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Gen. K. Schleicher 
reikalauja lygių 
teisių Vokietijai

Apsaugos ministeris grąsina 
Vokietijos rekhwehro sustip
rinimu ir reorganizavimu.

Berlynas, liepos 27. — Vo
kietijos apsaugos ministeris 
gen. Kurt von Schleicher, vie
nas stipriausių . Von Papeno 
kabineto šulų, ir kaizerio rėmė
jas. kalbėdamas per radio, pa
reiškė, kad, jeigu Vokietijai 
nebus suteikta lygybė su kito
mis tautomis ir jeigu nebus 
panaikinti pokarinių sutarčių 
suvaržymai, Vokietija griebsis 
žinksnių užtikrinti savo saugu
mų reorganizuodama ginkluo
tas jėgas. Reichswehro “reor
ganizacija”, anot apsaugos mi
nisterijos paaiškinimų, bus 
įvykinta štai kaip. Vietoj dvy
likos metų tarnybos kariuome
nėje, kareiviai tarnaus tik še- 
šius arba trejus. Tokiu budu 
Vokietijos išlavintų rezervų 
skaičius greitai susilygintų su 
kaimynų rezervais.

Gen. Von Schleicherio pa
reiškimai sukėlė nerimą ir sen
saciją Europos valstybėse, ypa
tingai Francijoje, kuri tuojau 
nutarė kreiptis į Angliją patir
ti jos nusistatymą ir nutarti 
kokį atsakymą butų galima 
duoti Vokietijai.

Tik trys dienos beliko iki 
reichstago rinkimų**!!* ^21 parti
jos varoma rinkiminė . kampa
nija įsisiūbavo iki Vokietijoje 
neregėto laipsnio. Kartu su 
agitacija auga ir politinių muš
tynių skaičius . ir ; nukentėjusių 
skabius didėja, diena iš dienos. 
Vokietijos likimas priklauso 
nuo šešių didžiųjų partijų, so
cialdemokratų, centristų, Bava
rijos valstiečių partijos, fašis
tų, nacionalistų (monarchistų) 
ir komunistų.

Buvęs socialdemokratų parti
jos vadas Philip, Scheidemann, 
kuris 1918 m. paskelbė Vokie
tijos respubliką, irgi dalyvau
ja kampanijoje.

Laikinai nutraukė eko
nominės konferencijos 

organizavimą
PARYŽIUS, Francija, liepos 

27. — Europos valstybės laiki
nai nutraukė priruošiamąjį pa
saulinės ekonominės konferen
cijos darbą. Visos šalys pagei
dauja. kad konferencijoje da
lyvautų ir AVashingtonas, ku
ris iki šiol nepasisakė ar siųs 
delegaciją, ar ne. ■
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Šiandie lakūnas Von 
Gronau atskrenda i

Chicago
Montreal, Kanada, liepos 27. 

Tikimasi, kad šiandien vokiečių 
lakūnas Von Gronau atskris j 
Chicago. Kelionę pradėjo Vo
kietijoje. Skrido 'fcer Grenlan
diją ir Kanadą.
‘ ' ----------- " IĄ" ........................

Chicagai ir apielinkei fedenu 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, kiek šilčiau; lengvas 
nepastovus vėjas.

Vakar temperatūra buvo 68- 
72 laipsnių.

Saulė teka 5:38; leidžiasi 
8; 14. ••

Sovietai panaikino 
restrikcijas prieš 

ūkių produktus
Leis ūkininkams parduoti ūkio 

produktus privatiškiems var
totojams

Maskva, liepos 27. — Sovie
tų vyriausybė šiandien $engė 
žinksnį pirmyn, panaikindama 
įstatymus, kurie varžė Rusijos 
ūkininkų ūkio produktų parda
vimą.

Naujai paskelbtas dekretas 
paliuosuoja visus ūkininkus, 
gyvenančius netoliau 50 mylių 
nuo Maskvos, nuo kontraktų, 
kurie ikišiol juos vertė prista
tyti produktus į kooperatyvus 
už tam tikrą nustatytą kainą. 
Vienintelė išimtis yra grudai, 
kuriuos ūkininkai ir toliau tu
rės pristatyti kooperatyvui.

Dabar jie galės parduoti pro
duktus, kaip kiaušinius, pieną, 
vaisius ir daržoves arba koo
peratyvams arba privatiškiems 
vartotojams be jokių kainų 
suvaržymo. Tačiau ūkininkai, 
kurie ikišiol nepriklausė prie 
kolektyvų, turės pristatyti 
kooperatyvams 50% užaugin
ti] bulvių.

Tuo pačiu laiku valdžia pa
skelbė kitą dekretą, kuris ati
duoda ūkininkų kooperatyvus 
amatininkų kooperatyvų prie
žiūrai apylinkėse, kur amati
ninkai lošia svarbesnę rolę.

Angliakasių algų re
ferendumas trečia

dienį.
Springfield, III., liepos 27.-— 

Sekantį trečiadienį ar- ketvir
tadienį Illinois angliakasių lo- 
kaluosc įvyks referendumas 
naujos algų sutarties klausimu, 
kurios projektą pirmadienį pa
ruošė bendra angliakasių ir 
operatorių konferencija. Tam 
tikslui spausdinama 40,000 ba
lotų.

į

Amerikiečiai aplei
džia Braziliją

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
liepos 27. — šiandien iš Sao 
Paulo miesto ir Santos uosto 
pradėjo kraustytis J. V. pilie
čiai, kuomet paaiškėjo*, kad 
vyriausybė atmetė sukilėlių 
paliaubų pasiūlymą ir pradėjo 
prieš juos griežtą ofenzyvą iš- 
visų pusių.

Sovietų pasienio sargy
ba nužudė 5 pabė

gėlius
Bukareštas, Rumunija, liep. 

27. — Anot pranešimų iš Be
sarabijos, sovietų pasienio sar
gyba nušovė 3 moteriškes ir 
du vaikus, kurie mėgino per
bėgti per sieną į Rumunijos 
pusę. Moteriškės bėgo j Rumu
niją ieškoti pragyvenimo, nes 
sovietai pasisavino visus javus.

Europa šaiposi iš repu- 
blikonų platformos

New York, liepos 27, — Dr. 
Nicholas M. Buler grįžęs iš 
Europos pareiškė, kad Angli
jos ir kitų valstybių spauda 
krečia juokus iš republikonų 
partijos platformos prohibici- 
jos klausimu. RepubHkonų 
konvencijoje Butler agitavo už; 
prohibięijos referendumu

[Acme-P. W N, Photo]
Marseilles, III. — Carl Zettenberg (kairėj), pašautas laike unijistų ir neunijistų riaušių prie 
Illinois upėje statomo tvenkinio, šalę sėdi E. N. Simpson, valstijos policijos seržantas, kuris 
suėmė revolveriais apsiginklavusius neunijistus. Dešinėje sėdi Streator miesto koroneris Dr.

L. D. Howe. j

Mieli, policija sakosi 
susekusi komunistų 
žygius prieš bankus
Pontiac, Mieli., užtikta doku

mentai į rodą kaip agitatoriai 
skleidę paniką tarp depozi- 
terių

Pontiac, Mich., liepos 27. — 
Michigan valstijos policija pa
skelbė, kad jai pasisekę su
sekti organizuotą . komunistei 
suokalbį prieš daugumą didžių
jų bankų Jungtinėse. < Valstijo-’ 
se. šiai agitatorių grupei va
dovauja tūlas - u George Row- 
land, kurio kambaryje Roose
velt viešbutyje, Piontiac, Mich., 
policija buk užtikusi daug in
kriminuojančių dokumentų ir 
laiškų nuo agitatorių iš Chica- 
gosj Clevelando, Detroito ir ki
tų miestų. Tie agitatoriai buk 
skleidę nerimą tarp gyventojų, 
diskredituodami bankus.

