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Čilės socialistinė 
valdžia išėjo prieš 
komunistų gaivalus

Vokietijos darbo 
žmonės netoleruos

fašistų valdžios
Sudaryta ekonominė taryba, 

kurion įeina darbininkai
“Gynė savo teises nuo komu
nistų, gins ir nuo hitlerininkų’*

po-

mi-

Santiago, Gili, birž. 12. — 
Čilėje sudaryta nacionalė eko
nominė taryba, kurioje atsto
vaujami ir darbininkai ir kuri 
prigelbės naujai socialistinei 
vyriausybei spręsti ekonominius 
klausimus. ‘Pirmas tarybos 
sėdis įvyko vakar. Taryba 
sėdžiaus kiekvieną dieną.

Užvakar Čili apsaugos
nisteris pulk. Marmduke Grove 
paskelbė karą prieš komunistus 
ir persergėjo juos liautis va
rius destruktyvį valstybei dar
bą. Tuo pačiu laiku uždraudė 
komunistinę propagandą, pa
reikšdamas, kad geležine ranka 
vžkirs panašius komunistinių 
gaivalų žinksnius.

ęolombijos, Ecuadoro ir Pe
ru socialistų vadai prisidėjo 
prie čili socialistų ir simpati- 
zatorių, dalyvaudami iškilmin
game socialistinės valdžios įs
teigimo paminėjime. Tūkstan
čiai išreiškė prielankumą nau
jai Čilės vyriausybei.
Hondūras numalšino sukilimą

Giatemala’, bir. 12. 
gauta pranešimai, iš kurių pa
aiškėjo, kad vyriausybė nuslo
pino sukilimą, kuris įvyko šiau
rinėje krašto dalyjaur guriam 
vadovavo Filiberto Dią? Zelaya. 
Prie Copan reguliatė 'flYmija 
nugalėjo 600 sukilėlių ir pakir
to jų stipriausias jėgas. 
50 žuvo mūšyje.

Darmstadt, Vokietija, bir. 12. 
—Kari Hoeltermann, “reichs- 
banner armijos” republikonų 
karo veteranų organizacijos va
das persergėjo junkerių Von 
Papeno ministerių kabinetą, 
kad Vokietijos darbininkai nie
kuomet netoleruos fašistinės 
valdžios.

Jis pareiškė, “Vokietijos dar
bininkui beliko - tik civilinės 
laisvės. Jie gynė tas laisves 
nuo komunistų ir revoliucijo- 
nierių ir jas gins nuo tokių gai
valų, kaip hitlerininkai”.

Rytoj prasidės re 
publikonų partijos 

konvencija
Chicago, Ilk, bir. 13. Rytoj 

Chicago Stadiume prasidės na- 
cionalė republikonų partijos 
konvencija. Nominacijos į pre
zidentus ir-' viče-prezidentus^į- 
vyks ketvirtadienyje. Manoma, 
kad kandidatu į prezidentus bus 
Hooveris.

Nusiginklavimo konfe
rencijai Genevoje 

nevyksta

Virš

Byrdas i ašigalį rugsėjo
1 dieną

Paryžius, Francija, bir. 12.— 
Nors suvažiavę delegatai nusi
ginklavimo konferencijoje ta
riasi ilgoką laiką, niekas ikišiol 
neišėjo, ir abejojama, ar kas 
nors gero ir išeis. Sako, reikia 
naujų vadų.

Boston, Mass., bir. 12.—Gar
sus keliautojas ir lakūnas ad
mirolas E. Byrd rugsėjo 1 d. 
žada išvykti antru kartu į Pie
tų ašigali tyrinėjimo tikslais. '

Nusižudžiusi Lindbergy 
tarnaite nekalta

Ūkininkai į kalėjimų už 
mašinų vartojimą

Lindberghų tarnaitė 
nusinuodijo nenorėdama 
toliau policijos kvočiama 
kūdikio pavogimą neturė- 
jokių ryšių su kidnape-

Badajoz, Ispanija, bir. 12. — 
Gubernatorius pasodino į kalė
jimą 20 ūkininkų, kurie vietoj 
samdyti darbininkus, naudojosi 
mašinomis. Išleistas specialia 
įsakymas, kuris verčia ūkinin
kus pagelbėti bedarbiams.

New York, bir. 12. — Violet 
Sharpe, 
kuri 
būti 
apie 
jusi
riais, kurie prasižengimą pada
rė. Anot policijos, ji buvo “ap
linkybių auka.”

Dar 4 valstybės pasira
šė karo skolų sutartį

Surado 3,844 “spikizių” 
New Yorke

Washington, D. C„ bir. 12. 
— Prohibicijos agentai surado 
apie keturius tūkstančius įvai
rių slaptų vietų, kuriose buvo 
nelegaliai parduodami svaigina
mieji gėrimai. Priskaitoma, 
kad viso New Yorko ribose yra 
32,000 tokių slaptų vietų.

Washington, D. C., bir. 12. 
—-Francija, Belgija, Rumunija 
ir Latvija pasirašė šutantį su 
J. V., kurioje prižadėjo per 10 
metų išmokėti laike moratoriu
mo užsilikusias karo 
$59,000,000 sumoje.

Japonai nugalėjo 
Ma armiją

skolas

gen

12, —

Istanbul, Turkija, bir. 12. — 
Sudegė 115 triobų Kutaiha kai
me, Turkijoje. 500 žmonių liko 
be pastogių.

Tokio, Japonija, bir.
Japonų šaltiniai praneša, kad 
gen Hideo Hiraxastu smarkia
me mūšyje nugalėjo kinų suki
lėlių vado gen Ma Chan Shan 
armiją. Kinus nustūmė nuo 
Hulan-Hailum geležinkelio li
nijos sektoriaus.

ORRh
Chicagai ir apylinkei Tedera* 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
; našauja:

Kiek .debesuota, galimas lie
taus; mažai permainos tempe
ratūroje; nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 61- 
69 laip.^

Saule teka 5:14; leidžiasi 8:-

Maskva ieško naujos 
paskolos

Maskva, bir. 12. — Maskva 
ieško naujos vidujinės $1,600/ 
000,000 paskolos užbaigti pas
kutinius petileitkos metus.

Washington, D. C., bir. 12.— 
Per paskutinius metus kalinių 
skaičius federaliuose kalėjimuo
se padidėjo-1,537. Viso dabar 
už prasižengimus sėdi 26,770.

Chicago, III., Pirmadienis, Birželis-June 13 d., 1932

Francija.— Oise —Aisne kapinės, kur yra palaidota 6,012 Amerikos kareivių žuvusių pasau
liniame kare. Kiekvienais metais kapinių puošimo dienoj ten susirenka kai kurios tų kareivių 

motinos.

Keli sužeisti policijos 
bedarbių riaušėse 

Anglijoje
London, Anglija, bir. 12. — 

Dviejuose Anglijos miestuose, 
Bristol ir Glasgow, Škotijoje, 
įvyko bedarbių demonstracijos. 
Prasidėjus triukšmui policija ir 
keli asmenys nukentėjo,

Socialistų partija 
perspėja pr. Justo 
apie fašistų pavojų

Argentinos dešiniosios partijos 
rengiasi prie diktatūros

Lietuvos Naujienos
Atleidžiama dalis 

valdininkų
kad
Vii-

Vilniaus spauda praneša, 
dėl susidariusių sunkumų 
niaus miesto valdyba žada su
mažinti .savo valdininkų skai
čių. Manoma atleisti nuo dar
bo visas moteris, kurių vyrai 
turi bent kokias kitas tarny 
bas.

Lietuvoje kalėjimu 
nubausti 12 Volde

maro kumštinių 
patrijotų

1929 m. surengė pogromą prieš 
Slabados žydus

Nemune rado mamuto 
kaulus

Mineralinis šulinys iš 
metė į orą 4 tonus 

geležies

Vilnius.—Žvejys S. Lebedzis 
gaudydamas Nemune (netoli 
Hožos kaimo) žuvis, užkabino 
su tinklu ir ištraukė didelį kau
lą. Kaulas yra 120 cm. Ilgu
mo ir 38 cm. apskritimo. Kau
las sveria 26 klgr. Sakoma, kad 
ten pat prieš karą buvęs rastas 
kaulas 3 pūdų svorio, kuris bu
vo atiduotas į Petrogrado mu
ziejų. ,

Tvirtinama, kad tai esą ma
muto kaulai. Katilas perduo
tas Gardino gamtos muziejui.

Francija ir Anglija 
tariasi dek skolų

Paryžius, ‘ bir. 11. — Šian 
dien iš Londono atvyko Mac- 
Donaldas, kuris tarsis su Fran
ci jos premjeru Herriot karo 
skolų ir reparacijų klausimu.

Buenos Aires, Argentina, bir. 
12. — Pas Argentinos prezi
dentą Augustin P. Justo atsi
lankė socialistų partijos sena' 
torius Alfredo Palacios ii\ jį 
perspėjo apie dešinio sparno 
partijų agitaciją už fašistinės 
diktatūros įsteigimą Argentino- 
je. Palacios pareiškė, kad tie 
gandai yra visai rimti ir vy
riausybė turi griebtis akcijos,

Leghorn, Italija, bir. 12. — 
Vienas giliausių mineralinių šu
linių Italijoje, 540 pėdų gilu
moje sprogo ir išmetė i orą 4 
tonus geležies dalių, kurios į 
šulinį buvo sudėtos. Sužeidė la
bai daug galvijų ir žmonių.

Kaijf Utenos gaisriniu- 
kai gaisrus gesina

Manoma, kad šios savaitės be-i. . • . .x ' j. ’j jeigu nori išvengti katastrofos.gyje abi pusės susitars suteik
ti Vokietijai moratoriumo pra
ilginimą. Lausanne’os repara
cijų konferencija atsidarys ket
virtadieny.

Teis pasikęsinusj prieš 
Mussolini

Rymas, Italija, bir. 12. — 
Birželio 16 d. prasidės Angelo 
Sbardellotto bylos svarstymas. 
Jis kaltinamas mėginęs nužu
dyti Italijos diktatorių Benito 
Mussolini.

..j______
Atrado lenką lakūną 

Hausner
New York, bir. 12. —Gauta 

pranešimas nuo laivo Atlantiko 
vandenyse, kad atrastas Ifenkų 
lakūnas S. Hausner, kuris mė
gino nuskristi iš Newark į 
Varšuvą. Jo orlaivis užtiktas 
pluduriojąs juroje, apie 500 
mylių nuo Portugalijos.

Ištraukiama kariuome
nė iš Ky. anglių srities

Hopkinsville, Ky., bir. 12.— 
Iš Kentucky anglies kasyklų 
srities ištraukta valstijos mi
licija', kurį ten buvo nusiųsta 
po šerifo Wallace Myers'nužu
dymo.

Akron vėl Sugedo

Pheonix, Ariz., bir. 12. — 
čia prisibijoma, kad didžiulis J. 
V. laivyno dirižablis “Akron”, 
sugedo, nes grįždamas nuo Pa- 
cifiko pakraščio į Lakehurst 
N. J. apsistojo vir^ miesto.

■ ■ ' ' .r-;/ *'■ ' • \ '

Grand Rapids, Mich.t bir. 12. 
—Brolis'ir sesuo De Meester 
žuvo orlaivio katastrofoje. .Lėk
tuvas sudužo besileisdamas j 
aerodromą

. A

J. V. biudžetas dar 
nesubalansuotas

Dešinysis sparnas yra nepa
tenkintas vyriausybe, kuri iki
šiol neėmė jokių žinksnių prieš 
“ekstremistus” ir jų varomą 
“vandalizmo ir sabotažo darbą”. 
Jie kaltina' Justo kuo laisviau 
šiai leidžiant ekstremistams ir 
jų (talkininkams krašte varyti 
agitaciją už sovietų interesus.

Grandi Italijos delegaci
jos pirm, skolų kon

ferencijoje
Rymas, Italija, bir. 12.—Dino 

Gr.andi, Italijos užsienių reika
lų ministeris pirmininkaus Ita* 
Ii jos delegacijai reparacijų kon
ferencijoje, kuri prasidės šį 
ketvirtadienį.

J. V. kąriiiomenė ištrau- 
kiąma iš Shaųghajaus
Sh'ahghai birželiu 12 diena. 

— Liepos 1 dienną iš Shangha- 
jaus tarptautinės miesto dalies 
pasitrauks J. V. 31 pėstinin
kų pulkas. Jis ten buvo nu
siųstas laike kinų-japonų mū
šių.

<. ■ • ■ '

Stevens laimėjo Austra
lijos rinkimus

Sydney, Australija, bir. 12.-— 
Premjeras B. S. B. Stevens ir 
jo Jungtinė Australijos parti
ja laimėjo-' užvakar įvykusius 
provinęialiįis rinkimus. Stevens 
partija gayo 17 vietų didžiumą 
provįncialėje legislatiiroje. Pra
laimėjo radikalai. • * •

■ 1T......... ................... ..........

Ottawa', Kanada, įjin 12. — 
Pęr paskatinius mestus žymiai 
Nupuolė aikoholinii; gėrimų Jm? 
portai j Kanadą. Įvežta už $23,i- 
000,000, o pernai—už $86,000,- 
000.

Ji V 9

Washington, D. G., bir. 12. 
— Hooveris pranešė kongreso 
republikonų vadams, kad trūks
ta $150,000,000 subalansuoti J. 
V. biudžetą. Reikalavo suma
žinti valdžios išlaidas, dar apie 
$200,000,000. i

22 d. šilinės vienkiemio gais
rui atkreipus Utenos dėmesį po 
kokios 40—50 minučių pradėjo 
kaukti gaisrininkų sirena, (ma
nyta, kad jau kilo antras gais
ras, nes pastarasis buvo senai 
pastebėtas) ., 0 po valandos triu
kšmo ir keiksmų, trobesiui bai
giant degti, suradę porą arklių 
ir nevisai gražiai nučiupę poną 
autobusą, susirinkusios publikos 
juoko lydimi pasileido gaisro 
link su nebereikalinga “pageL 
ba”, kuriai nuvykus liko apge
sinti nuodėguliai.

Dar vienas pramoninin
kas prieš prohibiciją
Ncw York, A. Sloan Jr., Ge

neral Motors korporacijos pir
mininkas, ikišiol buvęs griež
tas “sausasis” pasekė Rocke- 
felleriu ir pareiškė esąs prie
šingas tolimesniam prohibicijos 
vykinimui, nes ji demoralizuo
janti tautą. /

Japonijos kabinetas 
priešingas infliacijai
Tokio, Japonija, bir. 12. — 

Japonijos . kabinetas atmetė 
Seiyukai partijos rezoliuciją, 
kurioje ji reikalavo numažinti 
Japonijos piniginio vieneto jeno 
vertę.

Iškėlė $45,000 aukso iš 
juros

Brest, Francija, bir. 12. — 
Iš paskbnelusio laivo “Egipt” 
nardytojams pasisekė iškelti į 
paviršių $45,000 vertės aukso. 
Laivas paskendo 1922 metais ir 
jame buk yra apie $1,000,000 
vertės aukso. Aukso beieškant 
jau 14 žmonių prarado 
bes.
Anglijos policija galės 

blogus berniukus

gyvy'

lupti

Lordų 
rūmai praleido įstatymą, autori
zuojantį policiją- išperti kailį 
berniukams, kurie bus sučiupti 
darą ką nors blogo.

London, bir. 10.

New Brunswick, N. J., bir.
12. t- Rastas primuštas prie 
traukinio bėglų 17 metų ber
niukas. M. Halleluh. Buvo smar
kiai- apdaužytas.

i.-'i \

Divorsas j 24 valandas

Meksikos Miestas, bir. 12. — 
Ciudad Victoria mieste mano
mi išleisti įstatymą, kuris su
teiktų vedusiems teisę įgyti di- 
vorsą į 24 valandas. Tas da
roma amerikiečių patogumui, 
kurie daugiausiai vykstą į Mek
siką ieškodami perskirų.

Suirutė Abisinijoje

Kaunas.—Rugsėjo 2 d., 1929 
metais, 10 vai. naktį būrys vy
rų surengė pogromą prieš žy
dus Kauno priemiestyje Sla
badoje-Vilijampolėj e. Užpuolikų 
tarpe buvo keletas valstybės 
tarnautojų, voldemarininkų ir 
Lietuvos “Geležinio Vilko” ka
rinės organizacijos narių.

