMAI

Įskaitant Extra Pate
• Ginget Ale

24-unc. Bonkos OOft
vuž tOU

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

3342 W. 26th St.

California 1-svaro 
Apskritas Kenas

les šalies industrijas iš privati
nės nuosavybės ir autokratiš
kos ir visiškai netinkamos va
dovybės į socialę nuosavybę 
ir ^lemokrafinę kontrolę. Tik 
šiomis priemonėmis bus gali
ma suorganizuoti musų indust
rinį gyvenimų pamatais pla
ningo ir nuolatinio operavimo, 
be periodinių pakrikimų ir ne
laimingų krizių:

Ji pasiūlo sekamus reikala
vimus:

Nation- 
Wide 

unc. Pakelis

Norman 
Hillųuit, 

Hoan kalbos per radio. Kaina 
$6.00 už 1,000, 75c Už 100, 10c 
už 10. Užsakymus reikia siųs
ti National Campaign Com- 
mittee, 549 Randolph St., Chi- 
cago.

e MJX t 
TOILCT S0AP

♦ J*.

bų, kuriose butų tinkamai at 
sfovaujami rankpelniai, varto- lektyvlo susitarimo 
tojai ir technikai;/ pripažini

paįrimo, eikvojimo ir karų, 
šalį gali išgelbėti tiktai suvie
nytos pastangos darbininkų ir 
fermerių, susivienyjusių į uni
jas ir kooperatyvus ir, svar
biausia, į jų pačių politinę par-

Pirmiausiu komiteto uždavi
niu bus pastatyti partijų ant 
balinto visose valstijose, km 
tik bus galima ir vesti kuopla- 
čiausių agitacijų ir neorgani
zuotose teritorijose.

James H. Maurer, kandida
tas į Vice-Prezidentus, jau iš
važiavo su prakalbų maršru
tu vakarinėse valstijose. Vė
liau bus siunčiama ir daugiau 
kalbėtojų.

Kaip numatoma, kampanijai 
bus reikalinga mažiausia $50,- 
000, kuriuos reikia sukelti kaip 
galima greičiausiu laiku. Da
lis jau sukelta, bet dar daug 
ir trūksta. Partija kviečia1 vi
sus lokalus ir kuopas, taipgi 
pavienius narius prisidėti au
komis, kad sukelti reikiamų 
sumų. Direktorius šiai kampa
nijai yra d. Marx Lewis, 907 
15th St., Washington, D. G. Į 
ten reikia ir pinigus siųsti.

Partijos nacionalinė platfor
ma (anglų kalboje) jau yra 
atspausdinta ir visos kuopos 
turėtų pradėti jų platinti tarp 
žmonių. Kaina $3.00 
35c už 100.

Atspausdintos ir 
Thomas, Maurer,

Priešrinkiminė Socialistų 
partijos kampanija jau prasi
dėjo. Nacionalis kampanijos 
komitetas jau tapo išrinktas. 
Komiteto pirmininku yra Mil- 
waukee mayoras d. Daniel W. 
Hoan. Kiti komiteto nariai 
yra: Meta Berger, Leo Krzycki 
iš Mihvaukee, William A. 
Cunnea iŠ Chicago ir Powers 
Ilapgood iš Indianapolis. Ex 
offieio nariai yra Morris Hill- 
quit, Norman Thomas, James 
H. Maurer, Marx Lewis ir Cla- 
rence Senior.

ir samdytojų prisidėjimo 
.• 7. Senatvės 

metų amžiaus 
rų ir moterų.

8. Sveikatos 
apdrauda. z

9. Pagerinta sistema darbi
ninkų sužeidimo atlyginimo įr 
apdrauda nuo nelaimių.

10. Panaikinimas vaikų dar-

Einant konstitucija, virš 50 
delegatų pareikalavus, prohl- 
bicijos klausimas tapo paves
iu s visuotinam narių baisa vi- 
mui. Balintai jau HUtmtinėlt 
visiems lok ai v m. Lokalų bal
savimo pasekmės turi būti pra
neštos centralinei raštinei iki 
rugpiučio 13 d. Balsavimo pa
sekmės bus paskelbtos rugp. 
15 d. Iki nebus pabaigtas refe
rendumas, partija neturės ofi
ciali© nusistatymo prohibicijos 
klausimu.

COMPETITION LAUNDRY MUILAS PILno sv. šmotas 41/žC

Mylintiems automobiliais pasivažinėti Amerikos ir Ka- 
nados vieškeliais šis Kelrodis bus didelė pagelba lengvai 
susirasti kelių. Sutaupysite laiko ir keblumų. Jame nu
rodomi visų Amerikos Valstijų 
liai. Piešiniai aiškus ir gražus. 

>

Gaukite sau tokių knygą. Jos

NATION-WIDE

Želatino Dezertas

NATION-WIDE
BATHROOM TIŠSUE L'a°°°

ATSKIRAI ĮVYNIOTI

Tikrai Nusltpę Vaisiai ' v 1
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Egzaminacija absoliučiai dykai
Per dvi savaites tiktai: Viena bonka Syrupo nuo Kosulio dykai kada 

perkate 1 bonką DR. MICHAEL'S ALL HERB TONIC.
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NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo lietiraimoMS'r 
Bįp pararia Lietuvos bardai

11. Valdžios pagelba ferme
riams ir smulkiesiems namų 
savininkams apsaugojimui jų 
nuo forcklozinimų ir pardavi
mų už neužmokėjimų taksų.

Visuomeninė nuosavybė.
1. Socialižacija musų kasyk

lų, miškų, aliejaus ir pajėgos 
turtų; musų visuomenės ap
tarnavimo įmonių, teikiančių 
šviesą, pajėgų, transportacijų 
ir komunikacijų ir musų pa
matinių industrijų.

Tik po socializacijos šių tur
tų bus galima pravesti planin
gų produkciją, kad pilnai su
naudoti musų ekonominius ir 
finansinius turtus visuomenės 
labui.

2. Operaviinas tų industrijų 
pagelba administratyvių tary-

Rinktiniai Kalifornijos vaisiai 
tirStame sytupe—Pusės

Didžiausias af Q
No/21/> Kenas .... |

Mes stovime prieš kapitalis
tinės sistemos susmukimų. Tų 
susmukimų Socialistų partija 
jau senai yra numačiusi. Pas
kutinėj kampanijoj ji įspėjo 
žmones apie didėjantį Ameri
kos gyvenimo netvirtumų, ir 
siūlė veikimo programų, ku
ris jei butų buvęs priimtas, 
butų išgelbėjęs milionus žmo
nių nuo dabartines tragingos 
padėties.

šiandie kiekviename Jung
tinių Valstijų mieste bedar
biai vyrai ir moterys tūkstan
čiais veda rūsčių kovų prieš 
skurdų ir badų, kuomet'dirb
tuvės uždarytos ir maistas pū
na ant žemės. Milioliai darbi
ninkų k rankpelnių veltui ieš
ko darbo, kuoipet kiti milionai 
tiktai dalį laiko tedirba.

Bedarbė ir skurdas yra neiš
vengti nos pasekmės dabartinės 
sistemos. Kapitalistinėj siste
moj tik akėli valdo musų in
dustrijas. Daugelis gi tiktai 
dirba. Darbininkai ir ūkinin
kai yra priversti atiduoti dide
lę dalį savo darbo vaisių tiems 
keliems. Daugelis dirbtuvėse, 
kasyklose, sankrovose, raštinė
se ir ūkiuose tiek mažai už
dirba, kad gali išpirkti tik da
lį prekių, kurios gali būti taip 
gausiai pagamintos musų ma
sinių industrijų.