Anot policijos, Rowlandas 
pasprukęs, matomai, bičiulių 
persergėtas. Dabar slaptoji po
licija jo stropiai ieško. Jo biu
ras 'Pontiace buvęs agitacijos 
centras prieš Illinois, Mich., 
Indiana ir Ohio valstijų ban
kus. •

Tarp dokumentų užtiktas 
vienas laiškas iš Chicagos, po 
kuriuo pasirašo “Draugas 
GH.” Jis rašo: “Man tenka 
nusidžiaugti, kad Chicagoje 
visi bankai, apgulti minių de- 
požitorių, .ypatingai didieji 
bankai, tarp jų First National, 
Illinois Continental ir kiti.” 
“Draugas GH” toliau rašo: 
“Musų propaganda per telefo
nus yra labai pasekminga. Ma
nau, kad tuo budu butų gerai 
pasinaudoti ir pradėti agitaci
ją prieš visus didžiuosius ban
kus vienu laiku. Aiškiai matau, 
kad tai butų mirtingas smūgis 
visiems bankams.”

Į vieną dieną 6,000 iš
plaukia i Ameriką

London, Anglija, liepos 27. 
šeštadienį j J. V. ir Kanadą i$ 
Soųthamptono išplaukia 6,000 
keleivių, Į New Yorką išplauks 
laivai J Leviathan, Aąuitania, 
Statejndam, Samaria ir Penu- 
ląnd,| o j Kanadą Empress of 
Britain.

l —....
East Braintree, Mass., liep. 

27. — Cities Service aliejau^ 
refinerijoje įvyko sprogimas. 
3 darbininkai mirė, 4 sunkią! 
sužalota. 5

Stambios ‘ permainos 
Italijos vyriausybėje
RYMAS, Italija, liepos 27. — 

Italijos diktatorius Mussolini, 
kiek laiko atgal prašalinęs pen
ki us kabineto ministerius, pla
nuoja naujas permainas Italijos 
provincijų administracijose. 
Dauguma valdininkų bus pra
šalinta, dalis nukelta j kitas 
vietas.

Naujas rekonstruk- 
-ei jos * korporacijos 

pirmininkas
Washington, D. C., liep. 27. 

{Prezidentas Hooveris paskyrė 
buvusį Ohio valstijos senato
rių Atlee Pomerene- federalės 
finansinės rekonstrukcijos kor
poracijos pirmininku. Atlee 
Pomerene yra advokatas, ilgai 
buvęs bankiniame biznyje. Pri
klauso prie demokratų partijos.

Kuboje bombos ir 
šautuvai tebekalba

HAVANA, Kuba, liepos 27. 
—Paskutines tris dienas Kubą 
terorizavo įvairus bombų spro
gimai ir žudymai. Paskutinę 
dieną 7 asmenys žuvo nuo kul
kų. Matanzas provincijoje po
licija nušovė keturius Macha- 
do opozicijos vadus, kurie buvo 
kaltinami cukraus fabrikų pa
deginėjimu. Havanoje įyyko 
karšta komunistų demonstraci
ja, kuri irgi nepraėjo be krau
jo praliejimo. Užmuštas vienas 
policistas. Areštuota daug mo
kytojų, profesorių ir du dakta
rai. '

Juliu Maniu sekantis 
Rumanijos premjeras

—I* —.....  I ■■■■■»

Bukareštas, Rumunija, liep. 
27. —- Rumunijoje kalbama, 
kad valstiečių partijos vadas 
Juliu Maniu yra karaliaus Ka
rolio pakviestas sudaryti se
kantį ministerių kabinetą. Val
stiečių partija laimėjo savaitę 
laiko atgal įvykusius parla
mento rinkimus. 

. i , '-y 1 " ■' 4 ■

Kiniečiai parduoda sa
vo vaikus

.. —___ — • /
•*l ' ‘ V"'- •

New York, liepos 27k —- Na
tional Flood commission par 
skelbė, kad Kinijoje supirko 
kelius šimtus vaikų nuo kinų 
tėvų, kad tuo budu išgelbėjus 
juos nuo bado mirties.

Prezidento Polimero 
užmušėjas Gorgulov 
mirs ant giljotinos

I - - - - - -
*

Teismas nusprendė, kad pasi
kėsinimą padarė viską iš 
anksto suplanavęs

Paryžius, Francija, liepos 27. 
Dr. !P. Gorgulovas, gegužės 9 
d. nužudęs Francijos preziden
tą Paul Doūmer, pasmerktas 
mirs ant giljotinos. * Teismas 
rado jį kaltu nužudžius prezi
dentą ir kad1 thi 'padarė būda
mas sveikol i proto ir viskį iš 
anksto suplanavęs.

Gorgulovo ' advokatų - argu
mentas buvo;-kad jų klientas 
yra nepilno proto ir už darįą 
nėra atsakortiingas. • >

Laike visos bylos eigos, Gor
gulovas tankiai išsišokdavo, 
šaukdamas, kad jis nori mirti, 
nori- žūti giljotinoje. Advokatai 
atkreipė prisiekusiųjų domę į 
jo nenormalų užsilaikymą, tuo 
argumentuodami pirmesnį tvir
tinimą; kad Gorgulovas nepil
no proto, bet prokuroras tam 
užginčijo, pareikšdamas, kad 
prisiekusiųjų darbas yra nu
spręsti, ar jis prezidentą nužu
dė ir ar iš anksto pasikėsini
mą suplanavo. Tuomet Gorgu
lovas pašoko ir pradėjo šaukti:

“Pasiimkite mano gyvybę! 
Gabenkite mane į giliotiną. 
Francijos valdžia užmušė mano 
idealus ir mano partiją. ! Ąš 
esu gyvas lavonas. Nenoriu 
gyventi!”

Pasidavė Japonijos 
kraujo brolijos vadas
Tokio, Japonija, liepos 27.-— 

Japonijos ųkininlęų kraujo bro
lijos vadas, kurio pavarde lai
koma paslaptyje, pasidavė vy
riausybei. Brolijai primetama 
eilė Japonijoje surengtų suo
kalbių ir pasįik^sinirrių rprie^ 
žyihius poiitiiiĮus vadus.5 Keli 
brolijos nariai? biįvb atimti ko
vo mėnesį, po fipapsieriaus 
Takumadan nužudymo. < • ' • • ■ ‘l ■ ■ • i ? ■ ‘ . ■

Nusižudė apsivogęs po
litikierius ,

. I - I u -l I -T- ,

Philadelphia, Pa., liepos 27. 
Phįlądelphijoje ^nusižudė de
puty coroner Arthur ; Seller, 
kuris kaltinamas pasivogęs 
$50,000 4Š jo globai palikto pa
likimo. Sellers kandidatavo į 
kongresų. ;

Lietuvos Naujienos
Ponai nepripažįsta lie

tuviško Dievo
. < r - . • ‘ t * »

- Rokiškis. Birželio mėn. 
pabaigoje pas vietos dvarinin
ką rūmuose buvę laikomos po
niškos pamaldos. Į pamaldas 
suvažiavę visi šlėktos. Pamal
das laikydavęs vienuolis, kuris 
buk iš Varšuvos esąs atvažia
vęs.