Užpuolikai mušė žydus be 
jokios atodairos ir kuo turėda
mi: lazdomis,' kumštimis, re
volveriais. “ Nukentėjo 29 žmo
nės, kurių didžiuma buvo sun
kokai sužeistų.

Gegužės 23 d. Kauno apy
gardos teisme prasidėjo tų už
puolikų byla. Kaltinamųjų 
suolan pasodinta 17 asmenų: 
Urbonavičius, Ramanauskas, 
Ubartas—pogromo vadas, Zub- 
rickas, > žičkus, Ališauskas, Ta- 
moševičius, Milišauskas, Ivoš- 
ka, Dirsė, Ruzgas, Gedvilą, 
Plukta, Račkauskas, Baužaitis, 
Bučinskas ir Girdžijauskas.

Anot kaltinamojo akto, visi 
mušę žydus pagal iš anksto ap
galvojo plano, pasiskirstę gru
pelėmis ir veikimo plotą atski
rais rajonais,;/ Vienas kaltina
mųjų kumštinių patrijotų tar
domas netgi pareiškė, kad žy
dus mušti esąs geras darbas.

į Byla nusitęsė tris dienas ir 
ją su nepaprastu įdomumu se
kė voldemarininkų lyderiai ir 
žydai.

Kaltinamieji buvo nuteisti 
sekančiai:

Ubartas 9 mėn. pap. kalėji
mo, Urbanavičius, Ramanaus
kas, Zubrickas, Ališauskas, Ta- 
moševičius, Ivoška, Dirsė —po 
6 mėn., kaip nepilnamečiams 
po bausmės numušta; Brūz
ga. Gedvilą, Plukta ir Račkaus
kas po 3 mėn., bet Brūzgai, 
Gjevilui ir Račkauskui, kaip ne
pilnamečiams (nusikaltimu me- 

irgi po Vs bausmės numuš- 
kiti išteisinti.

tu) 
ta;

Addos Ab'ada, Abisinija, 
10.—Pabėgęs iš kalėjimo buvęs 
Abisinijos imperatorius Lidj 
Jeassu organižuoja armiją ir 
rengiasi maršuoti prieš Haile 
Selassiie, kuris dabar kraštą 
valdo. Selassik armija pereina 
į sukilėlių pusę.

bir. Sudegė 100 namų
Vilniaus spauda praneša, kad 

gegužes 19 d. šarkaučiznos 
miestely, Disnos apskrity, kilo 
didelis gaisras, kurio metu su- 
degė to miestelio apie 100 pa- 
mų.

DIDELĖ ŠAUNI LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ RENGIAMA 
EKSKURSIJA LIETUVON

LIEPOS-JULY 2 DIENĄ
Lietuvių mėgiamu Skandinavijos Linijos laivu

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

NAUJIENOS
■ 1739 So. Halsted Street

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

J;. |
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Apsukrus “daktaras”
■■.-■B . lht..! ui

Pernai iš Amerikos buvo 
parvažiavęs j Lietuvą kažkoks 
‘•daktaras” K. Stankevičius. 
Lietuvos laikraščiai daug apie 
jį rašė, net dėjo jo paveikslus. 
Stankevičius gyrėsi, kad jis 
Amerikoj susipažinęs su gar
siuoju rašytoju Jack Londo
nu, kuris jam padėjęs baigti 
nlcdicilYOs mokslą. Dabar pra
deda aiškėti, kad tas “dakta
ras” yra niekas daugiau, kaip 
tik prigavikas. Prieš kiek laiko 
I>r. A. Graičunas gavo iš Lietu
vos laišką nuo Df. J. Staugai
čio, Lietuviu gydytojų Sąjun
gos pirmininko ir vyriausiojo 
“Medicinos” žurnalo redakto
riaus. Štai kas tame laiške ra
šoma :
Gerbiamas Collega!

Ryžausi rašyti Tamstai šitą 
ilgą laišką vienu mums labai 
svarbiu reikalu.

Praeitais (1931 m.) metais, 
pavasarį, atvyko į Lietuvą š. 
Am. Jungt. Valstybių pik Kaz. 
Stankevičius (drauge su žmo
na ir vaiku), kilęs iš Daukšių 
parap., Marijampolės apskr. 
(prieš didįjį karą — Kalvari
jos apskr.). šitasai ponas gy
rėsi visiems, kad esąs “dakta- 
ras-chirurgas,” be to, “Dakta- 
ras-naturopatas.” štai ką jisai 
apie save yra papasakojęs:

1) 1905 metais, turėdamas 
15 metų amž., jisai už revoliu
cinių raštų platinimą savo apy
linkėse buvo sėdėjęs drauge su 
p. Grigaičiu, “Naujienų” re
daktorium. (tokio vaikino 
“Naujienų” redaktorius visai 
neatsimena. — Red.).

2) Paliuosuotas iš kalėjimo, 
jisai tais pačiais 1905 metais 
išvykę^ į Ameriką.

3) Š. Am. J. V-bėsc jisai var
gingai gyvenęs, bastęsis visur 
ieškodamas duonos. Pagaliau, 
susipažinęs su garsiuoju rašy
toju Džeku Londonu, kurio 
padedamas baigęs Havajų sa
lose Honolulu universiteto me
dicinos fakultetą (4 metų mok
slo kursas) ir gavęs “daktaro- 
chirurgo” laipsnį. Tatai buvę 
dar prieš didįjį karą.

1) Didžiojo karo metu jisai 
dalyvavęs pasauliniame kare 
(Prancūzijoje, kovose su vo
kiečiais), kaipo Amerikos karo 
gydytojas, ir net buvęs sužeis
tas.

5) Karui pasibaigus, K. Stan
kevičius grįžęs Amerikon ir čia 
\< rtęsis “ąhirurgo” praktika.

6) Nepatenkintas šituo dar
bu, jisai įstojęs į Sakramento 
mieste esantį naturopatijos in
stitutą ar universitetą, kurį 
Kaigęs per dvejus metus ir ga
vęs “daktaro-naturo'pato” laip
snį,

7) Los Angeles (dabartinėje 
nuolatinėje jo buveinėje) .jisai 
turįs ligoninę 200 lovų, Holi
vude — sanatoriją 100 lovų.

X) Jisai esąs parašęs anglų 
kalba “didelę mokslo knygą” 
--“Maisto chemija ir jo kom
binacijos” ir, be to, populerią 
knygą “Kaip gyventi pirmą 
šimtą melų.”

9) Jisai net buvęs kviestas 
profesoriauti į kažkurį Angli
jos naturopatijos institutą ar 
univįrsitetą, bet nesutikęs tą 
vietą užimti.

10) šių 1932 m. balandžio 
mėn. K. Stauk, išvyko atgal į 
š. Am. Jungt. Valstybes, paža
dėdamas susitvarkyti ten savo 
reikalus ir už 1% mėn. grįžti į 
Lietuvą ilgesniam laikui.

Tai tiek turime žinią iš K. 
Stankevičiaus autobiografijos.

našlavęs. Kad butų nukentėję 
biednosnieji, man Wčra žino
ma. Jo pacijėntų tarpe buvo 
asmens, stovį pryšakyjo valsty
bes vairo.

Medicinos gydytojai į šitą 
“daktarą” iš pradžių žiurėjo 
su rezervą. Bet ilgainiui pradė
jo aiškėti faktai, kad šitasai 
‘^daktaras” turi labai menką 
supratimą bendrai apie medi
ciną. Tie faktai kaskart vis 
daugėjo, štai kiikurie tų fak
telių : a) jisai paneigia ne tik
tai medikamentoterapiją, bet 
ir seroterapiją, kuri, kaip 
mums žinoma, kariais stebuk
lus daro; b) visai nepripažįsta 
apsaugoj amų jų nuo raupų 
skiepymų; c) teigia, kad rau
pai ir maras pranykę šiais lai
kais dėl to, kad pradėta bulvės 
vartoti valgiui (sic!); d) skep
tiškai žiuri į bakterijų žalingu
mą žmogaus organizmui; e) 
ginasi, išgydęs be jokių vaistų 
ir operacijos tokias ligas, kaip 
kad vėžį, apendicitą etc. etc.

Pradėjus aiškėti tokiems 
faktams, musų gydytojų pra
dėta daugiau domėtis p. K. 
Stank. ir jo autobiografijos 
duomenimis. Ir štai kurių keis
tų dalykų pastebėta:

1) Nei dr. Grinius, nei kiti 
nėra girdėję apie 1905 m. revo
liucijos veikėją K. Stankevičių, 
kuris dar butų buvęs suimtas 
ir pasodintas net Kalvarijos 
kalėjime drauge su p. Grigai- 
Č1U.

2) 1905 m. K. Stankevičius 
turėjęs 15 metų. Tokio am
žiaus asmens — tai vaikėzai 
arba žmonių kalba tariant net 
“piemens”, bet ne rcvoliucijo- 
nieriai.

3) Man yra žinoma, kad p. 
Grigaitis buvo suimtas 1905 
m. gruodžio mėn. pradžioj. 
Gana keista atrodo, kad p. K. 
Stank. buvęs suimtas taiįs pa
čiais metais,, pasodintas į Kal
varijos kalėjimą, kur gruodžio 
mėn. jau sėdėjęs kartu su p. 
Grigaičiu ir jau tais pačiais 
metais išvykęs į Ameriką.

4) Peržiūrėję vadovėlį “Mi
nervą”*), kuriame yra surašy
tos viso pasaulio aukštosios 
mokyklos, resp. universitetai, 
mes tenai neradome, kad Ho
nolulu mieste butų buvęs prieš 
didįjį karą universitetas.' Ten 
yra įrašyta, kad Honolulu 
universitetas įsteigtas tiktai 
192(f metais, t. y. jau po didžio
jo karo, ir dar iki šiol tenai, 
rodos, nesą medicinos fakulte
to. Tokias pat žinias teikia 
Brockbaus’o enciklopedija. 
Minėtoje “Minervoje” yra įra
šyti buvusieji prieš 10-12 me
tų K a u n e aukštieji kursai.

5) Sakramento mieste, pa
sak “Minervos,” nesą naturo
patijos instituto.

6) K. Stankevičius išvykęs į 
Ameriką 1905 m., turėdamas 
15 metų amž., ir jau 1914 me
tais, t. y. po 9 metų jisai turė
jęs “daktaro-ebirurgo” diplo
mą. Atrodo, kad Amerikoje 
perdaug greitai įsigijama gy
dytojo diplomas. O juk prieš 
įstodamas į universitetą K. 
Stankevičius dar turėjo išeiti 
vidurinį mokslą. Kaip jisai 
taip greitai suspėjo kurį laiką 
vargingai gyventi ir bastytis, 
paskui išeiti vidurinę mokyk
lą (ar koledžą, kaip Ameriko
je vadiha) ir pagaliau baigti 
medicinos fak-tą?

7) Jokių dokumentų baigi
mo medicinos fak-to ir vėliau

i®

gRfe >>: \

{Acmc-P. B A. Photo)

Italijos diktatorius Mussolini, 
kurį kėsinosi nužudyti Angelo 
Sbardolletto. Angelo buvo po
licijos suimtas.

Jeigu tekių padaryti išlaidų, 
tai aš sutinku jas grąžinti.

Didžiai gerbiąs,
Dr. J. į-taugdilis.

Kaunas, 1932. V. 5 d.
i"*t- ■~.X.

(6BONU ARMIJA”
Rašo J. J. S.

nines— tai tik prasimanymas 
etc.

Tokiam asmeniui tetinka 
vienintelis vardas — “šundak
taris” ar “šarlatanas.”

Bet kad galutinai demaskuo
čiau šitą šundaktarį, aš krei
piuosi į Tamstą prašydamas 
pagelbos. Konkrečiai kalbėda
mas, aš prašau ištirti štai ką:

1) Ar buvo Honolulu mies
te prieš didįjį karą universite
tas
Jei, nebuvo, tai kada tenai ta
sai
fak-tas atsira,<Jft?nw, I

2) Ar Sacramėnto mieste yra 
naturopatijos institutas ar uni
versitetas?

3) Ar Kalifornijos valstybėje 
yra įregistruotas “daktaras- 
chirurgas” K. Stankevičius, di
džiojo karo metu dalyvavęs 
Prancūzijoje kovose su vokie
čiais?

4) Ar K. Stankevičius turi

ir medicinos fakultetas?

universitetas ir
|W‘ 1

sanatoriją Holivude?
5) Ar kam nors yra žinoma 

aukščiau minėtieji K. Stanke
vičiaus medicinos mokslo dar
bai?

6) Ar p. Grigaitis., atsimena 
1905 revoliucijos veikėją K.

Prie to dar reikia pridėti, 
kad K. Stankevičius, viešėda- 

\nas Lietuvoje ištisus metus, 
nesėdėjo sudėjęs rankas, bet, 
gyvendamas daugiausia Kam 
ne, Vertėsi čia medicinos prak
tika, . gydydamas įvairiausias 
ligas naturopatijos budais. Ka
dangi už gydymą jisai imdavo 
labai aukštą musų sąlygomis 
honorarą (nub 3,000 iki 8,000 
litų už visą gydymo kursą), 
tai pas jį galėjo gydyti^ tiktai 
pasiturį asmenys, nuo kurių 
“daktaras” daug pinigėlių bus

naturopatijos instituto K. 
Stank. niekam n ė r a r o- 
d ę s. Jo “mokslo” knygų taip 
pat niekas nėra matęs.

Iš viso to, kas čia buvo pa
sakyta, aš esu įsitikinęs, kad 
K. Stauk, visai nėra “daktaras; 
chirurgas,” kad viskas, ką jisai 
yra papasakojęs apie save, nUo 
pradžios iki pat galo yra gry
nas męjas, kad jisai neturi pa
rašęs jokių “medicinos moks
lo” knygų, kad jo turimos ligo- 
-W> • ,l.n įi- 'į ... ■

*) šita knyga yra V. D. Universiteto 
bibliotekoj.

15 metų amž.), drauge su juo 
sėdėjusį Kalvarijos kalėjime? 
(Kiek “Naujienų” redaktorius 
atsimena, nė vieno 15 metų 
vaikėzo Kalvarijos kalėjime 
tuo metu nebuvo.—Red.).

7) Kas iš tikrųjų yra tasai 
K. Stankevičius? čia Kaune 
kai kas sako, kad jis ' buvęs 
Holivude masažistu (jūsiškai 
tariant “naprapatu” ar dar 
kažkaip kitaip vadinamu), ku
ris Holivudo žvaigždes masa
žavęs ir joms klizmas daręs.

Demaskavę šitą šundaktarį, 
mes padarysime gera ne tik 
Lietuvos gydytojamsį bei visuo
menei, bet taip pat ir Ameri
kos gydytojams ir lietuviškajai 
visuomenei.

Paprastai laimės ieškoti vyk
sta lietuviai į Ameriką. O čia 
atsitiko visai atvirkščiai: gud
ruolis K. Stankevičius atvykę 
iš Amerikos į Lietuvą ir čia... 
atrado “Ameriką”, t. y. laimę. 
Žinoma, tatai blogai atestuoja 
lietuvius, kad jie taip lengvai 
duodasi išnaudojami įvairių 
šundaktarių; blogai atestuoja 
musų valdžioj organus (ypa
čiai sveikatos dep-tą), kurie 
nekliudo išnaudoti musų vį- 
Stibhlieųę. .

Tai tiek šiuo reikalu! ,lt| 
Btišiu Tamstai labai dėkin

gas tiž slifinkimą žinių apie 
“šundaktarį” ' K. Stankevičių.

“Dėdės Šamo” eks-kareivią 
ekspedicija į Washingloną,. 
D. G. — i^ikalanini'di hontĮ. 
—Ghicagos ėks-karėiipią i-Os\ 
diniiifOs kelionės įs.pndbidi.'