Prekės kraunasi. Dirbtuves 
užsidaro. Vyrai ir moterys lie
ka pašalinti iš darbo. Visa ša
lis įstumiama į panikų, šaly
je, turinčioje užtektinai gam
tinių turtų, mašinų ir išlavintų 
darbininkų, kad visus aprū
pinti, milionai susilaukė skur
do ir vargo.

Kapitąlizmas reiškia ne tik 
plačių ekonominę nepalaimų, 
bet ir klesų kovų. Jis taipjau 
sudaro savy 
internacionalinio karo 
talistinės klesos kova 
pasaulinius marketus 
perviršiui ir progas . investavi
mui kapitalųrbuvd svarbiausia 
priežastis Pasaulinio Karo. Jis 
ir šiandien laikosi tų pačių 
militarizmo ir imperializmo 
siekių, kurįe, jei nebus suval
dyti, padarys sekamų karų 
neišvengtinų.

Iš musų dabartinės Ifapitalis- 
Įinės tvarkos skurdo, nepasto
vumo, bedarbės, ekonominio lyginimu, paremta ant valdžios

Pilnas J| d| _k
3 Svarų J Q
Kenas ■ ■

blue ribbon
MALT EXTRACT

Setas ar su Apyniais

NORMAN THOMAS
Norman Thomas, kuris jau 

antru kartu tapo nominuotas 
kaipo Socialistų partijos kan
didatas į šalies Prezidentus, 
yra vienas iš žymiausių dar
buotojų ir vadovų darbininkų 
progresyviame judėjime per 
pereitus 14 metų. Jis įstojo į 
Socialistų partijų 1917 m., 
kadangi ji buvo vienatinė di
delė ir įtakinga organizacija, 
kuri priešinosi šios šalies įsto
jimui į pasaulinį karų ir ka
dangi visas jn darbas tarp 
darbininkų įtikino jį, kad yra 
reikalingas griežtas ekonomi
nės tvarkos permainymas.

Prieš tai jis buvo socialis 
darbuotojas ir pamokslininkas. 
Jis yra gimęs Marion, Ohio, 
lapkričio 20 d., 1884 m. Jis yra 
baigęs Princeton universitetų 
ir Union teologinę seminarijų.

Jį ypač atsimena unijistai ir 
mažumų grupės, nes jis daug 
dirbo, kad apginti jų civiles 
teiąes. Jis asmeniškai gelbėjo 
^ųprganizuoti daugiau kaip 50 
unijų ir kelis sykius sėdėjo ka
lėjime, kad atkreipti publikos 
domę į darbininkams daromas 
skriaudas.

Dirbdamas prie streikierių 
šelpimo jis yra tūkstančius 
dolerių išsiuntinėjęs į įvairias 
streikų vietas. Jis yra direkto
rius League for Industrini De- 
mocraiy ir American Civil Li- 
berties, redakcijos narys “Na- 
tion” ir “New Leader” ir auto
rius kelių knygų, kurių pas
kiausios vra “America’s Way 
Out” ir “As I Sce It.”

Bedarbė it: Darbo Įstatyme 
dapystė'

1. Federalis paskirimas $5,- 
000,000,000 ūmiai pagelbai jos 
reikalingiems, papildymui val
stijų ir lokalių paskirimų.

2. Federalis. paskirimas $5,- 
000,000,000 dėl federales vald
žios, valstijų ir miestų viešų
jų darbų ir kelių, sodinimui 
miškų, panaikinimui apgriu
vusių kvartalų ir pastatymui 
patogių namų darbininkams.

3. pravedimųs, įstatymų, lei
džiančių įsigyti žemę, trobas 
ir įrengimų, reikalingus pri
statyti bedarbius prie darbo 
gaminimui įmušto, kuro ir dra

NAUJIENOS
1739

JAMES H. MAURER
Socialistų partijos kandida

tu į šalies Vice-Prėzidentus 
yra James H. Maurer, kurį visi 
Pennsylvanijos darbininkai 
gerbia už jo atliktus didelius 
darbus kada jis buvo preziden
tu Pennsylvanijos Darbo Fe
deracijos per 16 metų.

Vos 16 metų amžiaus, bet 
jau per daug metų patyręs 
dirbtuvių darbų, jis prisidėjo 
prie Knights of Labor ir uo
liai ėmė darbuotis unijose ir 
darbininkų politikoje. Populis
tų dienose jis leido laikraštį 
“The Kicker”. Vėjiau jis pata
po socialistu ir tapo išrinktas 
valstijos legislaturon ir Read- 
ipgo miesto tarybom Kaipo 
ekspertas senatvės pensijų ir 
socialus įstatymdavy&tės jis 
jis yrą žinopjas vįaame pasau
lyje. Jis laikėsi Rusijoje ir

KAVA
RAUD. MAIŠ. Sv. 19C
BUY-RITE, Sv. 25c

NATION-WIDE
“The Perfect BletuF

Svaras 29c

NATION-WIDE SERVICE
Specialis Išpardavimas Sub., Pėt, ir Pa n.,. Berželio 10-11- ir 13
Ai'frt a J :   . -.l -- --------------------------------------- -------------------------- ------------------ -- a . - - -      ---------------------------L_______________

Ii a jiiuiitiiiniii'''.

Illtiiil



Penktadienis, Birž. 10,, 1982

BIRUTES iIRZELIO
June12

JV.

grupe jau

Įžanga Tiktai
J. BANGEVIČIUS

M

y 
w*$

'X į!'*' pfy

“Drapiežnas dzūkas” Bancevičius ri-
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sis su turku Yusem Mahanof. Bus ir kitų
1 ■

pramogų.
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ŠOKIAMS GROS 
GEORGE STEPONAVIČIAUS 

ORKESTRAS

Programas bus nepaprastas 
nų atletų išpildys kelis akrobatiškus nu
merius. Iš aštuonių akrobatų penki yra 
lietuviai. Būtent: JAMES ROZANAS, 
ERNEST B L O ž I S, PETE MANL, 
JAMES WAITE ir FRĄNK WAITE. Tai ' K
akrobatų grupei vadovauja JAMES RO
ZANAS, kuris yra atletikos instrukto
rius vokiečių Grand Crossing Turn Ve- 
rein kliube. *
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AKROBATŲ GRUPE, KURIĄ PAMATYSITE “NAUJIENŲ” PIKNIKE

DARŽE
Archer Av
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Mėrad ieško paskolos 
$40,000,000

Meras Cermakas kreipėsi ne
formaliai i Federal Beconstruc- 
tion Finance Corporation pra
šymu paskolinti Chicagai $40,- 
000,000, kad šios paskolos pa
galba butų galima išmokėti 
bent dalį užvilktų miesto dar
bininkams ir mokytojams algų 
ir atsiteisti su kitokiomis būti
niausiomis miesto skolomis.

Pradėjo rinktis kon
vencijai

Ateinantį antradienį Chicagos 
' stadione prasidės republikonų 
partijos nacionalė konvencija 
kandidatams j prezidentų ir vi- 
ce-prezidentų nominuoti. Bet 
jau dabar pradėjo rinktis dele
gatai konvencijai ir kitokie par
tijos vadai. Tarpe kitų jau at
vyko Chicagon Ohio senatorius 
Fess, kuris atidarys konvenci- 
ja-

Dar vienam bankui 
holdapas

Du banditai, grūmodami šau
tuvais, padarė holdapų State 
Bank of St. Charles. Jie pasi- 
šlavė $5,000 ir pabėgo. Holda- 
pa's padaryta vakar.