Baltijos juroje pa
skendo 69 vokiečių 

kadetai'
Kiel, Vokietija, liepos 27. —' 

Laike smarkios audros Balti
jos juroje, prie. Kiel, paskendo 
vokiečių mokslinis karo laivas 
“Niobe”. 37 kadetai buvo išgel
bėti, bet 69 nuėjo juros dug
nan su laivu.

G. B. Shaw sulaukė 76 
metų amžiaus

Malvern, Anglija, liepos 27. 
žymus Anglijos rašytojas ir 
dramaturgas George Bemard 
Shaw šiomis dienomis švente. 
76 metų sukaktuves. Prie pro- 
jgos pareiškė, kad niekam ne
linki tokio ilgo amžiaus.

Čili pasekmingai ko- 
voja su bedarbe

•« į ___ i , i->

Šhntiago/^t/epos 27. — 
Nuo socyjistimis. valdžios Įs
teigimo- Čilėje bedarbių skai
čius sumažėjo nuo 118,C00 iki 
78,000. Dabar vyriausybe ruo
šia viešų darbų programą,' prie 
kurio bus pasamdyti' ir visi 
kiti-bedarbiai. Tam tikslui ma
noma išleisti apie 10,000,000 
pesų. 1 >■ .

Mirė J. V. diplomatas 
O’Shaughnessy

Viena, Austrija; • liepos 27.— 
Sulaukęs. 56 metų amžiaus mi
rė Nelson ’ O’Shatighnessy, žy
mus J. V; diplomatas, savo 
laiku atstovavęs Washingtoną 
Berlyne, Petrograde, Vienoje, 
Bukarešte ir Meksikoje.

Kaizerio anūkai J. V.

New York, liepos 27. — Lai
vu “Bremen” iš Vokietijos at
vyko nuversto Vokįetijos kai
zerio anūkai karalaitis Fried* 
rich ir Louis Ferdinand

I*
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T • . • 1-11 ; n;; ž>Lietuvių Ekskursijos
. ........

, ... ' • • , ■ ■ . I • •/

Rugpiučio 9 dieną laivu “Majestic” f 
per Londoną. ' » M -

‘ ’ * ' . f r *;

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
1, per Bremen. ,

1 Spalio 8 dieną laivu “Paris”
per Havre .... -

, »' • , I v • ‘.'r • .
t ■ j- į . ! . .'

Vaduodami, su Ekskursijomis gaunate pilną užtikrinimą 
’ turėti linksmą ir smagią kelionę. ‘

Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus 
prirengs 

1 i

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 
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Vokiečiai neleidžia 
Rytprūsių .vaikų 
važiuot Lietuvon

Vokiečių vaikų kasmet šimtai 
siunčiami į Lietuvą ir Klai- 
pėdo® kraštą.

Kasmet į Klaipėdos kraštą 
ir į Lietuvą važiuoja atsigai
vinti šimtų šimtai taip vadina
mų “Fėrijų kūdikių” iŠ Berly
no, iš Essu, Rūro krašto ir tt., 
nors jie nemoka nei žodžio lie
tuviškai. Tačiau jie važiuoja, 
ir kasmet jų skaičius didėja. 
Ir iš vokiečių niekas nieko blo
go tame nemato. Bet kaip ki
lo sumanymas iš Prūsų Lietu
vos siųsti porą vaikų į Lietu
vą atsigaivinimui, tuojau iš 
Vokietijos pusės kilo visokių 
kalbų, net pasipriešinimų. Taip 
štai Tovės kieme žandaras lan
kėsi pas žmones, kurie buvo 
pareiškę norą vaikus pasiųsti 
į Lietuvą.

Bet žvejai žinojo jam atsi
liepti. Sako: jei nenorite, kad 
vaikus pasiųstume, tai jus, po
nai žandarai, paimkite juos ir 
išmaitinkite kelias nedėles. Nes 
mums vaikų pasiuntimas reiš
kia didę pagalbą. Ir žandaras, 
nieko daugiau nesakęs išėjo... 
Ir Tilžės “Allgemeine Zeitung” 
palei3o šaukimą, dėl vaikų 
siuntimo J Lietuvą, bet visai 
be reikale ' *< **• ?

* > ■'i h j- : Į

Vėl tyrinėjamas ■A^puo- 
‘ Ičspiliakalųiš: r

. į ii,v.•>#;. u;j!

šiomis-dienomis • vėl; prade
damas Apuolės piliakalnio ty
rinėjimas;. Kaip* žinome, šio pi
liakalnio tyrinėjimo darbai bu
vo pernai -pradėti, šią vasarą 
jie vėl tęsiami. Tikimasi su
rasti naujų Lietuvos istorijai 
brangių ' iškasenų. Kasinėjimo 
darbams vadovauja generolas 
Nagevičius. 

f

šiomis dienomis' 'Nepriklau
somos Lietuvos spaudoj! buvo 
įdėtas atsišaukimas, kur pra
šoma surašyti visus Lietuvos 
piliakalnius, nurodyti jų vietos 
(apskritį, valsčių, kaimą), var
do kilmę, aprašyti išvaizdą, 
surašyti jų istoriją, apie juos 
įvairius padavimus, pasakas, 
dainas, Jų reikšmę apylinkei, 
dabartinę būklę, vietos žmonių 
papročius ir kit.
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Plungė (Telšių'apskr.) . Sek- 
madienį,'l>iržęjio .8 <J„ Plungės 
ląisvą!Wi» |>u

tarpe 
laido-

ėgų pa- 
>s ,įvyko

LIGOS ŠVIEČIA 
KRAUJYJE gyvenimo faktai yra stip- 

už visokias mistiflkaci- 
r gražius, visokiomis slap
ais pasaldintūs žodelius, 
kad ir aukščiąus aprašy-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.sumą likusiai vęlionies 

J motinai (kuri savo 
miršjjąnĮtį sunelj prikalbinėjo 
“grįšti prie dievo”).

Plungės laisvamaniai rimti 
žmonės

nių pančių, kuriai tamsybės ir 
apgaulės žiniai laikė keletą 
amžių surišę juos su dusia ir 
kunu ir dabar dar drebančiom

•Šateikių pavap,, ii 
tamentė savo vali 
palaidotas

rikietis) ir kt., (daugiausįa 
ūkininkai), yra visų gerbiami, 
taktiški, dori, išmintingi žmo
nės ir savo gražiais pavyzdžiais 
sėkmingai skina plačiosioms 
masėms kelią į dvasines lais
vės viešpatiją.

ria ultra-violetinius spindu
lius. Tad jis pradėjo imti tik 
kraujo nuosunkas (serumą), t. 
y. vien kraujo skystimą, lie
kantį pašalinus iš kraujo visus 
jame esančius rutulėlius. Tat 
galima labai lengvai padaryti: 
arba duodama kraujui nusi
stovėti ir tada sunkesnieji ele
mentai lieka dugne, o pavirš
iuje lieka tyresnis skystimas, 
—arba maišoma pagalėliu ar 
stikline lazdelė ir išimama vį- 
•šA-tai, kas aplinkui susirenka, 
o tada lieka gryni syvai.'