V • ii lt '

• speciulėi komisijai rekomem! 
duojnnt, Kougrešas likvidavc 
taip vadiuumą veteranų bonų 
klausimą, bėteai to labai Susi
rūpino buvukieji kmiytai ir 
dabar iŠ AbtėHkoš kampų 
jie maršuoja | A^ėsbihgtonąi 
protestuoti ir • reikalaut^ kadi 
Kongresas bonų klauMmą iš 
naujo svarstytų. To klausimo 
svarstymui ,reikalinga gauti 
145 kongresmanų parašai.

Bonų reikalavimas dabarti-^ 
niu momentu turi daug reikš
mės. Viena, karo veteranai yra 
skaudžiai paliesti taip vadina
mos Hooverio “ptOSpėtity^ę 
antra, jie turi mokėti puspen
kto nuošimčio už paskolą. Da
lykas tas, kad prieš kiek laiko 
eks-kareiViai gatčj‘6 pasisko
linti iš valdžios tokią sumą pi
nigų, kuri sudaro pusę bono.* 
Vadinasi, jeigu kareivio bonas 
lyginosi $500, tai jis galėjo pa
siskolinti $250. Žinoma, dau
gelis kareivių tatai ir padarė. 
Pilnam bonųi išmokėjimui nu
statyta 1945 m. Jeigu eks-ka- 
reivis jau yra Užtraukęs pas
kolą, tai 1945 m. jis beveik nie 
ko negaus, kadangi jam pri
klausančius pinigus suės nuo
šimčiai.

Taip dalykams esant bonų 
reikalavimas eks-kareivilmls 
yra neįmanomai svarbus daly
kas. Tai, taip sakant, duonos 
klausimas, ’pk gaila, kad la
bai maža dą|is, Amerikos le
gionierių prie to prisideda; Le
giono . pirešakyj stovi tokie 
žmonės, kurie eina ranka už 
rankos su Washingtono admi
nistracija.

Apskaičiuojama, kad iš Ghi- 
sagos atvyks į Wasliingtoną 
apie 10,0()(^ buvusių kareivių. 
Tokiai miniai yra reikalinga 
tinkama transportacija. Karo 
laiku jie buvo su iškilmėmis 
vežami, bet dabar tų privilegi
jų jie nebeturi., Dėl parailkumo 
teko susiskirstyti į divizijas. 
Viena tų divizijų, kurioj ir aš 
dalyvauju, apleido Chicagą 
gegužės 31 di'eną.
' Prie Doiison ir 75-tos gatvės 
10 vai. ryto susirinko apie 800 
buvusių kareivių ir maždaug 
tiek pat palydovų: reporterių,: 
fotografų ir policijos. Lengva 
iš veidų pastebėti, kad buvu
sieji kareiviai? yra skaudžiai 
paliesti Hoovėrio/ “prosperity”. 
Tačiau pas jUoš didelio nusi
minimo nesimato, — jie pilnai 
tiki, kad ateitis bus geresnė.

Laikinam ekspedicijos pir
mininkui paprašius, eks-karėi- 
viai atsiskyrė nuo publikos ir 
susirinko į vieną grupę, čia 
jie išsirinko nuolatinę valdybą 
iš pirmininko* sekretoriaus, iž
dininko ir specialės komisijos. 
Pirmininku tapo išrinktas H. 
Miltdn, buvęs leitenantas. Jani 
buvo suteikta ekspedicijos pul- 
jkininko Hčinas.” Jis tuoj suor
ganizavo eks-kareivius į mili- 
tariškds būrius. Kiekvienas1 
būrys, kinis susideda iš 50 
žmoiiių, išsirinko kapitoną^ 
Kapitonai, surikiavo biirius - ir 
paskyrė reikalingus karinin
kus. žodžiu šakaht, tapo įves
ta pilna militariška disciplina.

Pulkininkas maždaug seka
mai prabilo į buvusius karei
vius: Musų tikfclas yra vienas,1 
— tai išgauti bonus. Jokios ki* 
tos agitacijos nebus toleruoja
mos. Jdigu norite atsiekti tą 
tikslą, tai liuTle užsilaikyti ra
miai ir tvarkingai, kooperuoti 
S|i išrinkta vaidyba ir laikytis 
idiscįpiiuos. 1

štai PennsylVania geležinke
lio atstovas praneša malonią 
žinią: girdi,, geležinkelio kdrii-

paUija siiHnkahti dtioti eks- 
kareiviams loo vagonų (taip 
sakant, **sble dėbt Pullman”). 
Sušukome tris kartus *Vaiio” 
už kompanijos gerą širdį.

^Su'Sirik'iavę militariškai su 
vėliavomis ir įvairiais bonų 
rcikniavlbro Užrašais, išinarša- 
vome į So. Chicago, kur ran
dasi vagonai. Kely finansų ko
misija suVinko $69 aukų. Pa
stebėjau, kad kartu su eks- 
karėiViais otna ir keli lietuvių 
komUnistų giliai. I paskirtą 
Virtą atvykemie vai. po 

i pietų, sustojome pailsėti, 
i vianas tų komunistiškų gize^
Ii U, M didžfatteki ihnku- 
mu kttiba pHatatino
jpMft gHlpes ir
p'ra’Ačjo rčŽJti spyčių: girdi, ju
kų bėiių reikalavimaš tai tik 
rdėiikhiekis prieš kotoWmistiš- 
kas geTybaš. Gavę bohU»s jus 
Dmipitksitč kokios *bA>hės”, 

pilvus ir viską 
Užmiršite. O tuo tarpu mes ju- 
mh m’gųtoižaVdme tam, kad 
jųš nuvagi Avę į ^ashingtoną 
ttegaišibhimete laiką dėl bonų, 
biėt kėltPU^tč reVoKtrciją.

fekš^karėiviui jam tttbj palie-* 
pe Užsidaryti butną ir keliauti, 
iš kur atvykęs. LMuviŠkų ko- 
muništų gižCliš, nukabinęs no
sį, pakišalino. 1

Komisija pranešė, kad gele
žinkelio kompanija permainė 
savo nusistatymą ir atsisakė 
suteikti veltui vagonus, — gir
di, kompanija esanti atsako- 
nlinga už nelaimingus įvykius, 
o tos atsakomybės ji nenorinti 
ant savęs imti. Tačiau jeigu 
eks-kareiviai nori ant savęs 
imti atsakomybę, tai jie priva
lo išeiti iš Illinois valstijos ri
bų. Jeigu \ Indianos valstijoj 
norės važiuoti traukiniais, tai 
esą kompanija nedrausianti 
tatai daryti.

Tarp cks-karcivių kilo sumi
šimas. Bet valdyba įspėjo, jog 
tuo budu klausimas nebus ga
lima išspręsti. Kai visi nusira
mino, tai ^ųlkįnųikas pareiškė, 
jog titk. vien,a ,,’įšcilis ^tęrą, — 
maršuoti į Indiana valstiją ir 
ten laukti traukinio.

Užkandę dešros ir atsigėrę 
vandens, mes pradėjome mar
šuoti Indianos link.

(Bus daugiau)

as milk 
itself!

KltAIT
Velveeta
>••••• šį 

skanų naują Sūrį galima 
tarpinti, taikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
sūrio Skonis pritinka prie 

, kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, daržovių. 
Ir jis sveikas — lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pienas!

Pabahdykit jį šiandie 
—'dėl kepimo ir sandvi
čių. Jūsų greserninkas 
turi jį puses svaro pake
liuose.
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Moksliški Bandymai Užtikrina
Geresnį Skonį

J£XTRA gerumas Bovvman’o Pieno tiesioginiai paeina delei ant kiekvieno 
. žingsnio vartojamo extra rūpestingumo jo greitoje kelionėje iš farmos 
j jūsų filmus. Pilniausiu įrodymu šio extra rūpestingumo yra laboratorijos 
bandymai viso Bowman’o Pieno.

šie griežti bandyjnai neabejotinai užtik- 
riha, kad mah’o Pienas, teurį jus 
gaunate prie jūsų durų, yra pilno riebu
mo Smetona, absoliučiai tyras ir vienodai 
gerinto skonio, dele'i ko jis yra toly
bės standardas per penkias dešimt aš- 
tuoniuš metus.

Pabandykite Bowman’o Pieną taoo 
namuose. 'Pamatysite patys kodėl tiek 
daug žmdnių ūko: "Mes v a t t o j a- 
m e Bowman’o Pieną per metų metus. 
Mes nė negalvojame apie jokį kitą."

TELEFONAS:
. Superior 6800

GERESNIO

BOM’MAN
DAlRY COMPANY

MILK
r

SKONIO PIENA.S

Amerikos ir Kanados Vieškelių Kelrodis

“Auto Road
»

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

KAINA TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS 
1739 South Halsted St 

CHICAGO, ILL.
i   i ' i nii... ..i—a

VIENINTELIS LIETUVIŲ BRAZILIJOJ 
nepriklausomos, pažangios minties darbininkų 

laikraštis yra

11
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LIETUVIŲ

jA.I1D-A.S
BRAZIUJOJ

Bt*azil — S. Paulo, Rua cla Mobca, 424 
Melite prenumerata š. Aftierikoj ir Lietuvoj 

2 doleriai 
'' '' ' ” ■ 1
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Visi, kas kovoja prieš juodą fašizmą 
SKAITO

PLATINA IR -
REMIA

Kovą
Lietuvos Socialdemokratų užsieny dvisavaitinį laikraštį.

Kaina metati&te 2 dtil, jbtfkei' Atehj '1 čM, 
Adresas laiškams it pinigams: ' / ;

Germany, Berlin, SW <68, Schliessfach 80
■ ■ '■ ■■ .     i .i.ii r .

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”
■ I.,.-.
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(Tęsinys)

Šunų kapinės
k a-

SALES TAX

PROBAK

"musų 
kuriuos

kurių šunų likimas yra šimtą 
kartų geresnis už žmogaus, nes 
daugiausia, kas iš šunų reika
laujama, tai tik ant paskuti
nių kojų patupėti ir savo ponų 
ir ponių rankas palaižyti. O 
kokį gyvenimą jie už tai gau
na!—Reporteris,mandagiu patarnhvimu.

—V. P. MuČinskas.

ki
ne-

žmoniškas... 
kad ištirtoj

sako “musų 
žemelė, kuri 

Tai

PROF. KOEHLER 
APIE ŠIMPAN
ZĖS PSICHO

LOGIJA

{domus prof. Koehler’io eks
perimentai rodo, kad šimpanzės 
puikiai moka išnaudoti, kaipo 
įrankį tam tikram tikslui pa
siekti, įvairius daiktus, sak., ak
menis ar dėžes. Aukštai vaisius 
antropoidas 'sugebėdavo pasiekti 
tam tikros dėžių konstrukcijos 
pagalba (sukraudamas jas). 
Lazdos pagalba šimpanzės dary- 

’davo taip pat įvairius naudin
gus (ne tik žaidimo)* darbus. 
Nepaprastas smalsumas, veik 
žmoniškas, nepareinąs nuo pil- 
vb, pastabumas, kombinavimo 
dovana, sumanumas, greita ori
entacija— visa tai charakterin
ga ypač gabesniems individams. 
ĮProf. Koehler’io eksperimentai 
buvo taip sugalvojami, kad ga
lėtų išeiti aikštėn vien tik in
dividualiniai antropoidų proto 
ypatumai— ne instinktų.

Tarp kitko, veidrodis, duotas 
šimpanzėms, pirmą kartą pa
darė joms didžiausio įspūdžio. 
Kiekviena stengdavosi ištrauk
ti jį (veidrodį) iš kitos rankos 
ir pasižiūrėti. Joms iš pradžių 
rodėsi, kad kažkas yra pasislė
pęs veidrodžio užpakaly. Kada 
jos įsitikino, kad jokio fanto
mo ten nėra, ,jos tik grožėjosi 
tuo įrankiu. Sunku įsivaizduoti, 
kaip beždžiones mėgsta veidro
dį. Neturėdamos jo savo “mie
gamajam”, jos, šlapindamos 
prieš miegą, pritūpdavo ir 
stengdavosi tekančioj šlapumo 
srovelėj (vidury narvų buvo pa
darytas griovelis) pamatyti sa
vo galvas (jos pakeldavo ir nu
leisdavo galvas).

Baisios kaukės iššaukia pani
ką šimpanzių tarpe (kaip ir pri
mityvių žmonių). Sykį prof.

gą išvadą (maždaug tokia pat 
išvada yra ir amerikoniško prof. 
Yerkes’o, stebėjusio orangus):

“Galima laikyti nustatyta, 
kad ne tik šitas antropoidas 
(šimpanzė) skiriasi nuo kitų 
gyvulių, prisiartindamas prie 
žmonių rasių visa eile morfolo
ginių ir fiziologinių ypatumų, 
bet ir rodo taip pat tas elgimo
si formas, į kurias žiūrima 
kaipo į išimtinai 
Nėra negalima, 
srity kalbamasis antropoidas 
(šimpanzė) net intelektualiniu 
(protiniu) atžvilgiu yra arti
mesnis žmogui, nekaip dauge
liui žemesnių beždžionių rūšių* 
Tuo budu musų stebėjimai vi
siškai sutampa su evoliucijos te
orijomis: čia pasitvirtina, tarp 
kitko, koreliacija (glaudus są
ryšis) proto ir smegenų išaugi
mo...

Ilgas bendravimas su šimpan
zėmis verčia mane manyti, kad 
kalbos stoka pagimdė tą žymų 
skirtumą, kurs visuomet paste
bimas tarp antropoido ir pri
mityviausio žmogaus. Trukumas 
nepaprastos reikšmės techniki
nės pagelbininkas (kalbos), es
mingas susiaurinimas proto me
džiagos... Tokios yra svarbiau
sios priežastys, kad pas šim
panzę nepasirodo jokių civiliza
cijos žymių. —“Vaga”.

Tarp Chicagos 
Lietuvių *

Iš Real State Padan 
ges

narvus, užsidėjęs sau ant gal
vos singaleziškų ligos demono 
kaukę. Vienu akimirksniu at- 
tropoidai pasislėpė dėžėse.

Fotografijos, iš šimpanzių nu
trauktos ir paskui joms duo
tos, buvo labai smalsiai ir aty- 
džiai apžvelgtos. Nebuvo abe
jojimų, kad antropoidai pažino 
savo ir savo draugų atvaizdus. 
Čego (pataitė) tuoj paslėpė duo
tą fotografiją j savo lobyną, 
“brangenybių” kolekciją, kurią 
ji nešiodavo su savim po pilvu. 
Sultonas (jaunas patinas) va
landėlę žiurėjo į savo portretą 
ir padarė ranka pasveikinimą 
judesį. (To judesio jis nedary
davo, kada jam buvo rodoma 
antra fotografijos pusė ar šiaip 
kartonas. Pasveikinimo judesys 
ranka paprastai daromas šim
panzių tik Žmogaus ar antro
poidų adresu). Bananai, nu
traukti fotografijose, taip pat 
buvo pažinti, šie bandymai ro
do Šimpanzių aukštą protišku- 
mą, inteligenciją.

- XII.
Prof. Koehler, pasiremdamas 

savo bandymais ir stebėjimais, 
prieina tokią be galo reikšmin

NAUJIENOS, Chicago, 111 
šiai sakyti, kad pirmiau turė
tų visiškai išnykti visokie Še
rai, bonai ir patys pinigai, ne
gu žemė ir namai. Ar gali kas 
užginčyti tą faktą, kad ženlė ir 
namai, didžiumoje atvejų, su
daro patį pamatinį pagrindą, 
kuris duoda piniginės verty
bės įvairiems popieriaus gaba
lams? Žmonės ne be reikalo 
prietaraudami 
brangi motina 
mus nešioja ir maitina, 
yra labai natūralūs pasaky
mas. Skamba gražiai ir tei
singai. Dabar galime palyginti 
sekamą pasakymą: 
brangus popierėliai 
mes nešiojai!! pątys būdami 
nevalgę.” Skamba irgi neblo
gai, tik labai rūstingai. V.B.A.

(Pabaiga bus)

yavo sutikimo ceremonijose 
“Viktorijos” viešbuty, sureng
tose spaudos ir atatinkamų ko 
mitetų Lietuvos turistams su
tikti. Keleiviai pareiškė įspū
džių iš keliones, kaip jie visi 
patenkinti kelione ir maloniu 
bei

gus. Ir vėl ašaroja, ir vėl šluos
to skepetaitėmis nosis, ir vėl 
vaikščioja takeliais ir skaito už
rašus apie šunelius.