Žuvys nurodė agentams 
bravoriuką

Dvi savaitės Will ir Kankakeo 
kaunČių šerifai gavo skundus, 
kad žuvis Kankakee upėj dve
sianti ir kar karvės besiganan
čios upės paurančiais apsergan- 

^čios dėl paslaptingos priežas
ties.

Besekdami nudvėsusios žuvies 
•Virtinę šerifai ir sausieji agen- 
> tai , pagalios pasiekė

Heldto farmų arti Beechcr, 
kauntėje. čia jie užtiko 
žinėje bravoriuką naminei 

. ti. Farmos savininkas ir 
vienas vyras areštuoti.

žuvis stipo ir karvės sirgo 
todėl, kad srutos iš bravoriuko 
nuodijo vandenį upėje.

Ernesto
Will 
dar- 
vir- 
dar

Lietuvė užmušta auto 
mobilio nelaimėje

Automobilio nelaimėj tapo 
užmušta p-nia Constance Būt- 
kauski, 43 metų, 14327 Myrtle 
Street, Harvey, III.

Moteriškė, jos vyras Gusta
vas ir du jų vaikai važiavo au- 

\ tomobiliu. Jų automobilis įva
žiavo į trokų,' kuris slinko at
galios iš takelio ties namais 
14608 South Western avė.

Joseph Rudziewicz, 14610 
Short street, troko draiveris, su
laikytas klausinėjimui.

MARIJONA OREbECKIENĖ 
(po tėvais Kuiikauskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 9 d., 4:09 vai. po pietų, 
1932 m., sulaukus apie 50 me
tą amžiaus, gimus Lietuvoj, Kė
dainių apskr., Ariogalos parap. ir 
miestelyj. Amerikoj išgyveno 24 
metus. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Edvardą, sūnų Antaną ir 

Į marčią Almą. dukterį *Emmą ir 
žentą Vla'dislovą Grigai, 2 pus- 

I brolius — Joną ir Juozapą Aiiau- 
skius. šeimynas M. Butkų it 
Dapkų ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 1622 N. Winchester 
Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
birželio 13 d., 8 vai. iš ryto iŠ 
namų i šv. Mykolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kaži- 
mįtro kapines.

Visi a. a. Marijonos Oredeckie- 
t nis giminės, draugai ir pažįstanti 
• esat a nuoširdžiai kviečiami daly-
^ya«»' kridoturėse ir suteikti jai 

paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame:

Vyjras, Sūnūs, Duktė, Marti, 
Žentas ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, tel. Boulevard 
4139.

Į ■

Užgyrč paskolą vie
šiems darbams

llerwyn miestelio taryba vie
nu balsu užgyrč mero Frank 
Novotny patiektų sumanymų 
užtraukti miestelio paskolų 
$5,000,000 viešiems darbams.

Už dyką duos šliubą
Pasirodo; kad praėjusį gegu

žės mėnesį Jmivo daugiau ski- 
rybų, nei vedybų. Teisėjas Ed- 
ward B. Cassey pareiškė, kad 
padėtis e'santi prasta. Jis pasi
žadėjo duoti šliubus veltui. 
Taigi jaunos poros, kurios ne
nori mokėti paprastos šliubo 
duoklės $10 vedybų teisme, 
lės gauti šliubų veltui.

Taksų rinkliava

ga-

su-šiemet 1930 metų taksų 
rinkta 19.1 mažiau, nei 1929 
metų taksų iki birželio 6 die
nos. Taip praneša kauntės 
lektorius McDonough.

Dar viena džiurė

ko-

Vyriausias kriminalio teismo 
teisėjas Fisher paskyrė specia- 
lę džiurę, kad ši ištirtų, ar 
Cook kauntė esanti kriminalis
tų gniūžtėje, kuri grūmoja pa
vojum tvarkiam vyriausybės 
funkcionavimui.

Pas kun. St. Linkti < 

svečiuose
Sekmadienio ryte, birž. 5 d., 

perėjęs biznio vietas užsukau 
lietuviškan bulvaram Ant 
kampo 35 ir Union avė. žmo
nių būrys supę didelį motori
nį vežimų, jau pilnai prikimš
tų žmonėmis, kurių viduryj 
džiaugės dvi muzikos. Jos gi- 
rės, kad ne vienos ir kad va
žiuoja miškan paukščių bal
sams pritarti.

Garbingai vežimą supanti 
trispalvė vėliava pakėlė ma
no cilipderį. Aš "įirieš jų nusi
lenkęs* kaip tikintis prieš Die
vų, pasveikinau susirinkusius 
šiltu, bet lietu lemiančiu rvtu 
ir priėmęs išvažiavimo komi
teto pakvietimų sykiu traukti 
miškan buvau pasodintas ant 
suolo.

Trokui besviruliuojant nely
giu keliu, plyšo jo gerkle.
Skistimui išbėgus gatvėn, jis 
turėjo ant vietos pasilikti, o 
aš įmokęs gatvekarin atsidū
riau ten, kur kun. St. Linkus, 
Joe Uktveris ir Co. jau pietus

“Palikit ir man »kumpio 
šmotų. Nesuvalgykit viską. Juk 

. 1.’ mieste pasilikusieji
gal išalkę ir iš-

vėliau ir i 
atšturmuos,

Labdarių nesurastas trobas 
ir jo pasažieriai nepasiekę bu
vusios Svelainio tikos vėlai va
kare sugrįžo namon permirkę 
ir nuvargę.

Lietuvių tautinė parapijų tu
ri keletu širdingų rėmėjų, tar
pe kurių randasi pp. Elz. Da- 
niušienė ir Marė Jenckienė. 
Biripoji pasirodė savo gausiu 
duosnumu, nes savais kaštais 
buvo pagaminusi ir vieton 
pristačiusi gardaus valgio, o 
antroji prisidėjo darbu. Muzi
ka irgi buvo veltui gauta. Iš
važiavimas butų davęs pasek
mių, jei ne lietinga diena. Da
bar tenka laukti antro pikni
ko liepos 3 d. Grybo platfor- 
įnėj. —Dedč Titus.

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-stės pastogės

Ateinantį nedėldienį, birže
lio 12 dieną, įvyks musų drau
gystės svarbus prieš-pusmcli- 
nis susirinkimas Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., 12 vai. dienos. 
Nors šiomis dienomis tapo iš
siuntinėti laiškai visiems na- 
riams-ėms, bet kurie dėl ko
kių nors priežasčių laiško ne
gavote, vistiek atsilankykite.

—o—
Musų narė, Valerija Pliop- 

lienė, randasi šv. Kryžiaus li
goninėj. Tapo padaryta sunki 
operacija. Ligonė geriaus jau
čiasi ir tikisi pasveikti. Geisti
na, kad draugai-ės aplankytų 
ją ir suramintų. Jos kambario 
numeris yra 313.

—o—
Draugai-ės, musų išvažiavi

mas nepertoli. Komitetas bai
gia viską prirengti. O jus ar 
jau prisirengėte? Juk tai bus 
didele diena teisybiečiams ir 
jų draugams, šita diena yra 
įrašyta į musų kolendorių — 
liepos 3-čia, Wm. Dambraus
ko miške, Wildwood, prie Ar
cher ir Forest Avė 
Willow Springs.

netoli

••’■ - T

kurie‘Nekiirfe draugai-ės 
yra paskirti lankymui ligonių, 
nueina į namus ir jeigu dasi- 
žlrio, kad ligonis yra ligoninėj, 
tai skaito savo darbų užbaigtu. 
Tai klaida. Žinokite, kad į li
goninę važiuoti jumis niekas 
neverčia, bet jūsų pareiga yra 
per keturias savaites tėmyti, 
kada ligonis parvažiuos į na
mus ir tada lankyti, o draugi
jos susirinkime išduoti rapor
tų. — St. Narkis, sekr.

• NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v, ryto 
iki 8 vai. vak. Nedeldieniais 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

“Atrodo, 
piknikas. Iš 
čių debesų teks lietaus ir mu
sų vietai. Geriaus važiuosiu 
trokų svetainėn grąžinti, kur 
vėliau ir mes susirinksime pa
silinksminimų užbaigti.”

kad bus prastas 
trijų pusių kylant

ONA ALELIUNIENĖ 
po tėvais Stankaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 8 d.. 1:40 vai. popiet 1932

♦ m., sulaukus 35 metų amžiaus; 
gimus Kaune. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Povilą, 2 dukte-

• ris — Bronislavą, 15 metų, Ge
novaitę, 12 m., 2 seseris —Ma
rijoną Baltušienę švogerį Jurgį 
Baltušį, Viktoriją Zack, ■ švogerj 
Antaną Zack, brolį Joną Stankų 
ir gimines, o Lietuvoj irgi gimi
nių. Kūnas pašarvotas randasi pas 
švogerį Leoną Aleliuną, . 3334 
Lowe Ava., tel. Yards 0373.

Laidotuvės įvyks subatoj, bir
želio 11 d., 8 vai. ryte iš namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos * už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pinę. <

Visi a. a. Onos Alėliunicnės 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti* jai paskuti
nį patatnavimą ir atsisveikinipią.

Nubudę liekame
Vyras; Dukterys, Seserys, Broliai, 

Šnogetiai ir Ciminės.' 
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. P. Mažeika, tel. Yards 
1138.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžių 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pluku jeigu gali taip 

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
dama* dantų emales — tas šun
inis , uždavinį* pagalios tapo iš
rištas. *

Didelė iubat Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lkmbert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.
—M—I Į 1 II I MM—

Garsinkite$ Naujienose
...y—-------- —

Graborlai

Lietuviais Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergaie ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western Ag

JrKrSlIlltitCS Naujienose I Panedėliais, Seredomis *ir Pėtnyčio -ii 

.......— .......    Į 1821 So. Halsted Street

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

Lietuviai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Įvairus Gydytojai

Peter Conrad
F-S»aw“iDr. P. M. ŽILVITIS
6023 S. Halsted St. gydytojas ir chirurgas

(Jansen Stud.) 3243 So. Halsted Street
Res. 730 W. 62nd St. „ 7t8oT.I. Engkwood 5840 , °f,s0 Jf' J“ or,y

I Rez, Tel. Hemlock 2615

Graborlal

S. M. SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didele ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St 
T«l. RooMv.lt 7532

Pbone Onai 6122

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

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

Telefonas Repnblic 7868

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias it chroniškas ligas vy
rą, motetą ir vaiką pagal naujinsiu* 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. \3th St., netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietą it 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro , 

Tel. Canal 311Q 
Rezidencijos telefonai

Ugdą Park 6755 ar Central 7464

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o i*usų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

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

1327 So. 49th Ct

Telefonai

Cicero 3724

Lietuves Akušerės

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 
Balzamuotojas

............ ■■ ■■' . ''b ■ 
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburh Avenue 
CHICAGO, ILL.

-------------------------------------------------------- 1------------------------ . ...

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS {

MuSų Patarnavimas lai- > 
dotuvėše ir kokiame rei
kale Visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime ii- > 
laidų užlaikymui sky
rių- / • s '

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.'

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnaų- 
^riau Jr pigiau 

ne?u k’ri todėl, kad 
priklausau prie gra- 

' hų išdirbystės
• OFISAS: 
; 4» 68 W: 18tb Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS:

\ 3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

GRABORIŲ (STAIGA
ĖUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mes nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kūno | 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies. {'L, '

Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į musų įstaigą, kur gal&Ate pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimą jums visai nieko nereikės mokyti, nežiūrint 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne. , , 1

ĘUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kurk 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvių pa
tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios D81 
šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur,. x . .• - ,./ .

EUDEIKIS
JŪSŲ CRABORTOS •

' Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YĄfiiPS liti ir 1742 '

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

8 MIDWIFE

6109 South
Albany A v.

Pbone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

. lį
Palengvins akių įtempimą, kuria esti 

pHežastimi galvds skaudėjimo, Svaigimo, 
akią aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę it toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

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

Pbone Boulevard 7589

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
>756 W. 35th St.
(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 

Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniais pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ane., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

^ao 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pjetų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 'ieną 

Phone Midway 2880

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401
......... ................... ............ .. .. ■" ......-.............................................i -.......— ....................  i.—

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterą ir Vaikų Ligą 

4145 Archer Avė. 
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietą# 
(Vakarais: Utarn. ir Ketv. iki 45 vai.) 
Setedomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr, A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

1 ( Tel. Boulevard 6487
.1

DR. KARL NURKAT
*> (nurkaitis)

ĮgTįįjFj^ĮĮ Akiniai pritaikomi
mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovebill 2242

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakari

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

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

3421 So. Halsted St.
V Pbone Boolevard 8483

--------------------------------- -------------- v .

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

Tel Ktnwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart Jofntadienlo it ketviftadisnib

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

Rez. 6600 South Artesian Avenae
L . Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

2 i 
10

iki

0036

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

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

Tel. West 2860 
Namų telefonas Brunswick 0597

DRJM.T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS:
4645 S. Ashland Avė.,

Ofiso valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 vai. vak. Nedaliomis pagal sutartį 

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

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

Tel.

VALANDOS: 
nuo 
nuo

Lafayette 4146

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoenue 

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia imkite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
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

Rez. tel. Midvvay 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley it 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Advokatai

K. GUGIS
; I ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
Dearbom St., Room 1113

pietq

9 iki 11 valandai ryto 
6 iki 9 valandai vakaro
——    —'■» ............ ...............

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas'
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street ; 

Arti Leavitt St. 
, Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. ,Wa$hington .St, 
Room 905 Tel. Dėarborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utąrn, ir Ketv.—6 iki 0 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 71j7 

_ k
Namų Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN 
(Jobo Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

*405 W. Adams St., Room 2117!
Telepbone Randolpb 6727

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

Namie 8-9 ryte Tek Repnblk 960t*

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

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

nedėlioms pagal susitarimą *

JOSEPH J. GRISB 
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland At*.
Tel. Boulevard 2800 

Resr. 6515 So. RoduotU St. 
Tel. Repoblic 9723

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 1 į 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėliomis pagal sutarti.

• 4847 West 14tb Street,
CICERO, ILL.

X-Ray....Pbone Cicyo 1260

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
• (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Marquette Road N - ’ • .

Valandos: 9—12, 7—r9, Antradieni it
Ketvirtadieni vakarais pagal eusitarimt.

Pbone Bonlevard 7042

Dantistas
4645 So. Ashland Avė.