Prdf. Reche tada pamatė į- 
domų vaizdą: sveikų žmonių 
kraujo nuosunkos švietė ki
taip, negu sergančių žmonių. 
Kadangi galima buvo manyti, 
kad čia kaltos kokios bakteri
jos, tai kraujo nuosunkos bu*

rankom. stengias užlaikyti be
siveržiančius į laisvę žmones 
Bet f 
resni' 
jas i] 
tybčd 
štai I
tame: atsitikime; girdėjosi žmo
nes kalbant: “matai, sako, tie

tlaisvamaniai ne tik kad nieko 
neima už tokį gražų palaidoji
mą, bet dar net sumetė tam 
tikra i
beturtei motinai

jo nuosunkosc. ir kai joks kitas 
ištyrimo būdas dar 
jos nustatyti
ją išgydyti ir neduoti jai iŠsi 
platinti.

žinoma,, kalbant apie lais
vosios minties plitimą ir popu- 
liarėjimą, reikia, kad tos kor
poracijos atstovai butų rimti 
ir dori žmonės, turį visuome
nėje pasitikėjimą. O Plungės 
laisvainanių “judėjime” tokia 
sąlyga kaif) tik yra. čia lais
vamanių draugijos atstovai, 
kaip, pav., p. šakys (buv. sei
mo atstovas), p. Kripas (ame-

spijiduliais tyrinėti 
kraują. Jis nustatė, 
sveiko, tiek sergančio 
kraujas šviečia vie-

Wasliington, D. C
šinfj) ir Kanadą ąmbašadoriųs W.f p. <fterddge, pąsityšo ;šv.
Lauryno vandens kelių sutartį. Sutartyje planuojama"sujungti

’ • . . f . . I . Į - . V

Chicago- su- Atlantiko vandenynu1 ; • -
t < s

Balčiai kratinyje ar rerklfije rali 
SMidaryU rirulų*. Paleufvlnkit 

ioa i 5 minate* su “Muaterale".
— •‘cotinter-irritant” I Uždedama* 
karte l vnianda, ji* turi auteli U 
narelbą. MlUonų vartojama# per 
20 meti). Rekomenduojam** dak
tarų ir alaurlt).

viena liga turi savotišką aiški 
rą spalvą, pagal kurią galinu 
pažinti pač 
procesą.

Be to, pavyko‘padaryti' dar 
vieną svarbų dalyką, būtent, 
nufotografuoti kraujo nuosun- 
kų spindėjimo spalvą, paruošti 
liguistų 
veikslus ir juos užfiksuoti1 len 
tūlėse, 
kraujo 
dabar

vo sterilizuotos ir visiškai izo
liuotos nuo bakterijų, o vis 
dėlto ir tada aiškiai buvo ma
tyti, kad sergančio reumatiz
mu kraujo nuosunkos šviečia 
kitai]), negu sergančio džiova, 
kepenų liga, vėžiu, gyslų su
kalki ji m u ir k. kraujo nuo- 
suhkos.

Taigi pasirodė, kad sveiko 
žmogaus kraujo nuosunkos 
labai Silpnai tešviečia kažko
kia žalsvai pilka' spalva. Ser
gančio žmogaus kraujas visais

r• ’ ’ r v' p'*: • •

tuvių rc^ųl^ąl 
priešingi tamsu 
Rangoms. tai 
nef ispudinffos. lydėjo
apie vedimų, viįa kelią gro
jo <<pątrųJ>6iS^’ (taip ira va
dinamą dūdų orkestrą) gedu
lingas melodijas. O kai “pa- 
grabininkai” prisiartino Plun
gės priemiestį, tai laidotuvinįp- 
kų procesija užėmė apie pusę 
kilometro. Ta gausinga žmonių 
minia laikėsi labai rimtai, ka
pinėse žmones nusiėmė kepu
res, buvo pasakyta ir išklau
syta gražių prakalbų ir niekas 
iš dalyvių neparodę mažiausio 
paniekos ženklo, priešingai, vi
si buvo ąųsikąup; 
vięnas, r< 
vas 
vos,

[Acme-P. B A. Photo]

Mineola policijos viršininkai Trank Tappęn ir 
Harold King, kurie buvo prašalinti už kalinio Hymans Stark 

nužudymą.

r. ; je, rimtį* r(Tik 
odos, klebonijos atsto- 

stovėjo su kepure ant gal- 
matyt, norėdamas paodyti, 

iš kur esąs).
Laisvi žmonės kultūringesni
Šis pąvyzdis , gražiai parodė, 

kad ir musų atsilikusioj Že
maitijoj vargšai žmon'eliai jau ■_ i . ‘ .m’ • ’>v ’ ’*• • v *■ i ■ ■.£. ’

!« savo
yvau^i tose "bai- 

laijiįoteyąę, kitaip grą- 
atskij-U ate imo. 

Tamsuoliai (ypač, ijĮĮnom^, da- 
vatkošĮ skardė

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Bo oncracijos ar jčiršklmų. Bo priverstino 
poilsio. 61s punrnstas Vyflymąste nnnilo teiti* 
žia f ims atlikti savo reikalus kaip papras
tai—šinoma, jei nesate įlok paliegę, kad 
esate priversti guteti lovoje. Tokiame atsiti
kimo, Emerald 011 veikia ! taip ■greitai, kad 
užgydyti justi kojų žaizdas, sumažinti flttth 
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad iųs 
I trumpa laikų galSsIte atsiKOlti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jurpa tikrai pa- 
pelbes. Justi aptiekhHnkab nepasitaikys jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Dar vieną naudą atneša iš
radimas, būtent, darant krau
jo pcrliejimtis, kuriais medici
na plačiai naudojasi.

Nustatant kraujo grupes (t. 
y. ar davėjo kraujas tinka ė- 
mėjui) taip pat galima pasi
naudoti ultra-vįoletiniais spin- 

atvejais šviečia kitai]) ir kiek- dūliais ir apsau^bti kraujo ė- 
mėją nuo rimtų" ligų, kurių 
dar negalima susekti kitais bu- 

apibrėžti1 (]a]s,
Bet tuo dar toli gražu nesi- 

galimmnai, kurie 
gludi prof. Recllės išradime. 
Tai yra didelis žingsnis prie
kin mokslo srityj, o gal ir de
da pamatą naujam mokslui, 
naujiems pažinimams, pasise
kimams ir praktiškiems tiks
lams., Dabar yra aišku, kad ul- 
tra-violetiniais spinduliais gali 
būti no tik iškeliami aikštėn 
tamsus nusiženglinhi ir falsifi
kacijos, bet ir ligos šviečia 
kraujyje ir žmogaus akis vis 
giliau įsiskverbia į gamtos bei 
gyvenimo slėpinius, į sveikatos 
ir nesveikatos paslaptis.

Ofisai persikėlė iš 2342 South Lcavitt Street j naują ir di
desnę, inoderniškesnę vieją j

2324 South Leavitt Street
Kampas 23td Place.

Patarnausim savo bizny taip kaip ir pirmiau specialiai dabar patarnau
ja m MORGIČIŲ REIKALAMS, perkam ir parduodam morgičius, skoli
nant ant pirmų morgičių. • (

Katrie turite pirk£ morgičius iš uždarytų bankų, krėpkitės į musų ofi- 
$4, mes esame pasirengę ir turime tarti tikrį sistemą iškolektuoti nuošim
čius ir sumą. ’ 1 j, « . .