štai ir praėjusią kapinių puo
šimo dieną "daugelis iš musų at
lankė kapines. O tuo tarpu 
šias šunelių kapines irgi lanke 
ir prie jų ašaras liejo daug 
didesni ponai ir ponios, nei 
mes. Prie tų kapinių, kurias 
mes lankėme, suvažiavo gal po
ra ar trejetas tūkstančių maši
nų. . Prie šunelių kapinių su
stojo rasi 60 ar 100 automobi
lių. Buk juk svarbus yra taip 
skaičius, kaip kokybė. Ir maši
nų kokybe šunelių kapines tik
rai bytijo kitas...

Na, tai sakau: šuns likime, 
aimanuoti yra nonsensas. Kai

milijonierių” (staiga praturtė
jusių). Tai buvo gero giliuko 
žmonės, kurie real estate spe
kuliacijomis užpelno daug pi
nigų per trumpą laiką. Juos į- 
vardinti nėra reikalo, nes jie 
perdaug nesigaili sugrįžę atgal 
į musų žemelę.

Tačiau reikia pasakyti, kad 
kurie iš jų suspėjo padaryti 
saugius investmentus į real es
tate, ne spekuliacijai, bet kai
po sąmoningą investmentą, 
pagal savo piniginę išgalę, 
šiandien nenorės sveikintis su 
stambiausiu “Insull’o” šėrinin- 
ku. Tiesa, jų investmentai nu- 
pigo, skaitant juos pinigais, 
bet žemė ir namai tebėra to
kie pat, kokie buvo nupirkti.

Betgi tie žmonės, kurie in
vestavo tuos lengvai užpelny
tus “milijonus” į 1 vadinamą 
“good tiine”, brangų pragyve
nimą, apžiūrėjimą pasaulio 
mandrybių ir kitokiais budais 
mėtė pinigus,į visas puses, 
kaipo paprastus beverčius pla
katus, šiandien tokie draugai 
labai rimtai galvoja, ar never
ta butų persikelti gyventi į 
pirmą aukštą, nes tai vieninte
lis būdas sumažinti pavojų šo
kant pro langą. Kyla klausi
mas, ar nebūtų praktiškas da
lykas abelnai sumažinti langų 
didumą augštuose namuose.

Kadangi real estate yra labai 
platus dalykas, kuris paliečia 
veik visas sryįis žmogaus so- 
cialio gyvenimo, mes turime 
susiaurinti tų žodžių prasmę 
iki paprasto, populiaraus žmo
nių supratimo. Todėl, šiuo at
veju real estate tegul reiškia 
žemę, namus, ukius ir- viso
kius įtaisymus, kurie rišasi su 
žeme. Bonai, morgičiai, Šerai 
ir notos yra nekilnojamas tur
tas (personai property); jie la
bai tirti rišasi su re,al estate, 
bet nėra real estate tų žodžių 
prasmėje.

Man atrodo, kad mes jau 
baigiame pergyventi real es
tate kainų kilimo ir puolimo 
laikus. Aš bent taip manau to
dėl, kad žemės ir namų kainos, 
abelnai iipanf, yra nupuolu
sios apie 30 nuošimčių žemiau 
1923-čių metų kainų (skaitlinė 
paimta iš National hųdustrial 
Conference Board, . geg. 12, 
1932). Kitaip sakant, real es
tate yra atpigęs vienu trečda
liu. Tas labai atatinka naujos 
statybos kainoms, kokios da
bar yra. Vadinasi, yra pasida/ 
riusi savotiška lygsvara. Iš ši
tokios padėties kyla visa eilė 
naujų klausimų. Būtent: svar
bu žinoti, ar mes esame pasie
kę galutiną kainų puolimą že
myn, ar ne? Lygiai svarbu bu
tų žinoti, kada namai ir žemė 
pradės brangti? Ifaipgi, ar be
sugrįš tie medaus laikai iš ne
tolimos praeities, kada mes 
krovėme sau tą pirmąjį mili
joną? Arba imant viską prie
šingai; Kas atsitiktų, jeigu Rai
nų puolimas prasidėtų iš nau
jo ir eitų vis žemyn ir žemyn, 
iki pagalios visiškai pasiliktų 
be jokios vertės? Kas yra toji 
vertė? Be kokios vertės? Ar be 
pinigų vertės? Taip —- pinigų. 
Aš sakau, Thats fine. Jeigu 
taip galėtų atsitikti, tai žmo
nės turėtų gerą progą įsigyti 
nuosavą namą veltui.

Reikią^ pastebėti, , kad tokio 
pavojaus niekad nebuvo ir bū
ti uegąli prie dabartinės eko
nominės sistemos. Galima (Įrą-

suteikia 
barzdaskutyklos

. i 

i■ komfortą j 
skutimos J 

namie
•

________ (PROBAK BLADE)

Tu šuva!—susikeikia kai 
da žmogus.

šuns likimas!—suvaitoja 
tas desperacijon patekęs, 
bematydamas išeities.

Koks klaidingas šauksmas. 
Kokia nesąmonė. Nes esama 
daugelio šunų, kuriems ne vie
nas iš musų galėtų pavydėti.

Aš tų šunų gyvenimo nema
čiau. Tur būt nematė jo nė 
daugelis šios žinelės skaitytojų, 
ba per menki esame, kad į jų 
rumus patekti. Man tečiau te
ko matyti jų kapinės, ir apie 
tas kapines tarsiu keletą žo
džių.

Užlaiko jas ir prižiūri musų 
tautietis lietuvis. Ba koks 
skirtumas tarp darbo šunis lai
doti, valgykloj dišes plauti ar
ba medžio darbų šapoj dievukus 
drožinėti?

Kapinės randasi netoli Hins- 
dale. Puikiai prižiūrimos. Ta
keliai nuvalyti, kapai gėlėmis 
apsodinti. ’ f

Ant kapų paminklai. O prie 
jų šonų paveikslai. Dar para- 
šai, kas buvo šunelio motinėle 
ir tėtušis, kas gimęs ir miręs, 
kokius gabumus turėjęs ir kuo 
pasižymėjęs. '

Atveža šunelius laidotuvėms 
dažnai eilei automobilių paly
dint, rauda. Laidojant ponai 
ir ponios, daugiausia ponios, 
tartum netekusios savo vien- 
gimio kūdikio, tartum motina 
nesulaukdama iš karo lauko 
grįžtant numylėtą sunaus.

Parenka gražius grabus, pa
renka kuo gražiausius, atlygina 
duobkasiams. Įdeda grabus ne 
tik į žemę, bet dar juos įkrau
na į cementines skrynias.

Pasibaigė pakasynų ceremo
nijos. Eina ponai ir ponios 
raudodami, Zis liūdesio alpdami. 
Jų draugai veda juos, palaiko, 
kad nenukristų ant žemės šir
džiai sprogus. Livrėjomis pa
sirėdę šoferiai laukia liūdnų ap- 
eigų galo.

Kartas nuo karto atlanko vėl 
ponios ir ponai šunelių kapus, 

maršus ir kt. Vėliau visi daly- kaip mes savo mirusius drau-
■.......... .... ......................................... . .................................................... '■ ■ ...... --------------------------------------------------

Didelė Lietuvių Eks 
kursija į Klaipėdą 

per Švediją
Gegužes 10 dieną moderniš

kuoju švedų Amerikos Linijos 
motorlaiviu YKungsholm" iš 
New Yorko išplaukė lietuvių 
ekskursija per Švediją į Klai
pėdą. Atplaukus į Gottenbur- 
gą, ryte ekskursantai, sutikti 
Lietuvos konsulo Gottenburge, 
p. Erlandsson’o. Sutikimo cere
monijos nufotografuotos ir nu
filmuotos. (

Po skanių pusryčių ekskur
santai buvo paimti į tris auto
busus ir važinėjami po gražų
jį Gottenburgo miestą rodant 
įžymias įstaigas ir įdomias vie
tas per ištisą miestą, kas ke
leivius labai patenkino. Paval
gius pietus “Strand” viešbuty, 
ekskursantai specialiu trauki
niu 3:15 vai. pp. išvažiavo į 
Kalmarą lydimi specialių turi
zmo palydovų, šeštą valandą 
traukiny buvo patarnaujama 
kava ir sandvičiai.

Linijos generalis atstovas 
Kaune, p. K. Puodžius, ekskur
santus pasitiko stoty Erftma- 
boda. Atvykęs į Kalmarą va
kare visas traukinys pasuktas 
į vienintelius bėgius, kurie ei
na tiesiog į uostą. Ekskursan
tai persėdo į Linijos naują ke
leivinį garlaivį “Kastelholm”. 
Keleiviai po susitvarkymo su 
kambariais pakviesti prie ska
nios vakarienės.

Atvykę į Klaipėdą laivu 
“Kastelholm”, ekskursantai pa
tikti Lietuvos šaulių, dideliam 
Orkestrui griežiant sutikimo

Prezidentas Hooveris pasirašė bilių, kad pirkėjas pre
kių turės mokėti sales tax 5 nuoš. pradedant birželio- 
June 20 dieną. Taigi nuo birželio 20 dienos prekės pakils 
5 nuoš. Tai kodėl dabar nepasinaudoti proga, kol kainos 
yra tokios žemos kaip 15 metų atgal. Pirkdamas dabar, 
pirkėjas sutaupys daug pinigų.

Budriko Krautuvės šią savaitę parduoda už nepapras
tai žemas kainas Standard išdirbysčių Elektrikinius Re- 
frigeratorius po —

87.00, 99.50,
11 tūbų Philco Radio vertės $150.00

už  .......................'.............................
Columbia Radio ir Fonografas vertės

$150.00, už..........................................
MIDGET RADIOS po ...........................

'129.00 
'69.00 
59.00 
i 1.95 
39.00 
'29.00 
*39.00 
'29.00

,3 šmotų Parlor Setas naujos mados 
už ....................................... ............

2 šmotu Parlor Setas Mohair
v z

už ........................................................
3 šmotų Miegamo Kambario Setai po

Kadangi Chicagoje randasi 
nemažas skaičius lietuvių, ku
rie yra užinteresuoti, dabar 
arba iš praeities įvairiais real 
estate (žemnamijos) reikalais, 
aš manau, kad bus ne prošalį 
parašyti .bent keletas žodžių iš 
“Real Estate Padangės.”^

Čia bandysiu pareikšti gry
nai savo nuomonę apie įvai
rius real estate dalykus ir jų 
stovį arba, kitaip sakant, kaip 
jie man šiandien išrodo. Ar jus 
(skaitytojai) su manim sutik
site ar nesutiksite, tai bus 
taipgi grynai jūsų dalykas.

Aš rašau vien todėl, kad šis 
klausimas, man atrodo, yra 
vienas iš svarbiausių kasdie
ninio gyvenimo klausimų.

Daugybė žmonių šiandien ai
manuoja, įvairius spėliojimus 
daro ir klausia, ar beužtekęs 
nauja “laimės aušra” real es
tate padangėj. Yra lygiai ne
mažas skaičius ir tokių, kurie 
šiandien džiaugiasi įsigiję nuo
savą namą, kuriame dabar 
gražiau gyvena, negu pirma 
senoje lūšnoje, žodžiu sakant, 
real estate turėtų būti lygiai 
svarbus dalykas tiems, kurie 
daug ką laimėjo, ir tiems, ku
rie nepaspėjo padaryti tą 
“pirmąjį milijohą.”

Labai lengva prisiminti tuos 
gerus laikus, kada žmonės 
kalbėdavo apie real estate kur- 
kas daugiau, negu šiandien 
yra kalbama apie depresiją. 
Automobilių buvo galybės ta
da —’ netrūksta jų ir šiandien. 
Tuomet ir musų tarpe- pradėjo 
atsirasti vadinamų ‘‘grybinių

7 šmotų Valgomo Kambario Setai po

Jos.F. Budrikį
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8167-4705

D $1000.00
ACCIDENT INSURANCE POLICY
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Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ1R MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

.' Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau- 
’i. jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga

roje, kosėjimą* gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu.kiti ne- 
galėjo jus tfgydyi. {ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstapčius ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO • VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai/ ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravford 5573
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BOLŠEVIKAI NOKI “BO
NUS V” Iš SLA.

“Laisvė” rašo:
“Brooklyne didelis

NEPRIIMTINAS PASIŪLYMAS

Chicagos meras Cermakas viešai prisipažino, kad 
New Yorko bankininkai yra pasiūlę nupirkti miesto 
vandens sistemą ir jie veda su Chicagos administracija 
derybas. Bankininkai sutinką duoti 450 milionų dolerių. 
Miesto administracija jau leido jų įgaliotiniams pada
ryti vandens sistemos įrengimų apkainavimą.

Reikia dabar laukti, kad spaudoje ir kitokiais ke
liais bus vedama agitacija už tą sumanymą, ir jeigu 
gyventojai neapsižiurės, tai svarbiausioji šio miesto 
įmonė atsidurs privatinio biznio rankose. Sumanymo 
šalininkai ypatingai daug kalbės apie tai, kad dabarti
niuose finansiniuose Chicagos keblumuose gauti pus
penkto šimto milionų dolerių butų miesto “išgelbėji
mas’*.

Bet pardavus vandens tiekimo sistemą privatiniam 
bizniui, Chicagos gyventojai paskui keleriopai užmokė
tų už tą, ką šiandie siūlo New Yorko bankininkai, aukš
tais mokesčiais už vandenį. Miestas privalo ne išparda
vinėti savo įmones, bet rūpintis įgyti jų daugiau — pa
vyzdžiui, paimant į savo rankas gasą, elektriką ir gat- 
vekarius. Tų įmonių pelnas galėtų padengti administra
cijos išlaidas, ir gyventojams butų, palengvinta taksų

JUNKERIAI “PRIEŠ KAPITALIZMĄ”

Vokiečių naujos junkerių ir generolų valdžios gal
va, Von Papen, sako, kad jo valdžia nesanti atžagarei- 
viška arba nesocialinė (priešinga darbininkų reika
lams). Jos tikslas esąs “pašalinti' kapitalistiškos siste
mos klaidaą ir aprūpinti darbu ir duona musų žmones”.

Pasirodo, kad ir tie juodžiausios rųšies reakcinin
kai yra “kapitalizmo priešai”!

Taip, kapitalizmą šiandie daug kas smerkia. Bet 
anaiptol ne visi, kurie tai daro, stoja už geresnę visuo
menės santvarką. Italijos fašistai, neva smerkdami ka
pitalizmą, šelpia kapitalistiškus biznius valstybės pi-* 
nigais, o darbininkus smaugia. Vokietijos hitlerininkai 
vadina save “nacionaliniais socialistais”, bet jų “socia
lizmas” susideda iš rasinės bei tautinės neapykantos 
skelbimo ir niekinimo tų valstybės įstaigų, kurios tei
kia laisvę darbo žmonėms. “Naciai” dar neužpuolė nė 
vieno kapitalistiškos partijos susirinkimo, bet darbinin
kų organizacijų narius jie nuolatos žudo, kaip žvėrys.

Savo pareiškimą kancleris Von Papenas, be abejo
nės, taikė hitlerininkams, norėdamas parodyti jiems 
savo pritarimą. Bet kad jisai galėtų su “nacių” pagel- 
ba aprūpinti žmones darbu ir duona, tai, žinoma, yra 
nesąmonė. Jį pastatė valdžion kaip tik tas gaivalas, ku
ris pasipiktino Brueningo (pirmesniojo kanclerio) su
manymu paimti j valstybės rankas dvarų žemes Rytų 
Prūsuose bedarbių naudai. Von Papeno vakįžia steng
sis sustiprinti parazitišką dvarininkų luomą darbo žmo
nių lėšomis. z

“NATION” REMIA THOMASĄ

Pažangus savaitinis žurnalas New Yorke,' “The 
Nation”, pasisakė už Normano Thomaso kandidatūrą 
į Jungtinių Valstijų prezidentus. Jo nuomone, Thomas 
yra daug rimtesnis ir gilesnio proto žmogus, negu Hoo- 
veris arba tie kandidatai, apie kuriuos kalba demokra
tai.