ątti 47tb Street . i

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

JO N. Clark St., Room 1206
Telepbone Central 6'166 

Namai: 3117 S. Union Ane., 7 iki 9 v.
Telepbone Victory 2213

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS

4600 So. Wood St
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencija 2 B. 103 PI.
• Tel. Pullman 6377

William C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street 
. Telephone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro 
' ; "Ncdlįiomh piga! tututį: X

RooMv.lt


Tarp Chicagos 
Lietuvių

Baisykliu iš Grand 
R a p id s, Mich., j 
“Naujienų” pikniką

Gerų naujieniečių nestoka vi
soje Amerikoje. Pavyzdžiui 
Kazimieras Urbaitis. Jis pora 
metų atgal* gyveno Chicagoje. 
Jis lankydavo “Naujienų” pik- 
hikus, jam patikdavo. Dabar 
jis gyvena Grand Rapids, Mich. 
Jis pastebėjo, kad “Naujienos” 
šiemet rengia nepaprastai įdo
mų pikniką. Kazimieras Ur- 

• baitis. būtinai nusprendė ir šie
met būti “Naujienų” piknike.

Kelionė iš Grand Rapids, 
Mich., į Chicagą —200 mylių. 
Kaip važiuoti? Kazimieras su
manė važiuoti baisykliu.

Sumanė ir važiuoja... mina ir 
mina savo arkliuką. O kelyje 
daug svieto. Automobiliai tik 
švilpia pro jo šalį, o jis vis 
mina ir mina savo baisyklį. Vis 
pirmyn, į Chicagą, į “Naujienų” 
pikniką!

Užtruko jam- atvažiuoti iš 
Grand Rapids, Mich., į Chica
gą 20 valandų. Tai yra rekor
das ir geras rekordas. Ir nei 
vieną sykį flat tajero negavo.

Kazimieras Urbaitis sako, 
kad kelionė buvo smagi. Bet 
kiek jis gavo visokių pastabų 
nuo pakeleivių, —negali nei 
suskaityti. Vieni šaukia: “Ar 
nereikia gaso!” Kiti 
ir mane nors biskį!”
trokai siūlė pavėžėti jį ir jo 
baisyklį. Bet jis vis sau minė 
ir minė savo “arkliuką”.'

Viskas butų buvę gerai, tik... 
kelnės jį apgavo. Pasitaiko, 
kad kelnės mergaites apgauna, 
bet dabar jo paties kelnės jį 
apgavo.

Besirengiant į tokią nepa
prastą kelionę baisykliu, nusi
pirko naujas kelnes. Kelyje už
klupo lietus, jo naujos kelnės 
taip sušlapo ir susitraukė, kad 
nei numauti negalima. O va
žiuoti, minti savo “arkliuką”, 
reikia. Ir prakaitą šluostyda
mas, garuodamas, pūškuodamas, 
atvažiavo pas Milerius, kurie 
užlaiko radio krautuvę, adresu 
3856 Archer Avė.

Kazimieras ketina ir į “Bi
rutės’ 'daržą važiuoti su savo 
baisykliu. Taigi, iki pasima
tymo nedėlioj “Birutės” darže, 
“Naujienų” piknike!—Antanas.

kattus buvo pasiūlyta važinėtis 
po teatrus. Tačiau jis nutarė 
pasilikti Chicagoj.’ Vienus me
tus jam teko mokyti gimnasti
ką Chicagos mokyklose. 1929 
m. jis nutarė mokytis, tuo pa
čiu laiku dirbdamas plieno lie
jyklose, o priegtam dar Ca'lu- 
met High School’ėj mokė gim
nastiką. Mokyklą lankė dieno
mis, o nuo 3 vai. po pietų ligi 
11 vai. vakaro dirbo plieno lie
jyklose.

1929 m. jis laimėjo Chicagos 
ir Cook kauntės gimnastikos 
čempionatą. Tais pat melais 
laimėjo gimnastikos čempionatą 
Chicagos ir Cook- kauntės Y. 
MCA. Pernai birželio mėnesyje 
jis baigė Calumet High Schodl. 
Šių metų pradžioj jis įstojo j 
Thornton kolegiją ir yra pasi
ryžęs ją baigti. Akrobatikoj 
tarp Chicagos fizkultūros mo
kytojų jis neturi sau lygaus.

Beikia dar pažymėti, jog 1926 
-1927 m. Rozanas buvo Johnny 
Coulono amatorius boksininkas. 
Tuo laiku jis buvo žinomas 
kaipo Teddy Bose. Jau penki 
metai, kaip Rozanas veda savis
tovi gyvenimą ir dabar yra 
Grand Crossing Turner Hali in
struktorius.

Jeigu tarp lietuvių susiras
tų būrys jaunuolių, kurie no
rėtų lavintis gimnastikoj, tai p; 
Rozanas mielu noru jiems pa
gelbėtų. Nėra mažiausios abe
jones. kad jis galėtų daug nu
veikti, kadangi toj srityj turi 
didelį patyrimą. Prie progos 
čia bus ne pro šalį pasakyti, 
kad jo keli mokiniai jau dabai 
yra laimėję įvairiose vietose 
čempionatus.—Ernest Bložis.

Trokais į “Naujienų” 
piknikų

and

11

Kas neturi automobiliaus nu
važiuoji Į “Naujienų” pikniką 
nedėlioję, birželio 12, į Ėirutes 
Daržą, tas gali nuvažiuoti tro? 
ku už 40c ten ir atgal. Du tro
kai bus dviejose vietose. 
Bridgeport Motor Service 

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

Šis trokas bus nedėlioj,
vai ryto, prie Univcrsal State 
banko,3252 S. Halsted St.

Victor Bagdono trokas 
(3139 S. Halsted Si.) 

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.

Bridgeportįečiai ir townoflei- 
kiečiai pasinaudokite šia gera 
proga, šiais trokais gali 
žiuoti po C.O žmonių.

Town of Lake

va-

Naujienų”

“Pavežk
O didieji Prašo atsišaukti

vanos yra skiriamos tik mer
ginoms ir moterims.
, 1-mas prizas susideda iš 50 
kajvalkų gražiame hftkse peilių, 
šaukštu ir šaukštukų “Oneida” 
Commmunity Par Plate Clarion 
Pattern. Guarantuota ant 35 
metų”.

2-ras 
pairi jos 
ter”, o

kom- 
Plat- 
pora

kon-daylvauti 
užeiti į Boston 
ir gauti vieną 
išpildžiusios tu-

prizas tos pačios 
padaryta “Stenk 

trečias prizas, tai 
Enna Jettick Čeverykų.

Kurios nori 
teste, tai turi 
Shoe krautuvę 
blanką, kurią 
retų palikti ant vietos, tai yra
registravimuose blankų. Nerei- 
kai nieko pirkti. Konteste gali 
būt vartojami ir kitų kalbų žo
džiai, nebūtinai angliški. Kon
testas užsibaigs 25 dieną birže
lio. Dar vienas patėmijimas: 
žodžiai turi bujhivienskaitoj 
n e daugskaito j .—žvalgas.

o

Išminties perlas

James Rozanas
Pasižymėjęs lietuvių akrobatas 
dalyvaus “Naujienų” piknike

James Rozanas gimė Gene- 
va, III., liepos 6 d. 1906 m. Kai 
tėvai atvyko gyventi į Chica
go, jaunasis Rozanas buvo 5 
metų amžiaus. Gyveno West 
Sidėj (23-rd ir Westerh Avė.). 
Būdamas 7 metų amžiaus, Ja
mes pardavinėjo “Naujienas” ir 
“šakę” ir tuo budu pasidaryda
vo sau kelis centus. 1919 m. 
vasario mėnesį jis baigė pra
dinę -mokyklą ir pradėjo lan
kyti “High School”. Tačiau 
gyvenimo aplinkybės susidėjo 
taip, jog po pusantrų metų tu
rėjo mokyklą apleisti.