Spulkos Serija prasidėjo nuo liepos 1, 1932, dabar galima prisirašyti ir
visi 'mokesčiai spulkos narių priimami šiame ofise.

butų 
laisvaipanių, 

b ne kitose kapinėsę/ Sužinoję 
apie V-čip atsisąįymą nuo

ma, ų| baž“
nytyos Vi 
a vedins 
ąiose A •f- sino

JUSTIN MACK|EWIGH 
2324 S. leavitt St. CanaI 1678-1679

‘ CHIČAGO. ILL. t

liūs, o antra vertus jis turėtų 
būti tvirtesnis už gyvasidabrį, 
kad išlaikytų aukštą karštį. Jis 
neturėtų nei išgaruoti, nei 
praskysti ar suminkštėti, nes 
antraip gyvasidabris galėtų 
ištekėti ar pasikeisti. Stiklas 
čia tiktų, nes jis permatomas, 
bet jis negali išlaikyti tokios 
aukštos temperatūros. Gi kito
kios medžiagos nebijančios 
ugnies išlaikytų tokią nepa
prastą temperatūrą, bet jos nė
ra permatomos. Tačiau beda
rant bandymų, pasirodė, kad 
žemėje, kalnuose, gausiai esa
ma tam tikro minęrajo, vadi
namo kvarcu, kuris yra gimi
ningas kalnų krištolui, kai ku
riems brangiems akmenims ir 
deimantui. Kvarcas 4 yra paly
ginti pigus ir savo ypatybėmis 
labai gerai tinka dirbtinei sau
lei sukurti. Jis yra kietas (kie
tumas — 7), visai nebijo ug
nies (išlaiko tūkstančių laips
nių karščio) ir permatomas, t. 
y. visiškai praleidžia ultra-vio
letinius spindulius, nesuger- 
damas jų dalies, kaip stiklas.

pirbtinė 1 saulė sukuriama 
štai kaip. Į tokio kvarco vamz
dį įpilama gyvasidabrio, pas
kui vamzdelis ’ įtvirtinamas 
į metalinį pusrutulį (prožek
torių) ir per vamzdelį perlei
džiama stipri elektros srove, 
kurios įtakoj gyvasidabris ima 
garuoti ir išleidžia violetinius 
ir ultra-violetinius spindulius. 
Tie spinduliai iš pusrutulio re
flektuojami ir apšviečia viską 
aplinkui taip intensyviai, lyg 
saulė pajūry vasaros metu. 
Bet į tuos spindulius negalima 
žiūrėti, nes jie apakina ir gali 
pakenkti akims taip pat, kaip 
ir saulė, jeigu į ją žiūrima. 
Todėl, aky# apsaugojaiuos tam
siais akiniais, kurie, sulaiko 
spindulius ir neprileidžia prie 
akių* , ■ ’

T ok i a is gyva si da bri o-k va reb 
lempų spinduliais^* buvo daro
ma visokių bandymų ir ap
šviestos visokios organines ir 
neorganinės medžiagos. Pasi
rodė, kad “akla”, neŠvicčianti 
medžiaga, kuri apšviečiama 
ultra-violetiniais spinduliais, 
ima žėrėti ir leisti savo spin
dulius, kurie jau matomi žmo
gaus akiai. Kriminalistinis 
mokslas pastaraisiais metais 
jau pasinaudojo tuo išradimu 
ir dabar, jau galima labai ori- 
giiialiu budu tikrai nustatyti 
pinigų ar dokumentų padir
bimą. Mat, viena popieriaus ar 
metalo rūšis, ultra-violetinių 
spindulių įtakoj, šviečia ki
taip, negu kita rūšis. Todėl ul- 
tra-violctiniais spinduliais ga
lima tiksliai pažinti ar tuo 
pačiu rašalu rašytos visos rai-. 
dės, ar skaitmenys dokumen
te, ar banknotas spausdintas 
tikrame ar padirbtame popie
riuje, ar pinigas pagamintas 
iš tikro ar netikro metalo, žo
džiu, ultra-violetiniu metodu 
galima daryti smulkiausius 
analizus ir šioj srityj visai 
trumpu laiku buvo pasiekti 
įstabiausi moksliškų tyrinėji
mų rezultatai. ' į

Prof. Reche ėmėsi ultra-vio
letiniais 
žmogaus 
kad tiek 
žmogaus 
uodą maliniai rusva mašasti- 
ne spalva, ir suprato, jog tat 
įvyksta dėl to, kad raudonųjų

PRANEŠIMAS
Jlistią Mackiewich, Ąlortgage Banker

Tšmrkitp tųlįmesijys inanęšhnus.

Padarius žmogaus 
nuosunkų spektrą, jis 

palyginamas su lentele 
ir žiūrima, į kokį spektrą jis 
panašus, o tada galima spręsti, 
kokią ligą žmogus turi. •

Aišku, kad toksai ištyrimas 
turi labai didelės reikšmės, 
nes tiksliai nustačius ir nufo
tografavus įvairių ligų kraujo 
nuosunkų spektrus, galima nu
statyti žmogaus ligas daug au
kščiau, negu iki šioliniais dia
gnostikos budais, vartojamais 
medicinoje. Dabar liga nusta
toma kartais per vėlai, kai ji 
jau įsigalėjo organizme ir ne- 
bepasiduoda jokiems vaistams. 
Tuo tarpu iš karto susekus li
gą, kai ji vos tepasirodo krau-

Lcipcigo etnologijos-antro- 
pologijos instituto direktorius 
prof. Reche, rašo Dr. E. Sega- 
lis, nesenai padare išradimą, 
kuris ilgainiui gali turėti di
delės įtakos medicinos dia
gnostikai (t. y. ligų pažinimo 
ir nustatymo mokslui), suteik
damas jai naujų tyrimo būdų 
ir, gal, duodamas jai 
naują kryptį. ‘ '

Prof. Reche nustatė, 
medžiagos, kurios pačios 
šviečia, ultra-violefhiių spin
dulių įtakoje gali* tapti šviečia
momis ir išleisti savo spccifi- 

spindulius. Šie spinduliai 
skiriasi nuo visų kitų spindu-j 
lių, kuriuos išleidžia kitos me
džiagos. Taigi, kiekvienas ul- 
tra-violetinials spinduliais ap
šviečiamas daiktas turi savo 
spindėjimą, savo spalvą. Ši 
spalva yra, lyg, jo “pasas”, pa
gal kurį jį galima pažinti ir 
nesupainioti su kitais daly
kais.

Iš kur bendrai atsirado ul- 
tra-violetiniai spinduliai? Tat 
jau senai yra žinoma. Kai sau
lės spindulys pereina per šli
fuotą stiklą, per prizmę, tai 
matyti visa juosta spalvų: rau
dona, oranžine, žalia, mėlyna, 
indygo-melyna ir violetine 
spalva. Tat mato musų akis, 
tat ji pagal savo konstrukciją 
moka atskirti. Betgi abiejuose 
minėtos spalvų juostos (spek
tro) galuose esama ir tokių 
spindulių, kurių žmogaus akis 
nesugeba pamatyti. Tų nema
tomų spindulių buvimą tegali
ma nustatvti tik kitokiu budu. 
Mat, greta matomų raudonųjų 
spindulių esama ir nematomų 
infra-raudonųjų spindulių, ku
rie tėra šilingos spinduliai. To
dėl jų buvimas pasireiškia tuo, 
kad jeigu raudonujiį spindu
lių rubežiuje, kur musų Akis 
nieko nebemato spalvų juos
toje, laikomi ypatingai jautrus 
termometrai, tai jie tempera
tūros pakilimu rodo, kad ten 
teveikia tik tie spinduliai, ku
rių musų akis nebejaučia.