“Jeigu kraštas rinktų žmones pagal jų vertę”, 
sako žurnalo redakcija, “tai jisai (Thomas), be abe
jonės, gautų daugiausia balsų. O taip, kaip yra da
bar, dar mes vis turime vilties, kad iškils nauja li
berališka partija, kuri padarys Normaną Thomasą 
taip pat ir savo kandidatu.” f
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Socialistų Jcandidatas j prezidentus, iš tiesų, yra 
švarus, gabus ir rimtas žmogus. Jisai giliai supranta 
šių dienų visuomenės problemas ir turi aiškų progra
mą joms išspręsti. O ką davė kraštui republikonas Hoo- 
veris? Ko galima tikėtis iš bet kurio demokratų šulo, 
kuris bus nominuotas kandidatu į prezidentus? Jeigu 
žmonės išrinktų Frankliną Rooseveltą, kuris tarpe 
mokrątų šiandie yra populeriškiausias kandidatas, 
anot vieno laikraštininko pasakymo, “turėtume 
ketverius Hooverio metus”.

dė
tai, 
dar

skai
čius buvusių SLA. narių, iš
mestų (? — “N.” Red.) iš 
tos organizacijos, laikė susi
rinkimą ir nutarė kreiptis 
prie SLA. 37-to 
reikalavimu, kad 
tų proporcionaliai 
jiems priklausoma 
Red.) SLA. turto 
rinkta komisija 
parašų visų išmestų iš SLA. 
narių.

“Gi SLA. išmestų narių 
įgaliota nacionalė komisija 
nutarė tuojaus paruošti spe- 
cialę rezoliuciją ir išsiunti
nėti dėl pasirašymo buvu
siems SLA. nariams. Rezo
liucijoje kreipiamasi j seimą 
su reikalavimu proporciona- 
lės SLA. turto dalies. Nuro
doma, kad nuskriausti nariai, 
negavę teisybės seime, bus 
priversti ieškoti kitų butų 
ir kelių atgavimui tai (to.— 
“N.” Red.), ką jie yra įdėję 
į SLA. ir ką užgrobė ponai. 
Darbininkai savo reikalų ne
išsižadės.

“Musų supratimu, šis bu
vusių narių žygis yra pilnai 
teisingas. Ponai suskaldė 
SLA. ir tūkstančius narių iš- 
terorizavo. Po tų visų įvy
kių, ateina SLA. seimas. Tie 
nariai (bet jau jie ne nariai. 
— “N.” Red.) kreipiasi prie 
augščiausios SLA. įstaigos ir 

i reikalauja savo įmokėtų pi
nigų. Ką. į tai atsakys 37-tas 
seimas ?

“Susirinkę darbininkai de
legatai nenumos ranka. į tą 
teisingą kelių tūkstančių dar
bininkų reikalavimą. Mes 
tikimės, kad visi sąžiniški 
darbininkai delegatai neno
rės skriausti saVė* ’ draugus 
darbininkus, kuriuos ponai 
išterorizavo ir kurių įmokė
tus pinigus užgrobė. Jie taip 
pat nenorės, kad tie nu
skriausti darbininkai butų 
priversti j ieškot kitokių bū
dų atgavimui tai (to. “N.” 
Red.), kas jiems priklauso, 
nes tai tiktai padarytų be
reikalingų išlaidų pačiam 
SLA.”
Komunistai, vadinasi, nori 

“bonusų” iš SLA. ir grūmoja 
teismu, jeigu jų “reikalavimas” 
nebus išpildytas, 
sugalvos da ir 
Pittsburghą ir 
prie seimo sales. Šiandie “bo
nusų maršavimai” yra • popule- 
rus dalykas.

Mes nesistebime, kad bolševi
kai nori pinigų, 
kad tie, kurie pabėgo iš SLA. 
ir įstojo j LDS., pasidarė sau 
stambų nuostolį. Jie pražudė 
tą, ką buvo įmokėję į SLA., ir 
jie dabar turi naujame susi
vienijime mokėti aukštesnes 
duokles, kadangi į naują orga
nizaciją jie įsirašė, būdami vy
resnio amžiaus, negu kada jie 
stojo į SLA. Bet dėl to yra 
kalti Bimbos, Pruseikos, An
driuliai, Bacevičiai ir kiti bol
ševikų vadai, kurte tuos buvu
sius SLA. narius “sufulino”, o 
ne Susivienijimas!

Pažvelgsime tačiau į klausi
mą iŠ kitos puses. Įsivaizduoki
me, kad SLĄ. seimas pasigai
lėtų tų suklaidintų žmonių ir 
neįtartų kiekvienam jų grąžinti 
pinigus, kuriuos jie yra įmo
kėję. Ar seimas turėtų teisę 
taip* pasiekti? Ir jeigu seimas 
tokį nutarimą padarytų, ar 
SLA. viršininkai turėtų teisę jį 
vykdinti?

Kuo pasiremiant tolti išmo- 
lįįėjįmai galėtų Hut daromi? 
Nartai, apie kurių “nuskriaudi- 
mą” rašo “Laisvė”, nebuvo iš 
Susivienijimo prieš jų valią pa
šalinti. Jie patys pasitraukė, 
paliaudami mokėti duokles ar
ba nutardami, kad jų duoklės

seimo su 
jiems bu- 
at mok eta 

(? _ “N.” 
dalis. Iš- 
surinkimui

Gal būt, jie 
“maršuoti” į 
demonstruoti

juo labiau

ItAVJlĖNOS, CBIcago, UI.
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butų siunčiamos į kitos organi
zacijos centrą. Kada narys ne
bemoka duoklių, jisai nustoja 
savo teisių. O “Laisvė” bando 
įrodyti visai priešingą, nieku 
pasaulyje neparemtą dalyką: 
kad narys, būtent, kuris palio
vė mokėti duokles įgijo teisę, 
kurios jisai neturėjo pirma — 
reikalauti, kad jam butų su
grąžintos pirmiaus įmokėtos jo 
duoklės, šitokios teisės neturi 
joks SLA. narys. Duoklės gali 
būti grąžinamos žmogui tiktai 
tuomet, kai jisai bando j orga
nizaciją įstoti, o ji atsisako jį 
priimti; bet kada asmuo jau 
yra priimtas ir (teisingu budu) 
patampa nariu, tai nei organi
zacija nebegali siūlyti jam at
gal jo mokesčiUs, nei jisai ne
begali jų reikalauti.

Taigi “Laisvė” pori, kad pa
sitraukiantieji/ iš organizacijos 
nariai turėtų privilegiją — di
desnę teisę, negu tie nariai, 
kurie organizacijoje pasilieka, 
žodžiu sakant, ji nori, kad už 
pasitraukimą iš organizacijos 
butų mokama premija. Mes 
duodame, suggestiją komunis
tams įvesti šitokią tvarką savo 
organizacijose
partijos lietuviškose sekcijose, 
ALDLb-gijoje, progresisčių su
sivienijime, naujame “darbinin
kų” susivienijime ir “Laisvės” 
bei “Vilnies” bendrovėse. Tuo
met pažiūrėtume, kiek imtų lai
ko, iki nariai iš tų organizaci
jų išbėgiotų!

Bet gryžkime prie klausima: 
ar SLA. turi teisę atmokėti 
tam tūkstančiui ar daugiau bu
vusiųjų savo narių bolševikų, 
kurie iš jo išėjo? žinoma, kad 
neturi! Tokių aiškiai neteisėtų 
išmokėjimų nepripažintų val
džia, ir jeigu seimas ar Pild. 
Taryba bandytų juos daryti, 
tai bet kuris narys galėtų 
tai sustabdyti kaip bematant. 
Juk SLA. nariams rupi, kad 
organizacijos iždas nebūtų tuš
tinamas, nes jį ištuštinus pa
liktų neapsaugotos jų apdrau- 
dos. Mes nemanome, kad ir 
bolševikų, pasilikusių Susivie
nijime, bent vienas (su sveika 
galva ant pečių) tokiam “Lais
vės” sumanymui nuoširdžiai 
pritars. Taigi iš šito “bonusų” 
gavimo plano nieko neišeis.

[Acme-V. A. Photo]

Chile, Pietų Amerika. — 
Carlos Davila, naujasis “Chile 
socialistinės respublikos” pre
zidentas. Prieš porą denų įvy
ko sukilimas, kuris nuvertė 
prezidento Juan Estaban Mon-

komunistu

druskų ir šiaip naudingų nic-

Dr. Straus, bandymais išrodė 
kiek tinkamas maisto priren- 
gimas sutaupo sveikatos.

Dar vienas dalykas. Kepta 
ir apdeginta mėsa dažnai 
mums kenkia. Blogas mustj 
moterų paprotys, kepti incsą

skauradą, paleidžia daug ga- 
zo, mėsa apdega, apšyla ir 
viskas. Tokia mėsa mums ken
kia. Bulvės geriausia virti su 
lupynomis, be vandens, san
dariai uždarytuose puoduose 
(virti garuose, ne vandeny).

Valgymas

Pirmadienis, birž. 13, 1932

Mušti Maistas
Rašo Dr. A. J. Karalius
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Valgomų daiktų pri 
rengimas

Butų labai gerai, jei mes 
galėtume valgomus daiktus 
valgyti be prirengimo, be viri
nio, kepimo. Vaisius ir uogas 
tai tikrai galime žalius valgyti, 
bet jie vieni negali mus svei
kais ir stipriais palaikyti, ypa
tingai kai reikia dirbti. Dau
guma valgomų daiktų mes tu
rime virti. Virtus daiktus mu
sų virškinimo sultys gali su
virškinti. Virimas pašalina 
daug musų kunui naudingų 
medžiagų, ypatingai prastas 
virimas. Musų skonis sugadin
tas įvairiais prieskoniais. Pa
prastas (if pdpuliarus) viri
mas pašalina daug gerų med
žiagų, kurias mums reikia ap- 
tiekosc pirktis. Visi gerai žino
me, kad vanduo geriausias vi
sų daiktų tarpintojas, karštas 
vanduo dar geresnis. Musų vi
rėjai labai dažnai laiko van
deny dąržoves ir kitus valgo
mus daiktus — šitame atsiti
kime vanduo ištraukia daug 
naudingų medžiagų, kurias vi
rėjai paskųį išlieja; išmeta. 
Didelis karštis irgi gadina 
valgomus dąikttis, ' Reikėtų 
virti lėtai, 'nesuderinti. Geriau
sia >virti įnprs .porą trejetą va
landą, i nedeginti.Geriausia 
virti be vandens, tvirtai užda
rytuose puoduose, ypatingai 
daržoves ir patartina 
virti ne vandeny, bet garuose. 
Be vandens (garuose) virti
valgomi daiktai nenustoja’

Musų gadynėj žmonės ir val
gymą sudarkė... Prie stalo jie 
neturi laiko nusiraminti, kal
basi, ginčinasi, kartais keikia
si. O paskui skundžiasi dispep
sija. ir visokias pilės valgo... 
Prie stalo reikėtų sėstis links
ma nuotaika ir valgymui visą 
laiką pašvęsti. Neturėtų būti 
jokių erzinančių kalbų, ginčų 
ir nusiskundimų. Gcriau'sia 
valgyti nekalbant.

Senovės žmonės tą viską ge
rai žinojo ir praktikavo. Jie 
valgydavo pasislėpę, tylėdami; 
pas juos valgymas buvo savo 
rųšįes religinės apeigos; valdo
nai dažnai vieni valgydavo 
(be savo žmonų ir*be vaikų).

Pavlovas išrodė, kad suerzi
nus šunį kaulą begraužiant 
jo virškinimo sulčių gamyba 
pakrinka. Dr. Lorand sako, 
kad išmintingas, žmogus ne
trukdo savo mului ėsti, o mes 
dažnai savo kalbomis pertrau
kiame savo draugų pietus ir 
pakrikdome jų virškinimo 
aparatą.

šuo (kurtas) išalkęs, turi 
tiek virškinimo sulčių, kad ji
sai guli praryti mėsos gabalą 
ir jį greitai suvitškinti. Męs to 
padaryti negalime, nes musų 
virškinimo sultys lėtai atsidą- 
lina* už tai per greitai valgy
dami mes visuomet sau skriau 
dą padarome. Mes turėtume 
maistą gerai sukramptyti, val
gyti iš lėto.

Labai nesveika ryti karštus 
daiktus. Šuo karštų daiktij 
neėda, o mes dažnai ryjame 
karštus valgius. Dr. Boas sąyo 
praktikoje surado tūkstančius 
ligonių, .kurie susirgo skrand
žio kataru tiktai dėl karštų 
daiktų valgymo, o kiti specia
listai tą patį pastebėjo pas 
tuos ligonius, kurtę šaltus 
daiktus valgo.

Reikėtų laukti, kol apetitas 
atsiranda. Kartais Jjevalgant, 

♦ii <b«ĮlJ,o-
n<^ išgerti-gąl <but|apętitas at
siras ir virškinimo sultys pya* 
dės teketi. Nieko nepakenks. 
Kartais stiklas šalto vandens 
apetitą sujudina.

Sunkiai dirbantiems patarti-

na pusryčiams daugiau valgy
ti, negu vakare.

Prieš pusryčius patartina su
valgyti rukŠčių vaisių (grape 
fruit) arba uogų. Nereikėtų už
miršti—ką mes dažnai už
mirštame — kad sriuba (zu-

pė) mums reikalinga. Musų 
gaspadinės, žinote, užmiršta 
sriubą, jos mėsą moka iškepti, 
apdeginti, bet apie sriubą vi
sai nesirūpina. Ir iš kenų pa
šildyta sriuba nuims labai

DRAM STOKER Kerte A. Vaivada

GRAFAS DRAKULA
?;rmtaion Doubleday. Doran B Co.

(Tąsa) • v
“Ir dabar, ponia Mina — 

vargšė, nelaiminga Mina, pa
sakyk mums tiksliai kas atsi
tiko. Dievas težino, kad aš ne
noriu tamstai suteikti skaus
mo, bet mums būtinai reika
linga apie tai žinoti. Nes da
bar musų darbas turi būti pa
darytas greitai ir nuodugniai. 
Jau artinasi diena, kuri laiki
nai viską užbaigs; todėl dabar 
musų proga viskas patirti.”

Nelaimingoji moteriškė su
drebėjo. Galėjau pastebėti jos 
didelį nervų įtempimą, kurį pa
rodė vis labiau prisiglausdama 
prie vyro ir vis žemiau lenkda
ma galvą prie jo krutinės. Bet 
ji tuojau išdidžiai iškėlė galvą 
ir ištiesė vieną ranką į Van 
Helsingą, kuris prisilenkęs ją 
pabučiava ir tvirtai suspaudė. 
Antroji ranka buvo tarp Jona- 
tano rankų, kuris ją laikė tvir
tai apglėbęs, lyg gindamas nuo 
kokio nematomo pavojaus. Po 
pauzos, laike kurtos ji mėgino 
sukaupti savo mintis, Harkcr- 
ienė padėjo:

“Aš išgėniau tuos narkotiš
kus vaistus, kuriuos jus man 
maloniai sutikote duoti, bet per 
ilgą laiką jie visai neveikė. No
rėjau netgi mažiau miegoti, ne
gu prieš juos išgerdama ir mi
rt jadai baisių įsivaizdavimų ir 
fantazijų pradėjo spiestis mano 
galvon— visos jos surištos su 
mirtimi ir vampirais; su krau
ju, su skausmu, su nelaimėmis.” 
Nesusivaldydamas jos vyras 
suvaitojo, o ji atsigręžė į jį ir 
tarė meiliu balsu: “Nesirūpink, 
mano brangusis. Turi būti vy
ras* drąsus ir padėti man pri
baigti šį skaudų darbą. Jeigu 
žinotumėte, kaip sunku man yra 
apie visus tuos baisius dalykus 
pasakoti, galėtumėte suprasti, 
kaip labai reikalinga man jūsų 
pagalba”.