Dar būdamas visai jaunutis, 
Rozanas priverstas buvo uždar- 
bi&uti sau pragyvenimą. Pir
miausiai pradėjo dirbti Wilson 
and Co. Fiziškai jis buvo la
bai menkutis. Turėdamas 16 
metų amžiaus, jis tesvėrė tik 
78 svarus. Grynai sveikatos 
sumetimais jis pradėjo lavintis 
gimnastikoj ir įsirašė į Epgle- 
wood Turnverein. Per tris me
tus jis mokėsi ristis, kilnojo 
vogas ir lavinosi akrobatikoj. 
Toj srity jis padarė tokį didelį 
progresą, kad Grand Crossing 
Turner Hali pakvietė jį užimti 
instruktoriaus vietą. Pasiūly
mą jis priėmė. Tuo laiku jis 
buvo 18 metų amžiaus.

Iš Rozano išsivystė tiek ge
ras akrobatas, kad jam net tris

iš 
atvyko ke- 

Chicagon ir čia 
savo dėdę

jo adreso.

Kin-

Bet
Chi- 
ka'd

P-nas Antanas Adomaitis, 
Cleveland, Ohio, 
lioms dienoms 
norėtu surasti 
derį.

Jisai nežino
žino, kad Kinderis gyveno 
cagoje jau ilgoką laiką; 
Kinderis atvažiavo Chicagon iš 
Wilkes Barre, Pennsylvania, 
kur apielinkėj yra dirbęs ang
lies kasyklose, ir kad jis esąs 
jau senyvas žmogus.

“Naujienas”, rodosi, jau se
niau buvo pasiekusi žinia, kad 
Kinderis miręs. Bet ta žinia 
nepatikrinta. Taigi, kas pa
žįsta ar pažinojo Kinderį arba 
kas galėtų suteikti platesnių in
formacijų apie jį, malonėkite 
patelefonuoti “Naujienoms” — 
Roosevelt 8500.—Rep.

Labdarybei arbatėlė
šiandien popiet yra duodama 

Bridge lošio arbatėlė’ Chicagos 
Lietuvių Moterų Kliubui adre
su 10540 Longwood Drivc. Pa
rengimu rūpinasi p-nia Joseph 
J. Elias, p-nia Michael Kiras ir 
p-nia Anthony Masulis.

Numatoma, kad susirinks 125 
žmonių, ir Bridge lošio trofe- 
jos ir prizų laimėjimai 'eis 
labdarybės fondui.

Arbatėlei laikas paskirta 
1 iki 5 valandos popiet.

nuo

“Naujienų” pikniko 
darbininkai

, žemiau išvardyti 
malonėkite atvykti į 
daržą birželio 12 d. i 
kaip 10 valandą ryto: 

■P. Galskis 
J. Vilis !
A. Narbutas
J. Degutis 
Aug, Žilė 
J. Mickevičius
J. Bačiunas
K. Navickas
B. Barniškis 
J. Ascilla' 
Šmotelienė 
J. Zymant 
A. Vilienė 
Skurkis
P. Martinkaitis 
Bačiunienė 
V. Maukus s 
Mickevičius Jr. 
V. Miszeika 
Jok, Jakubauskas,

asmenys 
“Birutės” 

ne vėliau,

Visa “Oleika 
pikniką!

Na, ir važiuosime be skirtu
mo partijų. Nesigirdamas pri
sipažinsiu, kad mes Oleikiečiai 
tokio sujudimo nesame matę 
pirm bet kurio pikniko, kaip 
kad šiandie, kai artinasi “Nau
jienų” piknikas.

Ir kur užeini, ar tai į bučer- 
nę, ar j kendžių krautuvę, ar į 
privačius namus, visur kalba
ma' apie “Naujienų” pikniką.

Yra ir pamatas šiam judėji
mui. Tik pamąstykite, ar tu
rėjo lietuviai kada nors tokį1 į- 
domų ir įvairų programą, kaip 
kad “Naujienos” ruošia atei
nantį sekmadienį?

Anivei, Oleika turės plačią re
prezentaciją “Naujienų” pikni
ke. O kad ekskursija turėtų 
geresnių pasėkų, tai sudaroma 
blokas iš trijų vietinių partijų) 
kurią palydovas bus Raulas.

Na’, tai esmi šiur,' kad pasi
matysime “Naujienų” piknike.

—Raulas. ’

Broliukų marijonų “Drau
gas”, kalbėdamas apie prohibi- 
eiją, No. 136-me‘ tarp kitko sa
ko:

“Juk jis (Rockefelleris) yra 
žymiausias rėmėjas protepto- 
niškų sektų ir jų įstaigų, kurios 
fanatiškai varėsi už prohibici- 
ją ir viską darė jai palaikyti. 
Mat, protestantai buvo įsitiki
nę, kad griežtu prohibicijob vy
kdymu Katalikų Bažnyčiai Ame
rikoj bus galifria. pakenkti.”

Tai bent pasakė “brolis” ši
mutis! Iš jo - kalbos atrodo, 
kad katalikų bažnyčia Ameri
koj yra buvusi saliunų bizny ir 
kad protestonai griežtu prohi- 
bicjos vikinimu norėję jai pa
kenkti. i

Marquette Park
Juozas Jurgaitis, 6551 So. 

Washtenaw *a’venue, serga. Bu
vo išvežtas į ligoninę. Dabar 
tečiau randasi namie. Draugai 
prašomi atlankyti ligonį. Nes 
lengviau yra sirgti, kai drau
gai at j aučia.—Lankytojas.

Bridgeportas

, . , ----- ------- .. <
Bet gal “Draugo” redakto

rius tikrai žino ką kalbąs? Nes 
ve ir kitoj tQt e^itprialo vietoj 
kalbama:

‘‘Tik gaįla, kad prohibicijos 
agentai pažadėjo Chicagą ‘nu
sausinti’, kad bent konvencijų 
metu susirinku <fątstovai nelau
žytų Volsteąd’o0kto/’

Je, j e—gaila.) Nes ne tik kon
vencijų delegatai, bet ir kuni- 
gėliąi^ spŠiųl pietų iP^VfcJg^ tucj-Į 
kšta.juos gerokai tinkamu skysi 
timu atskiesti.

Bet kaip sutaikyti tas edito- 
rialo mintis su,Lietuvos Kata
likių Moterų Konferencijos re
zoliucija, tilpusią tame pačia
me “Draugo” numery, ką ir ci
tuotus 'aukščiau editorialas. Ba 
štai vienas tos rezoliucijos skir
snis ragįna katalikes moteris: 

c) griežčiausiai vengti krikš
čioniškoms dorybėms priešingų 
nusižengimų: barnių, kerštų, 
negražių kalbų, girtavimo, ne
teisybių”.—Rep.

Man”, šie žmonės surasti Fran-, 
cijoj. Prieš 50,000 metų jie gy
veno akmeninėse olose, maiti
nosi žvėrimis. Iš vaizdo atro
do mažo ūgio žmonės, plačių 
pečių, ilgų rankų ir trumpų 
kojų, stambių kaulų, pusėtinai 
apžėlę plaukais. Paveikslas ro
do vyriškį nešantį žvėrį šeimai 
maitinti.

Kitoj vietoj sudėta visokių 
mineralų. Mačiau suakmenė
jusio medžio kelmą, pažymėtą 
“fossil .tree”, kuris keli metai 
atgal rasta Zeigler, III., Coal 
Mine No. 1. Reiškia, jis rasta 
anglies kasykloj. Čia pat užra
šas kokie mokslininkai radinį 
tyrinėję. Nurodoma, kad šis 
radinys esanti liekana iš aug
menų buvusių pirm keleto mi- 
lionų metų.