Tas pats įvyksta ir kitame 
spektro gale, kur yra vadina
mieji trumpų bangų spindu
liai t. y. violetiniai spinduliai, 
kuriuos musų akis mato ir ku
rie mums pasirodo violetinės 
spalvos pavidalu. Tie violeti
niai spinduliai yra ne šilimos, 
bet chemijos spinduliai: jų ne
jaučia termometras, bet užtat 
jų įtakoj pajuosta fotografijos 
plokštelė, šalia jų esama ir 
kitų spindulių, kurių musų 
akis nebejaučia, bet į kuriuos 
smarkiai reaguoja fotografijos 
plokštelė* pajuosdama dar vei
kiau, nekaip iš violetinių spin-, 
dūlių. Tie spinduliai vadinami 
ultra-violetiniais ir jie pasižy
mi nepaprastu cheminiu veiki
mu: jie piešia paveikslus foto
grafijose, nuo jų žmogaus oda 
nudega, jie naikina įvairias 
bakterijas ir apsaugoja žmo
gų nuo visokių ligų. Itin stip
riai jie veikia vaikų organiz
mą ir kartu su tam tikru vi
taminu net išgydo anglų ligą 
(rachitą).

šių svarbių spindulių esama 
saulės spektre. Bet kaip gali
ma juos gauti, saulei nesant, 
pav., naktį, žiemą, darganoj, 
kambaryje, laboratorijoje? šią 
problemą mokslas irgi jau se
niai yra išsprendęs.^ Astrono
mija per spektro analizą nu
statė, kad ta medžiaga, iš ku
rios yra kilę ultra-violetiniai 
spinduliai saulės spektre, yra 
ne kas kita, kaip gyvasidabris, 
kuris saulės masėj įkaitinamas 
iki tūkstančių laipsnių ir ga
ruodamas išleidžia ultra-viole
tinius spindulius.

Tada imtasi visokiais eks
perimentais kurti “dirbtinę 
saulę,” kas irgi puikiai pavy
ko. Mat, elektros srove galitna 
tiek įkaitinti gyvasidabrį, kad 
Jis pradėtų garuoti, betgi Įdlo 
^Jausimas, kokiame inde gali
ma butų tą gyvasidabrį laiky
ti. Juk tasai indas pirmiausia 
turėtų būti ne tik permatomas, 
bet ir turėtų praleisti spindit-

Don’t 
neglect 
Colds
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Algirdas M arge ris.

Žmogienos Mėsinyčia

Visi žino Miko prakilnią sie
lų — Mikas yra giliai gerbia
mas lietuvis, nes jo nuoširdus 
darbai vargo pelenis buvo ir 
yra taikomi sulig ta skelbiama

meilei, 
nių

dėl savo tautos 
meiles ir pareigų.

(Bus daugiau)

artimo
žmp-

(Tęsinys)

15
Roko nugarkaulio smagenos 

ir kojų nervai lyg ir atsigamin
ti pradėjo. Atsirado jo kojose 
daugiau šilimos. Galėjo jau ir 
pajudinti biskelį. Kiek džiaugs
mo! Nors sykiu ir senosios li
gos skausmai sdįnrjžo. Bet kas j 
gi skausmo jausmais prieš vilties 
jausmą, kad jis, juokas, ir vėl 
vaikščioti galės.: Irt kai vieną 
dieną atneši seselę, jam kriu
kius ir paprašė pabandyt vaikš
čioti, rodos, kad jčį'džiaugsmui 
ir galo nebus. Tik kai jis pri
ėjo prie lango ir pamatė žmo
nes greitai bei mikliai vaikš
čiojančius, vaikus lakstančius,— 
iškilo jo galvoje mihtis, kad “Ir 
aš, Rokas, kadaise taip gyvai j.a. , v. v v. ! v,‘ . buvo jėgingas vyras, žadantislaksčiau bei vaikščiojau , ir 
prislėgė, užgesino džiaugsmo 
jausmą jo sieloje. Pažiurėjo jis 
ir į tą kalną, kuriame savo 
sveikatą palaidojo. Skaudus liu- 
dėsis, kaip inkvizitorių replės, 
kruvinai draskė jo širdį. Juk 
ten jo sveikatos kapas!

Sugrįžo Rokas j [lovą. Dabar 
tik viena eilė minčių jo galvoje 
vyravo: grįžti Lietuvon ir pa
matyti nors ir praretėjusią, iš
badėjusią savo šeimynėlę.

Praėjo dar kelios savaitės ir 
Rokas su kriukiais galėjo šiek 
tiek daugiau pavaikščioti. Tuoj 
ir išsiruošė Lietuvon.

Laive laiptais vaikščioti, buvo 
jam labai sunku. Dienas ir nak
tis sėdėjo arba gulėjo kajutėje. 
Kaip didelės jurų bangos kad 
daužė vieną jo kajutės sieną ir 
mažą langelį, taip skaudžios 
mintys daužė jo širdį bei sier 
lą. Prisiminė, tūkstančius kartų 
prisiminė, kaip jaunas, sveikas 
ir stiprus iš Lietuvos atvažia- 
V|>, kokias bj^dfiifek^iiiis jįirę- 
R’ , o dabar grįsta oė sveikatos,

Jėgų, bę-piai^ tik- su ta 
pigiausia ir liudnihuših viltimi: 
ubagais Lietuvoje eiti....
jokioms skaudžioms mintims 

Roko galvoje siaučiant, dažnai 
užsikniaubdavo jis ?lovoje ir, ne
lyginant isteringa moteriškė 
arba mažas vaikas, išsiverkda- ■■", J • 
vo. J M

po pasoste parsiveža, ir baisiai 
jam pavydėjo; kiti, jau prasi
blaivę nuo prietarų, manė, kad, 
gal būt, ir parsiveža šimtelį ki
tą, ko pavydėti nereikia; treti 
labai stebėjosi, kad iš tokio jau
no. sveiko, tiesaus, stipraus, 
tarytum ir audros nepalenkiamo 
ąžuolo, grįžta dabar susitraih 

i kęs, paniuręs, nedrįstąs niekam 
į akis pažvelgti senelis. Kai li
po Rokas iš vežimo, tarytum 
vyličios, susmigo visų akys į jo 
kriukius, kojas, išblyškusį ir la
bai raukšlėtą veidą, drebančias 
lupas ir stambiais lašais berie- 
dinčias jo ašaras....

Slinku buvo Rokui išvažiuo- 
jjant atsisveikinti, bet dar sun
kiau parvažiavus pasisveikinti 
su savo mylimaisiais. Tada jis

4 16 f
Rūsčioji praeitis, tarytum, 

kurstė, degino Roko gėdos bei 
savigarbos jausmą ir jis nieku 
bųdu neišdrįso eiti per miestelį 
su kriukiais. Pasisamdė vežiką. 
Vežime susirietusį, į šalis pa
žvelgti bijanti Roką varstė 
smalsuolių akys. Vieni, dar vis 
galvoje beturėdami “šliuptar- 
nius”, “bedievius”, aitvarus ir 
galimumą šėtonui parsiduoti, 
manė, kad Rokas pinigų maišus

tokį piknikų, jogei visi svečiai 
butų patenkinti.

Sis išvažiavimas suteiks 
jums geresnės sveikatos. Jis 
taipgi suteiks smagumo.