“Suprasdama, kad vaistai 
nepradės veikti, iki pati neatei
siu jiems į pagalbą, pasiryžau 
iš savo pusės stengtis užmig
ti. Ir tiki ai, miegas matyt grei
tai mane apėmė, nes nuo to 
iaiko nieko daugiau neatsimi
niau. Jonatanas atėjęs manos 
nepabudįno, nes tik vėliau pa
jutau, kad jis gulėjo šalę. Bet 
užmiršau priminti, kad jus 
apię kai kurijos įvykius prieš 
tai, dar nęžinote; su jais susi
pažinsite vėliau mano užra
šuose. Pajutau, kad mane pra
stėjo apimti kokia tai neapibu- 
(įinama baimė ir jausmas, kad 
kas nors yra kambaryje. Atsi
sukau pažadinti Jonataną, bet 
jis miegojo labai kietai. Atro
dė, kad jis, o ne aš Išgėrė tuos 
vaistus. Vėl pamėginau* bet 
prižadinti jo nepajėgiau. Mane 
tas labai išgąsdino ir pradėjau 
drebėti. Bailiomis akimis-apė- 
miau visą kambarį. Tuomet iš
tiktųjų mano širdis alpte apal
po: prie lovos, lyg jis butų pa
sirodęs iš tirštos miglos, arba 
geriau pasakius, lyg į jį migla 
butų susimetusi, 
pranyko,

Jonatanas Drakulos pilyje. Va
landėlę mano širdis nustojo 
plakusi. Norėjau sušukti, bet 
pasijutau visa suparaližuota. 
Laike tos pauzos jis sušnabž
dėjo aštriu,> plaunančiu balsu, 
rodydamas pirštu į Jonataną:

“Tylėk! Jeigu tik praversi 
lupas aš ištaškysiu jo smegenis 
prieš tavo akis.” Persigandusi, 
sumišusi nieko negalėjau ištar
ti ar ko nors griebtis. O jis nu
sišypsojęs su panieka, uždėjo 
ranką man ant peties ir stip- 

prispaudęs, 
rubus nuo 

tai daryda- 
Pirmiausiai 
atsiimti at- 

pastangas.

riai prie savęs 
su kita sudraskė 
mano krutinės, ir 
mas pastebėjo: 
turiu pasisotinti— 
lyginimą už savo
Nieko-neatsieksi šaukdama, to
dėl užsilaikyk kuo ramiausiai, 
nes tai ne pirmą, ar antrą kar
tą tavo venos numalšino mano 
troškulį.” Buvau nusigandusi, 
bet keisčiausias dalykas, visai 
nenorėjau jam priešintis. Ma
nau, kad tai dalis to prakeiki
mo, kuris žmogų apima, kuo
met jo pirštai paliečia aukos 
kūną. Ir ah, Dieve, pasigailėk 
manęs Dieve brangus pasigai
lėk! Jis pridėjo savo dvokian
čias lupas prie mano gerklės!” 
Jos vyras vėl suvaitojo. Ji 
smarkiai suspaudė jo ranką ir 
pažiurėjo į jį užuojautos pilno
mis akimis, lyg jis buvo nu
kentėjęs, o ne ji, ir tęsė toliau:

“Jauste jaučiau jėgas pama
žu apleidžiant mano kūną. 
Buvau pusiau apalpusi. Kaip 
ilgai tas biaurus dalykas nusi
tęsė, nežinau-; bet atrodė, kad 
daug laiko praėjo iki jis ati
traukė biaurią, bridijančią, ap
siputojusią burną nuo mano 
kaklo. Ir, nįio jos pamačiau 
lašantį kraują!” Baisios scciios 
atsiminimas, matyt, pakirto jai 
jėgas, nes sukrito į vyro išties
tas rankas. Dėdama dideles 
pastangas pamažu atsigriebė ir 
tęsė toliau:

(Bus daugiau)

Naujos No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

NAUJAS Kultūros No. 4 
atėjo. Galima gauti Naujie
nose. Kaina 45 c.

n“NAUJOJI BANGA
Atėjo pirmas numeris 

Uruguay pažangiųjų lietu
vių leidžiamas laikraštis. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 centai.

“Naujienose” galima gau
ti Uruguajaus, Pietų Ame
rikoj, lietuvių laikraščius:

“Naujoji Banga” (No. 5) 
“Tribūna” XNo. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

nes ji visai 
, — stovėjo aukštas, 

laibas vyras, apsirengęs juo
dai. Tuojau jį pažinau iš apra
šymų, kurie, man teko skaityti. 
Baltas vaško 
eretinė nosis, 
siaura juosta 
tos raudonę^ 
kyšojo aštrus balti dantys; ir 
raudonos akys, kurias lyg bu
vau mačiusį šv. Marijos bažny
čios, Whitby palangėse, laikę 
saulėlaidžio. Pažinau ir tą rau
doną randą, kurį jam padarė

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M. 
Andelman, 284 Tremont St., 
Boston, Mass.

veidas; aukštą 
kurią nušvietė 
šviesos; praver- 
lupos, iš kurių

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.



Garsinkites Naujienose

Graborlai

1439
Slapieji” darbuojasi

Lietuves Akušerės

Akių Gydytojai

J. F. RADZIUS
0036

IAS LIETUVIS

fc*hone Boulevatd 7589

and

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Lietuviai Gydytojai

160 N. LaSalie St

Pardavinėsianti pieną 
po 9 centus kvortai

Atvyko Hooverio asme
niškas reprezėntuotojas

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Šerifas ir teisėjas susi 
kirto dėl vedybų

Peter Coiirad
Fotografuoju jūsų Šta

muose arba studijoj
6023 S. Halsted St

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

1'646 W. 46th St

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard 8413

13Ž7 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

Sveikatos komisionierius Dr. 
Bundesen davė laisnį pieninei 
vardu Mea$owmooi* Dairy Com- 
pan* 1334 So. Pęoria Street.

Kompanija paskelbė, kad ji 
pradėsianti ieškoti kostumcrių 
kaip šiandie ir kad pardavinėk 
sianti pieno kvortą po 9 cen
tus. *

Neseniai tos kompanijos tro- 
bėsis buvo mėginta išbombar- 
duoti. ,

Sausiesiems” nesiseka

gavimui. O paskolos meras ieš 
ko, kad išmokėti nors dal; už 
vilktų miesto darbininkams ai 
gų ir kai kurias kitas butiniai! 
sais miesto skolas.

iki 4 ir nuo 6 i&l

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

Nedaliomis tano 10 iki 12

Meras Cermakas prašo 
bankij pagelbos

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

Lietuvis bernaitis 
nušautas

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iškis 833 buvusių 
studentų

Northvvcstern universitete šie
met baigia kursą 2,496 studen 
tų. Diplomų dalinimas bus at 
einančią savaitę.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusiai 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. BouleVird 1401

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 Sb. AMl 
TeL Boulevai

65*15 So. St.
Td. Repteblk 9723

ir vaikų pagal naujausius 
Ray ir kitokius elektros

2,496 studentų baigia 
mokslą.

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

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

Atrodo, kad ruošia 
siurprizą chica- 

giečiams

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele 

Dentistas
4180 Archer Avenue

prie Michigan Avė. 
------- 6377

Ketvergė vak.

A. MONTVID, M. D.
West< Town Štate Bank Bldg.

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunswick 0597

Duokite sbvo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTIIAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m. 
'4649 S. Ashland Ari. 

z Tel. Boulevard 6487

JARUSH
PHYSICAL
THERAPY

■ 8 MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone
Hemlock 9252

roms, kurios 
mokėti. Jisai 
tą šliubų. Ir 
iioms poroms 
garycių po knygą, kurioj aiški
nama, kaip virti valgius.

Bet šerifas Peters yra prie
šingas teisėjo taktikai. Jisai 
nurodo, kad praėjusius metus 
vedybų teismas padaręs iš jų 
pelno $34,145. O, girdi, šiemet, 
jei šliubai bus duodami veltui, 
pajamos iš to šaltinio visai, su- 
mažėsiančios.

DR. A. L. YUSKA 
2422 TV. Marguettt Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėlioms pagal susitarimą

3307 Auburn Avė.
ČfilČAGO, ILL. ‘

Teisėjas Casey šiomis dieno
mis paskelbė, kad jisai veltui 
duosiąs šliubus jaunoms po- 

neturi kuo užsi
davė veltui kele- 
pa skuti nū m s ke- 
dar pridėjo ma-

Ne kokia opinija apie 
studentus

Dar vienas republikonų par
tijos šulas pasitrankė iš vadi
namų “sausųjų” eilių. Jis yra 
senatorius Fess, republikonų 
partijos nacionalio komiteto 
pirmininkas. Iki šiol jisai skai
tėsi stambiu blaivybės šalinin
ku republikonų tarpe. Dabar, 
atvykęs Chicagon. partijos na- 
cionalei konvencijai, Fess pa
reiškė, kad jisai ne,si varysiąs 
nė už, nė prieš prohibicijos įs
tatymo palaikymą.

Dr. P. M, ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniau pagal sutarti

DR. J. J.KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Phone Canal 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 Republic 7868

John Kuchinskas 
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St. .
Telefonu Canal 2552 

Vabndos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir .Pėtnyčičj nuo 9 iki 6

CHAS. A. PEPPER 
' LIETUVIS ADVOKATAS 
10 N. Clark St, Room 1206

Telepbone Central 6166
Namai: 3117 S. Union Avė., 7 iki 9 v.

Telepbone Victory 2213

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skandalu? 
akių korštj, nuima kataraktų, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose. atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dančją mažiausias klaidas; Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 V. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely ' atsitikimą akys atitaisomos be 

'akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

Dr, Suzana A. Slakis
Specialistė Moterį

ANTANINA MASELIUNIENĖ 
Po tėvais Karbauskaitč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 10 dieną, 11:40 valan
dą ryte, 1932 m., sulaukus 41 
metų amžiaus. Gimus Tauragės 
apskr., Girdiškės parai)., Bu
tėnų kaime. Amerikoj išgyveno 
2-1 melus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Petrą, dukterį Agniešką, 
du sūnūs—Antaną ir Florijo
ną, seserį Agniešką Aleksan
dravičienę, pusbrolį F. Šimkų, 
tris puseseres—Oną Milmon- 
tienę, Oną ir Johaną Trijonie- 
nes, du švogerius— Franciškų 
ir Kazimierą Maseliunus, švo- 
gerį Juozapą Bložį, švogerkų 
Oną Maseliunienę ir gimines, 
o Lietuvoj motinėlę Agotą ir 
du sesers vaikus—Alfonsą ir 
Marijoną.

Kūnas pašarvotas randasi— 
4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 14 dieną, 8 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčios i šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antaninos Masę- 
liunienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą. Nubudę liekame:

Vyras, Duktė, Sunai, Sesuo, 
Pusbrolis, Pusseserės, švb- 
geriai, švogerka ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis. Tel Yards 
1741. ________

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Pbone Prospcct 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

Tel KehtfOttd 5107 
VALANDOS: ' , •'

nuo 9 Iki II valandai ryte: 
nub 6 iki 8 valandai Vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

1)K. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 1-2 vai. dieno* lt 

. nuo 6 iki 9 valandoe vakare

DR. MARGI® IS
Valandoj: bud 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek- , 
nūdieniais nuo -JO - iki 12. •

3421 So. Halsted St 
Phone Boulevard 8483

IRENA VALANTINAVIČIENĖ
Po pirmu vyru Radavičienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 10 dieną 12:30 vai. po piet 
1932 m., sulaukus pusės amžiaus 
gimus Girdiškės parap., Žakaimio 
vienkiemy, Tauragės apskr. Pali
ko dideliame nubudime dukterį 
Oną Satunienę ir sūnų Vladislovą 
Radavičių, žentą šatuną, dvi mar
čias—Liudviką Radavičienę ir Oną 
RadaviČienę, 8 anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas radasi 4722 
S. Justine St.

Laidotuvės įvyks utarninke, bir
želio 14 dieną. 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Irenos Valantirtavi- 
čienės giminės, draugai ir pažysta- 
nri es»t nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliudf liekame,

Dūkti,. Sūnūs, Žentas, Marčios, 
Anūkai ir Giminės.

f .

Laidotuvėse patarnauja graborius 
I. J. Žolp, tel. Blvd. 5203.

Nusausinimo kanale užtikta 
lavonas 13 metų bernaičio 
Stanley Bladis, 3214 West 38 
Street. Iš karto manyta, kad 
bernaitis papildęs saužudystę 
nusiskandindamas. Bet lavono 
skrodimas parode, jogei Stanley 
Bladis buvęs nušautas.

Stanley, našlaitis, gyveno su 
savo 25 metų broliu ir 19 me
tų. seserc. Pirm keletą dienų 
jie pranešė policijai, kad ber
naitis prapuolęs.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7>9 

Nedėldieniais pagal sutartį

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžianas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

. 105 W. Adams St„ Room 21-J7 
Telepbone Rsmdolpb 6727

Vukurtrie 2151 W. 22ni St. nao 4-9 
Telepbone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte TeL Republic ’PSOO

' Referendumo balsavimu Chi- 
cagos elevatorių darbininkai at
metė kompanijos pasiūlymų, 
kad jie prisiimtų algų kapoji
mų 10 nuošimčių. Prieš pri
ėmimų kapojimo paduota balsų 
1,325, už priėmimų kapojimo— 
1,201 balsų.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexe1 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464 

DR. A. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas:,
3102 So. Halsted St 

arti 31st Street, Cbicago, III. 
Valandos: 10-11 ryto, 2 iki 4 po piet, 

\7 iki 9 vakaro, f Nedėliomis ir 
šventadieniais 10-12 dieną

UOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
/ Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

Rez. tel. Midway 5512 ir Wilmette 195

Ralph C. Cupler, M. D.
CHIRURGAS 

Oakley ir 24 gatvės 
Tel. Canal 1713-0241 

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

Rytoj, antradienį, prasideda 
republikonų partijos nacionalė 
konvencija. Kaip jau dabar nu
manu, vienas gyviausių klausi
mų partijos platformę priimant 
bus prohibicijos klausimas.

Prez. Ilooveris, atrodo, taps 
nominuotas kandidatu naujam 
terminui be opozicijos. Deliai 
to ar kito platformos punkto 
irgi nematyti didelių ginčų. Beit 
vadinami “slapieji” esu pasiry
žę įdėti pareiškimų, kad repub
likonų partija stojanti už pa
naikinimų 18 amedmento. Ant
rą vertus, “sausieji” pasiryžę 
kovoti atkakliai už užgyrimą 
blaivybės įtsaltymo.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
- (Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Margame, Road.

Valandos: 9—-12, 7—9, Antradienį ii
Ketvirtadienį vakaran pagal autitarfruą

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

‘4847 West 14th Street, 
CICERO, ILL.

X-Ray....Phone Cicero 1260

Ijoyola universitetas šiemet 
išleis 833 auklėtinių, baigusių 
jame mokslo kursų.

Manymas, jogei kolegijų 
studentai esą radikalus — tai 
tik mytas arba pasaka. Tokią 
nuomonę išreiškė p-nia Hut- 
cliins, Chicagos universiteto 
prezidento žmona, to universi
teto studentų laikrašty “Daily 
Maroon”. Pasak p-nios Ilut- 
chins, studcnlai-Čs išdykaują 
(loaf) per keturius kolegijos 
metus ir nenaudoją savo auk
lėjimo Het paprastame pasi
kalbėjime. Studentų esą kon
servatyvesni už savo tėvus.

Well, ne kokia nuomonė 
apie Amerikos studentus.

Kasierius Peoples Trust 
S’avings banko, 32 North 
chigan avė., prapuolė. Bankas 
pasigedo taipgi $32,000. Tas 
bankas buvo prisiruošęs išmo
kėti depozitoriajns pinigus ir 
uždaryti saVo duris. Prapuolu- 
sid banko kasieriaus padėjėjo 
vardas yra Charles L. Pennell.

Phone Boulevard 7042 ■

DR. G Z. VEZELIS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

IViIliam C. Mitchell
LIETUVIS ADVOKATAS 

2656 West 69 Street
Telepbone Hemlock 1323 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
Nedėliomis pagil sutirti . j

Jūsų grąboriūs
DU,Ht OflM

4B5-07 South Hermitage Avenue 
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Mėtas Cermakas pranešė, 
miesto tarybos finansų komisi
jai, kad tūla New Yorko firma 
davusi pasiūlymų nupirkti iš 
Chicagos vandens parupinimo 
įrengimus (t. y. Chicagos van
dens sistemų).