Prisižiūrėjus į Šiuos,reginius 
ir pasiskaičius jų užrašų, žmo
gus imi mąstyti, kaip galima 
tikėti tokia pasaka, kuri yra 
pedliavojama įvairių tikybų 
žmonėms iš bibilijos, buk že
mę, žmones, žvėris ir augme
nis Dievas tik neseniai sutvė
ręs, tik keletą tūkstančių metų 
atgal.

Nes mokslo žmonės suranda 
liekanas ir faktus, kurie sako, 
kad jau inilionai metų, kaip 
žemė yra ir augmens auga, o 
žmonės išsivystę iš žemesnių 
gyvių formų.

Neabejoju, kad daug kuni
gėlių yra aplankę muzėjus ir 
matę savo akimis tas gilios se
novės liekanai ir skaitę jų už
rašus. Bet atėjus šventadieniui, 
jie įlipa į sakyklą ir garsiai 
kalba parapijonams, jogei že
mę, Adomą ir Jėvą ir viską 
Dievas sutvėręs tiktai pirm ke
leto tūkstančių metų. O tas 
mokslas, kurio vaisiai matyti 
ir Fieldo muzėjuje gamtos is
torijos, kunigėlių yra atvaiz
duojamas kaip “bedievių” iš
mistas.

Yra apgailėtina, kad tikybų 
žinovai, kunigai, kaip profe
sionalai, vis dęl to pinigo veid
mainiauja. Pasakoja tamsiems 
savo sekėjams pasakas, kurio
mis patys netiki.

Well, gal daugiau nieko ir 
negalima laukti iš tikybos ži
novų, kaip tik veidmainiavimo 
ir teisybės slėpimo. Kol jie.do
lerinį biznį daro velniais, pek
la ar kitais pabūklais, tai ką 
geresnio iš jų ir norėti.

— Senas Petras,

PRANEŠIMAI
LSS. Chicagos centralinės kuopos svar

ius susirinkimas įvyks penktadieny, bir
želio 10 d., 8 v. vak., Naujienose. Yra 
svarbių reikalų: prisirengimas prie va
saros veikimo ir busiančios prez. kam
panijos, tad visi nariai prašomi būti.

Valdyba.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas įvyks pėtnyčioj, birže
lio 10 d., Amalgamated centro name, 
333 So. Ashland blvd., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti visi.

F. Prusis, sekr.

SLA. 129 kp. priešmetinis susirinki
mas įvyks birželio 12 d., 1:30 vai. po 
rietu, G. M. Chernaucko s ve t., 1900 S. 
Union Avė. Nariai-narės malonėkite at
silankyti, turime daug svarbių reikalų, 
taipgi malonėkite užsimokėti savo duok
les. —Valdyba.

Dr-tės Meilės Lietuvių Am. priešmei- 
tinis susirinkimas įvyks birželio 11 d. 
8 vai. vak.. Antano Bagdono svet., 1750 
Union Avė. Yra svarbių reikalų aptarti.

Rait. J. B. Juslius

Dr-tės Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
pusmetinis susirinkimas bus birželio 12 
d., Česnos svet., 4501 S. Paulina St., 
1 vai. popiet. Malonėkite nariai atsilan
kyti, yra svarbių dalykų aptarti.

Sekr. Jot Dabulskis

Patarnavimo Vieta
PERKAME: Morgičius, 

Notas—Vekselius— 
/ Senas skolas 

PARDUODAME: Nbtas—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 kitas miestas. 
Darbą garantaojam.

313!) So. Halsted St.
Tel. Calamet 3398

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

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

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai

PATENTS

DYKAI

PARDAVIMUI grosernė, 
dsb biznis. Su natriu ar be, pigiai. 2665 
W. 39 St.

Lallcaa daug reitkla 
prie patentų. NerUl- 
kuoklt vilkindami «u 
apsaurojimu ■ a v o 
sumanymu. Prielų** 
kitę braižini ar mo
deli dėl inatrukeiJu. 
arba rąžykite dėl 
NEMOKAMOS kny- KNYGELI 
sutCa “How to Ob- 
taln a Patent'* Ir "Reeord of In- 
ventlon” formoe. Nieko neimant 
už informaellaa- kų daryti. Sbal* .* 
ražinSlimal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargu*, rūpestingas pa
tarnavimas.

PADĖKAVONĖ

Penktadienis, Birž. 10, 1932 
-1. ; rf .

CLASSIFIED ADS
For Rent

RENDON 3 kambarių fiatas. Rendos 
$9.00 menesiui. 3121 So. Morgan St. 
Savininkas 2 lubos.

> FLATAS ant rendos, 4 gražiai ištai
syti kambariai, .gražioj vietoj. Kreipki
tės į Naujienas, 1739 S. Halsted St. 
i ..........         ,

Furnished Rooms
RENDON kambarys vaikinui arba 

merginai, arba vedusiai porai. Kreipkitės 
nuo 9 ryto iki 7 vakaro. Tel. Virginia 
0671.

PASIRENDUOJA kambarys dėl vai
kino be valgio, gera transportacija. ' 

1517 N. Irving Avė.

RENDON kambarys vyram ar mergi
nom, prie mažos ir švarios šeimynos, 
su ar be valgio. 6609 So. Campbell avė. 
Hemlock 0010,

Personai 
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos at 
našlės, miestietės ar farmerkos. Aš esu 
vaikinas 45 metų amžiaus, turiu nuo- 
višką užsiėmimą. Chas. Williams, 
6207 Greenwood Avė., Chicago, UI.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia 

’ ' • t’ NORIU partnerio dėl sandwich shop, 
vienai persunku. 10805 -4>o. Michigan 
Avė.

REIKALINGAS pusininkas į gerą res
torano biznį; nepatyrusį išmokinsiu, at
sišaukite greitai, priimsiu lengvais išmo
kėjimais. 6249 S. Ashland Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA keletą vyrų prie leng- 
vaus darbo. Atsišaukite bile dieną iki 
subatos 7 vai. ryto. 10805 S. Michigan 
Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

išdirbtas

PARDAVIMUI delikatesen, grojecnh 
krautuvė; biznis seniai išdirbtu. Atsi
šaukiu į Naujienas, Box 1441.

Bill Racine norėtų pranešti 
visiems savo draugams, kad jis 
dabar yra partneriuose su Cta'rl 
Birndorf. The Bridgeport Tin 
Shop randasi adresu 3218 So. 
Halsted Street. Arba šaukite 
telefonu Boulevard 6748, arba 
Victory 4965.

Bill mokinosi braižymę aukš
tesnėje mokykloj ir padėjo še- 
šius metus kad savo amato pa
tirti; taipjau turėjo vadinamą 
Master Jorneyman’s kortelę 
(liudymą). Tas yra ne tik dar
bininkas savo - šakoju bet vaka
rais mokina skambinti gitarą 
Beethoven koriservatorijoji prie 
33 ir Halsted gatvių. Visi no
rintieji įstoti į tą klesą šį mė
nesį gaus painokas už pusę kai
nos. ’ - t '■ J

Atlankius Fieldo 
muziejų

Noriu tarti nuoširdų ačiū savo gimi
nėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 
buvo taip nuoširdus ir mane lanke ir 
atsiuntė gėlių ir dovanų, kuomet bu
vau susirgusi ir turėjau išgulėti Šv, Kry
žiaus ligoninėj keletą savaičių.

Taipgi noriu tarti didelį ačiū Dr. 
Biežiui už sėkmingai padarytą operaciją 
ir Šv. Kryžiaus seserims ir kitiems už 
labai gerą priežiūrą.