Jame bus suvaidinta, juokin
ga komedija. Bus žaismių, 
kaip atsirinkimas batų-čeveri- 
kų, kiaušinis šaukšte, dovanos

Mt Greenwoodpažįsta.
'Toks šiandie Mikas yra se

nelis. Aštuntas amžiaus kry
želis jam giliai savo žymę už
dėjęs, bet Mikas dar jaunas 
protu, Mikas sveikai žiuri į 
Chicagos lietuvių gyvenimą, 
jis mato esamas ydas dar aiš
kiau negu mate . keturias de
šimtis metų atgal. Mikas jau
čiasi apviltas, skaudžiai apvil
tas. Jis buvo giliai įsitikinęs, 
kad sykiu su lietuvių pažan
ga, su lietuvių kultūriniu žen
gimu priekin, plėtotis kartu 
ir pats žmoniškumo principas 
lietuviuose. Mikas buvo įsiti
kinęs, kad išlavinto lietuvio 
siela bus daug jautresnė gel
bėjime savo vargšo brolio ne
laimėj. Mikas sąprotavo, kad 
lietuviai mokėdami skaityti, 
rašyti, mokės geriau atskirti 
pelus nuo grudų, persiima svei
kesnėmis idėjomis. Ypačiai 
jam norėjosi, kad lietuvis lie
tuviui varge ir nelaimėje teik
tų paramą. Šiandie Mikas aiš
kiai mato, kad jis klydo. 

i

Jis prisimena laikus, kad di
džiuma jo brolių lietuvių buvo 
labai tamsus, bet jie buvo dau
giau gero velijantys savo kai
mynui, negu šiandie.* Jis pri
simena keturias dešimtis me
tų agal, kad Baltušiu Jonui 
buvo darbe nuskinta koja — 
šeimyna atsidūrė didžiausiame 
yarge. Kaip visi tos apielin- 
kės lietuviai teikė paramą ne
laimingojo šeimynai. Mikas 
prisimena naują imigrantą 
Gaidžiunų Petrą, kuris vos tik 
atkeliavęs į šią šalį pradėjo 
sirgti nelaba ja džiova — jie 
tuoj surinko du šimtu dolerių 
ir grąžino jį į Lietuvą. Mikas 
prisimena taipgi Valančių šei
mynos istoriją — vyras užsi
dirbęs, susikrapštęs'keletą rei
kalingų centų, pasiuntė žmo
nai ir keturiems vaikams lai
vakortę, o kada moteris su 
šeimyna pribuvo Chicagon, tai 
Valančius tą pačią dieną buvo 
miręs. ,Visi jų laikų dar . nau
ji šios šalies gyventojai buvo 
biedni, < bet prisėjo gelbėtis at
keliavusius imigrantus ir rū
pintis mirusiojo palaidojimu. 
Prisimena Mikas tą viską ir 
jis tuo ir Šiandie didžiuojasi?

Mt. Greemvoodiečir,
tomis jėogmis rengiasi pašau-' išlaimėjiinas — radio 26 dol. 
linei parodai — piknikui, ku-j vertės.
ris įvyks rugpiučio 14 dieną1 Mt. Grenwoodiečiai, visi pa- 
Washington Heights miške, davę vieni kitiems rankas, sa- 
SLA. 178 kuopos komitetas de-'vo kolonijos vienybę palaiky- 
da visas pastangas kad surengti kinie. Žinių gaudytojas.

PRANEŠIMAS
Turintiems Pirmų Morgičių ir Real 

Estate Bonų Pirktų per 
UNIVERSAL STATE BANKĄ

Kadangi žetniau pasirašiusieji esame gerai susipažinę su 
viršminėto banko išduotomis vertybėmis, fnes manome, 
kad mos galitne ^geriausia pasitarnauti turinčių morgičius 
ir namų savininkų interesams ir sutaupinti jiems išlaidų.

Kol vėl bus atsteigtas normalis bankinis patarnavimas, 
musų ofisas yra pasirengęs jums parūpinti apdraudą, iš
davinėti money orderius (siųsti pinigus), kolektu.oti mor
gičius ir nuošimčius, duoti notaro liudijimus ir teikti viso
kį kitokį panašų patarnavimą.

aruodus laimės savo Kastei įr 
[vaikučiams, dabar— elgeta. Ta
da galėjo . savo, širdies skaus
mus savyje sudeginti, dabar— 
tik skaudžiose-ašarose paskan
dinti. Taip... Ir prisipildė maža; 
skurdi trobelė begalinio liūdnu
mo ašaromis.... . f ’ ■ h j j 
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Saulėtomis dienomis sėdėda

vo Rokag ant suolelio lauke ir 
kaitindavo skaudžius, sustingu
sius ir išputusius savo sąnarius;, 
Visame miestelyj aukštai kyšo
jo bažnyčios bokštas. Kokas jo 
nepakentė ir vengė. Kiekvieną, 
kartą, kai netyčia užklysdavo, 
jo akys i šitą bokštą, baisiai 
skaudus šiurpuliai nukrėsdavo 
visą jo kūną ir sielą. Mat, at
sigamindavo jo galvoje girdėti 
po tuo bokštu, toje bažnyčioje 
kunigo žodžiai, kad Amerikoje 
yra daug “šliuptarnių”, .“bedie
vių”, “cicilistų”, kurie šėtonui 
.parsiduoda ir už tai dolerių mai- 
šps. ggfliįpų- ^Atsigamindavo ir 
kalbos1,apie Antūtią*. Atsistodavo: 
gyvi vaizdai Ruko, ąlfyąe,,gii>; 
dėdavosi skaudus dejavimai jot 
ausyse. Matydavo jis Antaną,į 
jo sunkų darbą, labai dorovingą 
gyvenimą ir* baisiąją mirtį... 
Matydavo, jjsįbe kojų,, |je rankų 
angliakasius ir girdėdavo jų be
viltiškus, visko išsižadėjusius 
žodžius, mintis. Užvirdavo Ro
ko gyslose kraujas ir jis visa 
savo širdimi, visa siela,^visomis 
jėgomis ištardavo: “Melų bokš
tas! Parazitų namai”!

Kai saulutė atšildydavo sus
tingusius Roko sąnarius, skaus
mai biskelį sumažėdavpį jis ant 
suolelio atsiguldavo ir. užmig
davo. Bet užeidavo maži debe
sėliai, kaltais ir daug jų sykiu.; 
Atvėsdavo Roko sąnariai, sug-

* * irįždavo skausmai, kurie erzin
davo nervus, siųsdami nemalo
nius impulsus į galvos smage- 
nas. Ten atsigamindavo senos 
asociacijos ir reikšdavosi Roko 
dvasioje baisaus turinio sapnu. 
Ir sapnuodavo Rokas, kad jis 
bedirbąs urve, kurio sienos pil
nos ilgų ir aukštai užriestų va
šų, ant kurių sukabinta žmonių 
kojos, rankos, galvos ir vidu
riai.... Rokas, tarsi siaubo smau
giamas, krupteldavo ir sušukda
vo: “žmogienos mėsinyčia!” 
1932—III—22

IAcme-P. 8 A. Photo]

New York. — New Yorko majoras James Walker, tardomas 
už kyšių ėmimą. Dabar Walkeris rengiasi visus kaltinimus 

atremti.