Pasak mero, Ncw Yorko fir
ma pasiūliusi $450,000,000. Fir
ma, be to, pažadėjusi suteikti 
vandens, kai ji paimsianti sis
temą operuoti, “pigiai”.

Ir esą pasiūlymas padaręs į 
jį, mėrą Cermaka, tokio įspū
džio, jog jis įsakęs atlikti van
dens Sistemos inventoriaus į- 
katnavimą, kad miestas galėtų 
diskusuoti tokį ar kitokį pasiū
lymų, kai tik gausiąs jį.

Tiesiog nesinori tikėti, kad 
>Chicagos tėtušiai parduotų 
vandens sistemų privačiai fir
mai. 3et iš politikierių galima 
laukti vsko. O suma $450,000,- 
000—yra pakankamai didelė ir 
komisai gali būti pakankamai 
riebis, kad paskatinti politkie- 
rius prie pardavimo.

Teisybė, meras sako, jog f ir 
ma, apie kurių jis kalba, priža
da teikti gyventojams vande* 
nj pigiau, nei šiandie miestas 
teikiąs. Bet kada politikieriai 
nesakė, jogei publika “laimė 
sianti”, kai jie buvo pasimoję 
jos interesus parduoti?

Well, kam ne kam, bet namų 
savininkams vertėtų susidomė
ti šiuo mero pranešimu. Jei ne
sidomės, tai gali atsitikti taip, 
kad gailėsis vėliau, kai teks 
darželiai ir žolynėliai prie namų 
laistyti.

S. M. SKUDAS
Lietuvi* 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Rootevelt 7532 DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
CHICAGO. ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 11d 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 V. ’ituą. 

Pbone Midway 2880

Telefonai Yardi 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius Visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319' Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

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

J. P. WATTCHES
*. ADVOKATAS

52 E. 107th St
Tel. Pullman 5950

4600 S. Wood St
Tel. Lafayette 6393

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
- Advokatas

Miesto Ofisas 77 TV. Wushinįjton St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4. po .pietų

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

Namų Tel. Hyde Patk 3395

Elevatorių darbininkai 
neprisiima algų 

kapojimo

A. K. Rutkauskas, M. D.
444Ž South Westeto Avenue 

Tel. Lafayette 4146 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Prapuolė banko tar 
nautojas

Meras Cermakas kreipėsi i 
penkitis vidurmiesčio bankus 
prašymu pagelbos. Dalykas toks, 
kad jis prašė Reconstruction 
Finance korporacijos (Washing- 
tone) paskolinti Chicagos mies
tui $40,000,000. Bet korporaci
ja atsakė, kad ji skolinanti tik 
bankams. Taigi mėras dabai* 
ir prašė tų Chicagos penkių 
bankų patarpininkauti paskolos

Lachavidi ir Sūnūs
LIETŪVIS GRABORIUS

Patarnaują k laidotuvėse7 kuopigiausia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o i_uso 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pį., Chicago
SKYRIUS.

S. Conrt, Cicero, II).
Tel. Cicero 5927

DR. KARL NURKAT
. (NURKAITIS)

TkftVŠi Akiniai pritaikomi 
’ mokslišku budu

2437 W. 69th St. 
'Tel. Grovehill Ž242

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GR A BORUI (STAIGA
I ■ • .

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimą. Mm nieko 
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus Irano | muoą 
Įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, musų automobiliui atvažiuoo į jusą 
mainus ir atveš į musų įstaigą, kur galėsite pamatyti di- 
džiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą pa
tarnavimų jums Visai nieko nereikta mokėti, nežiūrint 
į tai> ar jąs ką pirlvsite, ar ne;

fcUDEIKJiS yra vienatinis lietuvių graborius, kutls 
teikia ambblance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa- 
tafnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios DSl 
šerittėfių. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur 
kitur.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų Patarnavimai lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įky-

PIGIA 
grabčrius Chicagoj 

■ ... į
1 Laidotuvėse patarnau- 

ju geriau ir pigiau 
- t,c?u kh* todėl, kai

priklausau prie gra- 
išdirbystes 

OO OFISAS:
668 W. 18th Street 

ĮKOF Tpl. Canal 6174 
, SKYRIUS:

3238 s. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Advokatai

K. GUGIS 
•ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1113 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

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

a F I S A S:

4645 S. Ashland Avė.,
OIIho valandos nuo r.- _ _ _______

8 vai. Vok. NedRiiotnis pagal sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Lietuviai Gydytojai

Dr* (>•
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marquette Rd. arti Westem Av. 

Phone Hemlock 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio -ii 

1821 So. Haltted Street

šeštadienį Chicagon atvyko iš 
Washington LaSvrence Richey, 
privatis prez. HooveiHo sek^cto- 
rins. Manoma, kad per j j pre
zidentas palaikys kontaktą su 
konvencijos nienedžeriais.

90 I<. III. s ... ......................... ....

'GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
piridnių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

bu ...................

Gydytoja^

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Getai lietuviams žinomai per 25 Me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris. |

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, motei 
metodus 
prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefoną!

Hyde Park 6755 ar Central 7464



Tarp Chicago* 
Lietuvių

Atviras laiškas ‘Nau 
jienų Redakcijai

Gerbiami Laikraštininkai:
Dėkoju jums už davimą vie

tos Naujienų skiltyse labdary
bės darbui — šelpimui netur
tingųjų, nors duonos riekutė
mis arba apnešiotais rūbais. 
Žinau, kad šio laikraščio rėmė
jai ir skaitytojai yra labdariai 
širdyje, nes visados rėmė ir te- 
beriamia šį prakilnų darbą.

Viešai paskelbimas gerada
rio vardo, manau, yra reikalin
ga visuomenei, nes tas duoda 
pasitikėjimo aukuotojams ir 
sykiu patobulina šelpimo įsta
tus, kurie yra dalis asmens 
jausmų.

Mano linkėjimas yra, kad 
labdariai vieni kitus gerbtų, 
neatsižvelgiant į savo bendra
darbių įsitikinimus arba profe
siją.. Kad jie sudarytų7 vieną 
gert] širdžių šeimynos rateli ir 
kad Naujienos, kaipo pažan
giausias Amerikos lietuvių 
laikraštis, butų vadu labdary
bės darbe.

Lai artimo meilė būna pir
moj vietoj, kaip valgis gyvas
ties palaikymui, kaip rūbas 
prisidengimui, kaip pastogė 
nuo šiurpulingo oro.

Su pagarba jūsų,
Dėdė Titus.

Marąuette Park
Apvogė p-nią Emmą 

Songa/lienę

už-
ci-

P-nia Emma Songailienė 
laiko sendvičių valgyklą, 
garų, minkštų gėrimų ir šalta- 
kosės krautuvę adresu 6425 So. 
Western avė.

Kadangi vienai buvo per 
sunku apsidirbti, tai Songailie
nė turėjo pasisamdžiusi darbi
ninkę.

Birželio 3 dieną Songailienė 
išvažiavo į miestą su reikalais, 
o darbininkę paliko bizniui 
prižiūrėti.

Kada sugrįžo iš miesto, tai 
neberado darbininkės. Be to, ji 
pasigedo daug savo turto—sep
tynių dresių, keturių porų če- 
verikų, trijų žiedų, perlų,.poros 
gerų čemodanų ir kitų daiktų. 
P-nios Songailienės apskaičia
vimu, ji netekusi turto vertės 
$696. Daiktai tur būt buvo 
vežti automobiliu.

—Senas Petras.

iš-

Roselando apielinkėj
Ketvirtadienio vakarą pradė

ta vajus, kad kad gauti vieti
niam Y. M. C. A. skyriui 50 
naujų narių iš jaunomenės ir 
50 narių iš suaugusių tarpo; 
to, vajaus tikslas dar yra su
kelti $1,500 kapitalo.

Henry Lehning, 40 metų, bu
vo bedarbis. Atlikinėjo ' kur 
kokį darbą galėdavo gauti. 
Praėjusį šeštadienį jisai dirbę 
prie nuvertimo seno riamuko 
114 place arti Michigan ; avė.. 
Kadangi ąrtimo medžio šaka 
kliudė jo darbui, tai Lehning 
užsirito ant jos nukirsti ją. 
Nukrito žemėn, susižeidė ir 
mirė praėjusį pirmadienį?

Įvairios pietinės miesto da
lies apielinkės bus atstovauja
mos šioj imitacijos konvenci
joj, kaip atskiros valstijos.

Aldermanas Govier busiąs 
“meru” ir pasakysiąs įžanginę 
kalbą konvencijai, kai kurie 
kitų skaitysis delegatais iš kitų 
valstijų, jų tar^e lietuvis p. 
Ivan atstovausiąs Rhodė Is- 
land.

Norima padaryti, kad ši imi
tacinė demokratų konvencija 
juo arčiau panaši butų tikrai. 
Kalbama imitacija demokratų 
konvencijai rengiama Paliner 
Parke birželio 22, 23 ir 24 dd.

Taksų mokėtojų asociacijos 
susirinkimas laikyta Palmer 
Parke praėjusį antradienį. 
Svarbiausieji kalbėtojai buvo 
Roy E. Seneco, iš Illinois tak
sų mokėtojų asociacijos, ir sep
tintos wardos aldermanas Ho- 
des.

Pirmasis aiškino, kaip dabar 
taksų mokėjimo klausimas sto
vįs teismuose, o antrasis apie 
Cook kauntės teisėjo Jareckio 
nuosprendį taksų reikalu. Ho- 
des tarp kitko pareiškė, jogei 
tikroji kalbamos bylos reikšme 
buvusi patirti, kas galingesnės 
—Illinois ir visų Suvienytų 
Valstijų konstitucijos, ar Cook 
kauntės mašinerija asesmen- 
tams?

Abu kalbėtoju įrodinėjo bū
tiną reikalą taksų mokėto
jams organizacijos.

Pranešta taipgi, kad netoli
moj ateity rengiamasi šaukti 
didžiulį masinį mitingą Fen
ger mokykloj taksiu reikalu ir 
kad vienas svarbiausių kalbė
tojų busiąs John Pratt, Illinois 
taksų mokėtojų asociacijos

Vietinė policija areštavo 
Stanley Lapą, 19 metų, 11721 
Morgan st. Jaunas vyrukas yra 
kaltinamas keliais plėšimais, 
jų tarpe apiplėšimu Bierzyns- 
kio krautuvės, 410 West 117 st. 
Vaikiozui nuskirta $100,000 
bondsas užsistatyti, jei jis no
rėtų išeiti iš kalėjimo iki teis
mo.

Naujas pašto skyrius tapo 
atidarytas čia adresu 11028 
Michigan avenue. Priims pašto 
siuntinius, money orderius, 
etc.

Vietos lietuviai Tikuišiai, 
10418 Michigan avenue, atei
nantį sekmadienį minės 25 me
tų ženybinio gyvenimo sukak
tuves. Tą dieną jų sūnūs kuni
gas laikys vietos bažnyčioj pa
maldas. .

Vietos advokatas Josepb 
Mali laimėjo nominaciją kaip 
kandidatas teisėjo vietai. Jisai 
laimėjo nominaciją vardu Jo- 
seph Haas. O tuo tarpu, nors 
oficialiai yra permainęs savo 
pavardę į Haas, jis tečiau 
praktikavęs advokatūrą pavar- 
dimi Mali. Taigi prieš jį buvo 
užvesta byla. Jis kaltinamas 
neteisėtu elgimusi. Ir advokatų 
asociacija riša klausimą, ar 
nepašalinti jį nuo baro. i

—Žinių Rinkėjas.

Marąuette Park
Sulaukė garnio

REPORTERIO

SKILTIS aukš-

Ateinančio trečiadienio va
karą bus iškilmės Fenger mo
kyklos vakarinių pamokų kur
so baigimui. Svarbiausi kalbė
tojai bus superior teismo teisė
jas Pristalski ir jnokyklų dis- 
tHkto superintendentas Artbuv 
G, Deaver.

' t
*“* •* • •***'*•

Ir roselandiečiai rengiasi tu
rėti “konvenciją.” Dalykas 
toks, kad pietinės miesto da
lies demokratai, ruoša imita
ciją savo partijos nacionalei 
konvencijai, kuri (vyks Chica
gos stadione pabaigoj birželio 
jr pradžioje liepos mėnesjo^

P-ą Joną Gregg (Grigaliūną) 
ir jo žmoną, 6409 $. Aberdeen 
Avė., aplankė garnys. Jis pado
vanojo p-niai Gregg dukraitę 
praėjusio Šeštadienio vakarą 
šv. Kryžiaus ligoninėj. Motina 
ir duktė tarpsta gerai. P-as 
Gregg yra savininkas aptiekos 
—Marąuette Pharmacy-—2346 

W. 69 St.—Rep.

Neteko $4,000
Bijodamas, kad nepražūtų 

jo pinigai, Harry Olsen, 7352 
Yale avė., išėmė pinigus iš 
banko ir padėjo juos name, 
kur gyvena, Čemodane. Ket
virtadienį vagys išsinešė tuos 
pinigus, ,q bankas, išdkurio jie 
išimta, tebedaro biznį ir šian- 
dĮen^

’ Velnio išvaizda.
Kaip atrodo velnias? Klau

simas svarbus, ba juk reikia 
pažinti jis, kad galėjus apsi
saugoti nuo jo.

Tenka pasakyti, kad praeity 
jis yra priėmęs įvairių įvairiau
sių formų ir puošęsis įvairių 
įvairiausiais rūbais. Tai pir
mos klesos aktorius.

Pavyzdžiui, pas mus baltuo
sius, jis dažniausia yra juodas. 
O kai(kur rytų šalyse 
Nes balta spalva ten reiškia 
mirties ir gedulos’ spalvą.

Italų liaudis, sakoma, nemė- 
gianti, geltonos spalvos. Ten 
išgirsite neretai pareiškimą: 
geltonas kaip velnias.

Mėgiamoji mavrų spalva, 
kurie buvo užkariavę Ispaniją, 
skaitėsi žalia. Tad ve ispanai 
sako: žalias kaip velnias.

Velnias gali pasirodyti taip 
paprastu biednioku, kaip tm> 
čiu, mokslininku ar kuo kitu. 
Ir štai toks velniavos autorite
tas 16 šimtmetyj, kaip Thomas 
Granmer, sako, kad diakonui 
Secundului velnias kartą pasi
rodė aniuolo pavydalo, o po 
to net paties Kristaus! Mato
te, kokia pasiutusi velnio ga
lybė yra visokioms formoms 
priimti. Jis net patį Kristų gali 
imituoti.

Maišydamiesi žmonių tarpe 
velniai labiausia mėgia dangs
tytis žmonių išvaizda. Specia
liam reikalui esant jie gali tap
ti ir moteriškėmis, nors yra vy
rai.

Faktinai, . kuone kiekvieną 
kartą, kada velnias mėgindavo 
vesti pagundon kokį vienuolį, 

jis pavirsdavo gražia mergina. 
Tūkstančiai vienuolių liudymų 
patvirtina tą faktą. Ir gražios 
merginos formoj velnias yra 
pasirodęs net pačiam šventam 
Antanui!

Antra vertus, kada nelabasis 
taikydavosi prie merginų ar- 
ja moterų, tai jau savo kailio 
neišversdayo: jis pasirodydavo 
joms kaip vyras — dažnai gra
žus, vylioj antis. Ir galite įsi
vaizduoti kokio valios tvirtu
mo reikėdavo minykėms, kad 
atsilaikyti prieš šėtono pagun
dą! Todėl ne' stebėtina, kad 
daugelis jų suklupdavo.

Ale ir tai niekis. Gerašird
žiai, giliai tikėjusieji vidur
amžių žmonės žinojo, o baž
nyčios dokumentai ir šiandie 
žino, nesuskaitomą daugybę 
atsitikimų, kada velniai prn 
imdavo taip sakyti, “mikrobi
nę”, nematomą formą. Jie at
lankydavo vyrus’ ir moteris, o 
ypatingai! bažnyčios tarnus — 
minykus, minykes ir kunigus 
—kai šie miegodavo. Gi sapne 
turėdavo sugultuvių: vyrų pa- 
vydale prie moterų ir merginų, 
o moteriškių pavydale prie vy
rų. ’ 4 j.