Emilija Romdsauskiene.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglatered Patent Attorney 

43-A Seeurlty S* vinis 4b Commerclal 
Bank Baiidlng

CDirectly acron Street from Patent Office!

VVA8HINOTON. D. C.

> BARGENAS. — Našlė turi parduo
ti grocery, ice cream, kendžių Storą -su 
namu ir 2 lotai; namas 6 ruimai su 
Storu; didelis garažas. 4605 S. Wash- 
tenavv avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

<•

Kontestas
Kontestai yra labai populia

rus dalykas ir koptestuose yrą 
datig įdomumo, juoko ir prie to 
laimėjimai dovanų, kurios par
traukia dalyvauti daugelį asme-v 
nų konteste.

Čia vieną kontestą dabai' 
skelbia Boston Shoe Store, 3435 
So. Halsted St. Bus išduota 3 
prizai tiems, ką daugiausia žo
džių parašys iš raidžių, kurios 
randasi keturiuose žodžiuose: 
“Wear Enna Jettick Shoes” 
\ šiame konteste gali dalyvau

ti merginos ię moterys, nes do

Praeitą šventadienį, užėjus 
lietui, Senas Petras dėl jo ne
galėjo važiuoti J pikniką. ^Tai- 
gi jis nuvažiavo į Fieldo muzė- 
jų gamtos istorijos.

Kiekvienas žmogus, ypač 
įdomaująs musų gyvenimo 
praeitimi, ir kiekvienas rašy
tojas gali prisjriįkti nemažai 
medžiagos. Taip i<r Senam Pet
rui įeko užeiti įdomių dalykų, 
kad/, jis pbrętų su “I^aujieu^” 
skaitytojais pasidalinti kai ku
riais į įspūdžiais, j į

Pąy. salėj num; 38 jis užtiko 
didelę išvaizdą gilios senovės, 
kada, keli milionąi metų įfriėš 
ledų gadynę ir ugnines kata
strofas, kitokie augmens augo 
ant musų žemės, nei šiandie. 
Balos, pelkės (svampos). Ir 
medžiai kitokie, ne kad dabar, 
ir arti vienas kito.

Užėjus žemės pervartams, 
tie augmens tapo sumaišyti su 
žeme. Įš tų dugmenų šiandie 
imame anglį; <

šalia to vaizdo yra užrašai, 
kurie sako, kad milionai metų 
praeity tie * augmens augo ir 
kad jie pavirtę } anglį. ;
/JToliau, toj pačioj sąlėj pa

rodoma gilios senovės — 50;-

1 38 jis užtiko

— 50,- 
000 mętų atgalios šeimyna 
žmonių, užvardyta “Cavežmonių,, užvardyta

Didelis išpardavimas
Didžiausia tos rūšies organizacija, 

Midwest Stores, šios savaitės pabaigoj! 
turi didelį išpardavimą. Nesenai urmo 
prekės nupuolė, o kadangi šios organi
zacijos tikslas yra visus kainų nupigi
ntus tuojaus perleisti kostumieriams, tai 
ir surengta šis išpardavimas.

Kiekvienas pasiūlytas dalykas yra 
augščiausios kokybės, nes visuomet sten- 
giamąsi gauti ,tik geriausius produktus., 
Kadangi visos prekės yra perkamos dide
lėmis kiekybėmis, daugiausia vagonais, 
tai ir gaunama jas pigiau. Midwest 
Stores organizacija susideda iš 288 ne
priklausomų groserninkų, kurie bendrai 
perka kaip viena organizacija, per savo 
urmo sandelį. Ir perka viską už cash, 
tad gali pasinaudoti visomis pasitaikan
čiomis progomis; kokias tik išdirbėjai ir 
gamintojai gali pasiūlyti.

Midwest Stores organizacija tvirtai ti
ki į apgarsinimus. Kas savaitę yra var
tojami šeši laikraščiai keturiose kalbose, 
neskaitant įvairiausių cirkuliorių ir kj- 
tokių apgarsinimų formų. Tie apgarsi
nimai pr9iįešii-:'publikai kas geriausio yra 
pasiūloma. ’’ .

šiandie Naujienose jus rasite Midwest 
Stores apgarsinimą, kuris paduoda pa? 
siūlomas šiame išpardavime vertybes.

Garsinkites Naujienose
CASH UŽ AUKSINIUS DANTIS, 

kraunus, tiltus, laikrodžius, visokios rū
šies seną auksą. Mokame 100*% pilną 
vertę. Chicago Gold Smelting Refining 
Co., 5 S. Wabash Avė., Room 519.

Vasarnamį
GERA VIETA VAKACIJOMS 

PRALEISTI
Pasirenduoja pigiai cottage prie Crys- 

tal Lake ežero, taipgi parenduojam kam
barį pigiai vedusiems ar pavieniams, svei
koj vietoj, priemiesty, prieina Grand 
Avė. gatvekariai. Kreipkitės

2211 N. 74 Avė., Elmwood Park

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę i Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

P. Baltutis & Co.
3827 SO. HALSTED ST.

/ Tel. YARDS 4669

CLASSIFIED ADS.
Educational 
 Mokyklos 

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis at vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGB

1 672 West Madison Street

PARDAVIMUI farma, 80 akrų, 40 
akrų dirbamos, likusi ganyklos ir pievos. 
Yra triobos. visos reikalingos mašinos, 
25 karvės, 2 arkliai. Lankai užsėti. Trys 
mylios nuo miesto, prie gero kelio. Par
duosiu pigiai greitam pardavimui. Ra
šykite:

JULIUS LAWCEVIČIUS 
R. 1, Box 24, Lublin, Wisc.

Exchange—Mainai

Financial
Finansai-Paskolos

IŠGELBĖKITE SAVO NUOSAVYBĘ 
Matykit mus šiandie. Mes atnaujin

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

City Realty Co., Incorporated 
948 W. 63 Street 

Tel. Wentwprth 0249

80 AKRŲ žemės Phillips, Wis. Mai
nysiu ant loto ar summer cottage arti 
Chicagos, turi būti be skolos. F. Poška. 
Phone Yards 0695.

SKAITYKITE IR TfiMYKITE
Kas turite ūkę Lietuvoj ir norite įsi

gyti namą Chicagoj. Aš mainysiu biznio 
namą ant ūkės Lietuvoj. Namas yra pe- 
riausioj tvarkoj ir ant didžiausios biznio 
gatvės Archer Avė. Savininką galima 
matyti kas dieną ir bile laiku ant vietos.

W. S. BIELSKIS
2892 Archer Avė., 3čiosJubos užpakaly

Automobiles
AUTOMOBILIŲ mechanikas nori 

taisyti arba jums padėti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

t Lafayette 1329

Miscellaneous 
įvairus

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

Real Estate For Sale
Namai-ŽemC Pardavimui 

^ų^M^^R^M^^^AA^A^A*^^************^ •

PAUL M. SMITH B CO.
Rea! Estate, Loans and Insurance.

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

4425 South Fairfield Avenue 
TeL Lafayette 0455

PATOGUS vasarnamis ant % akro, 
$850, mažas įmokėjimas. 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. 

t

GARAŽIAUS NAMAS, 75x125. Bar- 
genas, 2529 N.' Crawford Avė.

BRIGHTON PARKE, ARTI 47th ST. 
Pardavimui 2 flatų mūrinis, ąžuolu tri- 
muotas, uždaryti porčiai, pirmas fiatas 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų mū
rinis garažas. Savininkui kainavo $14,- 
500. Našlė turi parduoti tiktai už 
$7,700.

LAD VACEK, 
1751 W. 47th St., tel. Yards 3895