Tai buvo tikra baisena die- 
vobaimingiemš < žmonėms. Ir 
reikia pasakyti, kad neklaidin
ga bažnyčia Taikėsi pilnai šios 
išsiplatinusios nuomonės ir aš
triai persekiojo prisipažinu
sius panašiems sapnams.' \

Dar vieiiap pavyzdys. Kartą 
gera minykė suvalgė salotų. 
Pavalgiusi, išėjo i, sodnan prie 
vienuolyno. ly pajuto, kad; su 
ja darėsi>kas; nors ; negero. 
Staiga pri£ Jos atsirado; jauni
kaitis. Minykė pažino jį vel
niūkščiu esant. Kaip jis atsi
rado?

Ogi ve kaip: nematomas jis 
tupėjo ant salotų, o kadangi 
minykė ėmė valgyti salotus ne
peržegnojusi jų, tai ir suvalgė 
patį velniūkštį kaip kokį mi
krobą !

Teisybė, dabar didžiuma pa
čių kunigų nebetiki, tur būt, 
ne velnių sugulimu sapne, nė 
nutupimu ant salotų. Bet vi
duramžiuose tikėjo. O tie lai
kai, kaip kiekvienas ‘ kunigas 
Jums'pasakys, buvo bažnyčios 
galios, buvo žmonių gilios ti
kybos laikai. Ir ne vienas Įku-

baltas

• j i-J ?»
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nigas šiandien trokšta juos 
grąžinti. r/

'•Bet štai kas svarbu: 
čiaU paduoti pavyzdžiai rodo
kokiose įvairiose formose vel
nias gali pasirodyti.

Beje, bučiau pamiršęs: vel
nias ypačiai mėgdavo vienuolį 
nuduoti, ir jei tikėti Martinu 
Liuteriu, tai po kiekviena mi- 
nyko sutana vėlnias slepiasi. 
Savo keliu, katalikų bažnyčios 
šalininkai nužiūrėjo, kad kiek
vienas Liuterio sekėjas buvęs 
velnio giminaitis...

Iki šiol mėginau apibudinti 
velnią, koks šėtonas atrodė 
bažnyčios tėtušiams viduram
žių laikais ir dar atrodo da
bar. Bet yra daug žmonių, ku
riems šėtonas, jo armija ir 
pats pragaras atrodo kitaip. 
Vienok apie tai kitą kartą. x

1,700 mylių tik niekis 
Harley’ui

siOitsi
yra mokinys, kuris me-

y-    ----------------s—— ............ .■

Tarp draugijų, kurioms žemės 
camuolio vaikšti^ai priklauso, 
Hartley yra narys Nacionalės 
Georgrafijos Draugijos, Fięldo 
Muzejaus Gamtos Istorijos ir 
Isaac Walton Lygos jaunasis 
narys, o taipgi jis priklauso 
draugijai Pioneer of thę Road.

Mes visi pavydime tiems, ku
rie gali aplankyti daug vietų ir 
pamatyti įvairių dalykų, ir juo 
labiau Hartley’ui, nes jis tu
rės medžiagos pasakojimui 
jautriems klausytojams (per visą 
savo gyvenimą,. Mes linkime 
jam laimingos ir sėkmingos ke- 
ionės.

Marąuette Park
Automobilistų dėmesiui

Jau baigiama statyti nauja 
lietuvių gazolino stotis. Ją sta
to p. Domininkas Pratapas, pla
čiai Marąuette parkiečiams ir 
visos Chicagos lietuviams ži
nomas, iki pastarųjų laikų bu
vęs ir dabar tebesąs rcal estate 
bizny.

ši stotis statoma prie 70 gat
vės ir Western avenue. Jis 
pardavinės gazoliną ir aliejų 
Standard kompanijos, atlikinės 
greitas auto pataisas ir kitokį 
patarnavimą mašinoms.—Rep.

Išvažiuoja Lietuvon

čia
gia geografiją. Jisai mėgia tą 
dalyką, kadangi pats aktualiai 
mato vietas, kurios yra at
spausdintos žemėlaįyj kraštuti
niuose pasaulio kąmpuos. Hąrt- 
ley’uį de Gera'ld, 13 metų su- , 
nui John de Gefaldo, Peoples 
National Bank and Trust Com- 
pany of Chicago yice-preziden- 
to, miestai reiškią daugiau, ne 
<ad vien juodi taikai; išvadžio
tos žemėlapy linijos jam yra 
dailios upės puikiomis panora- 
ipopiisĮ ’ ipąkr^ščiąią,.^ ųjaloij^s 
akiai, pasiisio teikiančios- njįį- 
čiai, kurių niekuomet negalima 
užmiršti. i

Septynių jurų salos yra tikre- 
lybė šiam jaunam tyrinėtojui, 
kurias jis apvaikšto su džiaugs
mu . Pora metų atgal jis plau
kiojo laivu tarp Pietines Ame
rikos šiaurryčių salų ir atlankė 
tą jų, kur Robinson Crusoe ir 
jo tarnas,Pėtnyčia gyveno.

Praėjusį metą musų jaunas 
teliauninkas vartojo savo boi- 
so skauto kompasą kaip vado
vą ir atkreiptą j šiaurės ašiga
lį, kur link kompaso adata ro
dė. Jo 7,300 mylių kelionė nu
vedė jį j “kalnuočių” ir eskimo- 
sų žemę. Kai jaunas keliaunin
kas pasiekė tolimąjį savo ke
lionės galą; štai ir Lindberghas, 
“Pats Vienas Aras”, buvo ten 
ir ruošėsi lėkti iš Aliaskos per 
mares j Japoniją. . i

Joks tyrinėtojas nekeliauja 
be kameros. Taigi Lindbergas, 
kai jis papildė savo Orlaivį ga
zolinu, buvo nuimtas Hatrleyo 
kameros ir tas paveikslas yra 
vienas labiausia Hartley’o bran
ginamų. • >

šiemet Šalmai gaubs jį nuo 
deginančių tropiškų spindulių, 
kad jis keliaus per ekvatorių 
savo “trumpoj” 1,500 mylių ke
lionėj į Fiji Salas. Birželio 17 
dieną, pilnai prisirengęs ekspe
dicijai, Hartley sės į Nacionalio 
Kanados gelžkelio traukinį bė
gantį Vancouveiio link. Iš ten 
jis išplauks laivu SS Niagara. 
Kelionė į pietinės salas reikalaus 
17 dienų juromis, pirm negu 
jis galės išlipti ant žemės Su- 
voje. *

Hartley mano pasidalinti šios 
tolimos kelionės įspūdžiais su 
savo jaunais draugais, pagelba 
Krutamu jų paveikslų, kuriuose 

' jisai tikisi nutraukti vietinių 
gyventojų genčių šokius* gyve
nimo įvykius ir parvežti namo, 
kad ir jo draugai galėtų keliau
ti kartu su juo, nors paveiks
luose. ' j

} .r ' H- N

Rytoj, birželio 14 d., 6:30 
vai. vakaro iš Dearborn stoties 
išvažiuoja Lietuvon Michael 
Woronowicz, John Jarzemski ir 
Leon Norkus.

Birželio 15 d. vakare sėda j 
laivą Berengaria, kuris plau
kia į Southampton. Iš ten ki- 
;u laivu keliauninkai vyks į 

Klaipėdą.
Šią ekskursiją palydės į Lie

tuvą Steponas Bergen.
Naujienų laivakorčių skyrius 

velija visiems smagios ir links
mos kelionės.

CHICAGOS ŽINIOS
Pradėjo pardavinėti pie
ną po 9 centus kvortai

Meadowmoor kompanija, 1334, 
So Peorra* street, pradėjo par
davinėti pieną po 9 centus kvor
tai praėjusi šeštadienį. Devy
ni centai kvortai yra dviems 
centais pigiau, nei nustatyta 
pieninių asociacijos kaina.

įdomu butų patirti, ar toks 
nupiginimas bus palaikytas il
giau; ar naujoji kompanija’, įsi
gijusi kostumerių, 
ną pardavinės 
brangumu, kokiu 
kitos kompanijos.

pakels kai 
pieną tokiu 
pardavinėja

Baino depozitoriai gau 
šią tik 10 nuošimčių

paveiks

< -J
a

_______________________ Pirmadienis, birž. 13, 1932

Laikraštininkų daugiau, 
nei delegatų

Prie republikonų partijos bu
veines konvencijos šeštadienį 
laikraštininkų (būriai buvo tirš
tesni, nei delegatų. Tarp kitų

PRANEŠIMAI
Dr. A. J. Karaliaus paskaita temoje: 

“Biologiška Tragedija Moteries*' bus lai
koma Cbicagos Liet. Draugijos S. P. su- 

birželio 14 d,, 
Leavitc 

Apart aptarimo draugijos Reikalų, 
dar bus šita įdomi Dr. Karaliaus paskai
ta. Taipgi dainuos duetas — Ascila ir 
Shaikus. Pradžia susirinkimo 7:30 vai. 
vak. Kviečia sekr. Shaikus.

Chicagon atvyko iš Baltimorės 
H. L. Menoken, vienas gabiau
sių “tarkuotojų” Amerikos po
litikierių. Pirmas klausimas, 
kurį Mencken davę chieagie- 
čiams laikraštininkams, buvo 
toks: “Kur yra alaus?”

Vėliau vietos laikraštininkai 
ieškoję Menckebo, bet negalėję 
surasiti. Jie nužiūri, kad Menc
ken užtikęs, ko ieškojęs.

sirinkime antradieny, 
Masonic Temple svet., 1517 N. 
St. ' Įciassifiedaos?

Lietuvių Moterų Draugijos Apšviep 
draugiškas išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
birželio 19 d. į Bauksho ūkį, ties 87-ta 
ir Maple gatve.. Vieta labai graži ir pa
togi išvažiavimam^ Nuo Archer avė. 
gatvekarių netoli — apie pora gatvių į 
pietus. Bus šokiai, dainos, užkandžiai ir 
lenktynės sunkiausių moterų, kuri bus 
greitesnė, gaus dovaną. Visi kviečiami 
skaitlingai* atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti ant tyro oro. —Rengėjos.

Cbicagos Lietuvių Auditorijos Korp. 
direktorių ir draugijų atstovų mėnesi
nis susirinkimas įvyks pirmadieny, bir
želio 13 d., Auditorijos svet., 8 vai. 
vakare. Visi direktoriai ir atstovai būti
nai atsilankykite, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. —A. Kaulakis, rast.

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398

Jus sutaupinsite 50% ant viso dantų 
darbo, jei eisite pasDr. S. A. Šucharoff

Gas DENTISTAS X-Ray
800 W.Roostvelt Rd., priešais 12 St.Store 

Tel. Haymarket 3313
Darbas garantuotas. Egzaminacija dykai.

Patarnavimo Vieta

Educational '
Mokyklos __

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomu ar vakarais. Del Informacijų 
lauk arba ralyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

Business Service
_________Bįznio-RPatarnayimas_________

NAMų SAVININKAMS
Musų biuras suteikia patarimus na

mų savininkams, reikale nesusipratimų 
su 'rendauninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BUREAU of CHICAGO

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

Miscellaneous
* įvairus

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

CASH UŽ AUKSINIUS DANTIS, 
kraunus, tiltus, laikrodžius, visokios rū
šies seną auksą. Mokame 100% pilną 
vertę. Chicago Gold Smelting Refining 
Co., 5 S. Wabasb Avė., Room 519.

Furniture & Fixturės
Rakandai-Įtaisai______

PERKAME: Morgičius, 
Notas—Vekselius— 
Senas skolas

PARDUODAME: Notas—Vekselius—- 
Morgičius.

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

Ofisas atdaras dėl visų 
i* d • /lAC* (vertes jj.vvu; riranKos, inoai ir t. t.

lUDllC bervice Ullice | Atskirai. Užmokėsiu Už perkraustymą. 

819 W. 35th St.
Tel. Boulevard 9122

BARGENAS dėl jaunos poros. Dide
lis namas paaukoja šešias savaites varto
tus puošnius rakandus tik už dalį kai
nos. Gražus seklyčios setas $43; radio 
$20; 9x12 Oriental $14; importuotas 
Orienjtal $32; periodo riešuto valgoma
sis setas, poilsio kėdė $14; modernisti
nis miegamasis setas; 4 kambariai, $237. 
vertės $3,000; firankos, indai ir t. t.

5258.. Wasbington Boulevard, 
tel. Austin 3838

e H ’ 
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For Rent

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, kayg-1 r ARTI 
vedystės, stenografijos, ir kitų mokslo j c S1 ^°’?1 SJ:5’s
Sakai. Musų mokyklos nauja sistema Į 6 kambariai. Rendos $20,
stebėtinai greitai užbaigiama pradinį 5 ,r Per'
mokslą į devynis mėnesius; augštesnį Matykit Janitonų, 3 apt.,
mokslą į vienus metas. Amerikos Lie-1 1207 S. Damen Avė. 
tuvių Mokykloje jau tūkstančiai lietu- ; 
vių įgijo mokslas. , Ateikite įsirašyti | 
šiandien ir jums padėsime įsigyti a b ei
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelųai ir visose mokslo 
i lakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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

Partners Wanted
Pusininko Reikia__________

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

Help Wanted—Female
REIKALINGA patyrusi veiterka dirb

ti į restoraną, valgis ir kambarys ant 
vietos. 506 W. 39 St.

Jau bus metai su viršum, kai 
užsidarė 12 John Baino vado
vautų bankų. Dabar dienraš
tis “Her.-Ex.” praneša, jogei 
apskačiiuojama, kad Balno ban
kų depozitoriai atgausią, apla
mai imant, huo 10 iki 15 nuo
šimčių feavo pinigų. O $etgi, 
kai bankai /užsidarė, pats -Bain 
ir jo; bendrai ne Išartą yra pa
reiškę, kati ^depozitoriai atgau 
šią savcftindfeliiUŠ *

Deįožitorių reikalai? dabar 
atrodo nekokie.

CIGARETAI DYKAI
200 Camel, Lucky Strike, Chesterfield 

ar Old Gold Cigaretų

DYKAI su
’ ’t '

kiekvienu 100 RED M 7E
CROSS 5c Cigarų dėže I 9

Ta, pati augšta kokybė

4707 So. Halsted St.
Atdara iki 6 vai. vakaru

Automobiles
AUTOMOBILIŲ metbanikas nori 

taisyti arba jums padčti tiktai už pusę 
ką garadžiuje užmokėtumėte.

Lafayette 1329

Business Chances 
Pardavimui Bizniai__

M

Don’t 
neglect

■• ‘ v.. . į: “. ;

Colds
Salčlai krutlnCįe ar rerklfije rali 
pasidaryti rimtus. Palengvinki! 
juos į 6 minutes su “Musterole", , 
<— ‘'counter-irrltant” I Uždedamas 
karta 1 valandą, jis turi suteikti 
pagelba. Millomj vartojamas per 
20 metu. Rekomenduojamas dak. 
tarų ir šiauriu.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėlę 

■,, ■ >

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke*j 
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

PARSIDUODA grosernė su keturiais 
kambariais dėl, pagyvenimo, gera vieta 
dėl mažos Šeimynos. Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti Cbicagą. 919 W. 33rd 
Str.

-........................ ..... I ! ............... II H II —

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimnj
PAUL M. SMITO « CO.

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

mus, lotus, farmas ir biznius visokios 
rūšies. Nėra skirtumo apielinkės —- 
kas yra ir kur yra. Turimą ant iimai- 
nymo biznių, hardivare store, gasolina 
station, bučemią ir grosernių. Norė
dami pirkti ar ilmainyti pasimatykitt 
su mumis visųpirmiausia. Dargi pa
rūpiname h antrus morgičius.
Teisingas ir gteitas patarnavimas.

4425 South Fairfield Avenne 
Tel. Lafayrtte 0455

YOUReTEJ 
Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book • 

M*ria«C*^D«ptEL &»9E. OkioSL.Chfcafo

Garsinkitės “N-nose”
f ■'

: s, .

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

43ARAŽIAUS NAMAS. 75x125. Bar- 
genas, 2529 N. Cravvford Avė.

Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairius 'namus, senus pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam. 

6504 So. Washtcnaw Avė.
; CHICAGO. ILL.