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

CUICAGOS ŪKA
NOTI ŠEŠĖLIAI

Rašo Nemunas.
■ < )>.' ..JĮ • iV;l .?• •' :

Mikas ieškojo savo sielai pa
tenkinimo. Mikas matė gyve- 
ninie esamas skriaudas, netei
sybę. Mate didelį j perteklių 
pas vienus, dideh yargą pas 
kitus. Matė' vidurines klęšęs 
.žmones, kurie atšalu nuo skur
džių, svajoja likti rvt po ryt 
turtuoliais. Mikas' is sociahs- 
,tų kalbėtojų ; į>ifadėja{ «gwsti 

pradėjo iš painių darytis, aiš-’ 
kesniais. Pradėjo daugiau gi- 
linti^ į jan® ip&žąi . supranta- 
ini|s klausimus į— ieškoti į

r;

meile skurdžiui butų meilė iš 
gilumos širdies, iš įsitikinimo, 
o ne pridengta veidmainybės 
skraiste, kaip kad yra pas ku
nigus skelbiant Kristaus moks-

G.A. Šukys ir Wm.M.Antonisen
3320 South Halsted Street,

• Tel. YARDS 5215

Taip Mikas buvo socialistu, 
skaito jų laikraščius ir kny
gas, gilinosi į tą viską, ko so
cializmas mokina. Jis ar-I
čiau susipažino su žymesniais 
socialistų darbuotojais, naujos 
evangelijos skelbėjais. Bet, 
deja, Mikas ir čia pastebėjo, 
kad didesnį nuoširdumą, mei
lę savo draugui vargdieniui 
gali rasti pas paprastą varg
dienį, eilinį narį, ’ negu pas 
tą, kuris socializmo, evangeliją 
skelbia. Tas , Mikui nepatiko, 
jis bandė įtikinti kai kuriitęs 
socializmo vadus, kad jie nau
jos gadynės evangeliją turi 
skelbti daugiau savo pavyz
dingais darbais liaudžiai, ne
gu giliomis teorijoms ir dar 
jiems patiems miglotai supran
tamomis. Miko argumentų 
nieks neklausė, kiekvienas jų 
pasakė, kad mes nesam Kris 
taus mokslo skelbėjai, bet so 
cializnlo. Socializmas: reika
laująs supažindinti mintas su 
jo tyru mokslu-teor^ja, o tei
sybė, lygybė įvyks tąda, kada 
mes tą teoriją įvykinsime į 
gyvenimo praktiką. Mikui ši
tokie išvadžiojimai nepatiko, 
bet visvien jis socialistų eilėse 
pasiliko. Jis pats pradėjo būt 
aktyviu organizacijoje, pradė
jo pagalios , šitą evangeliją 
skleisti pats, bet jis tą' darė 
daugiau savo pavyzdingu dar
bu vargdienių eilėse — jiems 
prigerėdamas jų nelaimėse, 
jų kovose už kasdieninį duo
nos kąsnį. Jis teikė paramą 
kam skatikais, kam geru žo
džiu bei kitokiu patarnavimu. 
Visi vargdieniai Miką gerbia, 
visi su juo nori pasitarti, visi 
nori, kad Mikas' juos aplanky
tų ir. mintinais pasidali

$1000.00
ACCIDENT INSURANCE P0LICY

, Tiems, kurie užsirašys , ' 
... NAUJIENAS.' . .

« - ant melų ir prisius $7.00 Amerikoje 
Chicagoje $8.00 -

Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.' 
f < • ■ < f ■ . ■ ■ •:* n * Į : ' I į ( , 1 • >1 ! j . I

Pilnas vardas ir pavardė ....

Adresas i

Amžius .
Kam užrašote?

Ar giminė?

F"
HOP n AVOfO D

ktY MALT S^f

Šimų socializme atsakymą. 
Tiesa, Mikui dar nebuvo vis
kas aišku, bet jam juk nebu
vo .Riškų ir būnant ištikimu 
bažnyčios tarnu. Jis liko ge
ru socialistu, persiėmė jo te
orija, bet kreipę daugiau 
svarbos į tos teorijos aiškinto
jus, negu į pačią teoriją.

Jis-Kristaus mokslą irgi ger
bė, bet, pamatęs kunigų veid
mainystę pradėjo atšalti ir 
nuo paties Kristaus mokslo. 
Gal čia buvo Miko didelė klai
da — gal, bet ta ypatybė pas 
Miką buvo. Juk yra sakoma, 
kad nereikia žiūrėti ką kuni
gas daro, bet ką sako. Vie^- 
nok Mikas to nesilaikė. Jam 
norėjosi matyti, kad socializ
mo mokslo skelbėjai butų nuo
širdus, teisingi žmonės. Kad 
juose negyvuotų egoizmo, kad

Rusiška ir Turkišl
DOUGEAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vaboi.
i 

Rusiška ir turkiška pirtis 
seredomis iki / ▼.

Geriausias
Ką pinigas

! . J *
gali pirkti
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swimming pool. 
irtis moterims

'■ . ......... ...
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Rusijos

■
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asmilk 
itself!

KHAFT ..

Vėl veeta
skanų naujų sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti 1

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 1

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

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame, kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslčs. užnuodijim, krau
jo, odos, ligas, . žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyt ateikite Čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų it išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
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. Crawford 5573
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ISPANIJOS SOCIALISTAI 
REMIA VOKIETIJOS 

SOCIALISTUS

UŽsisakymo kaina:
Chicagoje —- paštu:

Metams .......... ....................
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Trims mėnesiams _____ _
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Trims mėnesiams ...________  1.75
Dviem mėpesiams ............... 1.25
Vienam mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams --------------------------  $8.00
Pusei metų ......................    4.00
Trims mėnesiams ...........   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

nuosavybe ir kontrolė biznyje

Dažnai kalbama apie privatinį kapitalą ir jo daro
mas skriaudas — išnaudojimą ir t, t. — darbo žmo
nėms. Kas gi yra tas “kapitalas”? Trumpai sakant, 
tai — turtas, su kurio pagelba daroma daugiau turto.

Paprastai manoma, kad tas turtas yra nuosavybė 
kapitalistų, kurie samdo darbininkus ir juos išnaudoja. 
Bet iš tiesų, kapitalistai toli gražu ne visuomet yra 
kapitalo savininkai. Didžiausieji bizniai Amerikoje pri
klauso kompanijoms, kurios susideda iš akcininkų (ar
ba “šėrininkų”). Akcininkai ir yra teisėtieji tų kapita
lų savininkai. Jie išsirenka direktorius, kurie veda biz
nį akcininkų (šėrininkų) vardu ir jų naudai.

Ar tie akcininkai yra kapitalistai? Anaiptol ne visi/
Jungtinėse Valstijose šiandie gyvuoja daugiau, 

kaip 300,000 įvairių pramoninių korporacijų, t. y. kom
panijų, kurioms įvairios valstijos yra suteikusios čar- 
terius (leidimus daryti, biznį). Šitų korporacijų akcijos 
(serai) priklauso 24 milionams žmonių. Aiškus daly
kas, kad tiek daug kapitalistų Amerikoje nėra. Dau
guma tų šėrininkų. turi tik po kelias arba kelioliką ak
cijų. Jie iš to gyventi negali.

Vadinasi, tik maža dalis tų žmonių, kurie yra ka
pitalo savininkai, gali būt laikoma “kapitalistais” tik
rąja to žodžio prasme.

Bet yra ir kita labai praplitūsi, o tačiau visai klai
dinga nuomonė apje kapitalą ir kapitalistus. Manoma, 
būtent, kad kapitalistai, jeigu jie nėra pilni savininkai 
to kapitalo, kuriuo įvairios kompanijos veda savo biz
nį, tai jiems priklauso bent didesnioji kapitalo dalis. 
Daugumos žmonių įsivaizdavimu, kapitalistai tai — 
tie ponai, kurie turi “kontroliuojančią” kapitalo daugu
mą kompanijose.

Bet tai yra netiesa. Didžiausiose biznio korporaci
jose Amerikoje — veikiausia, ir kitose šalyse — kontro
lė priklauso paprastai ne tiems, kurie yra akcijų dau
gumos savininkai, bet visai kitiems asmenims.

Pasiremdamas statistikos žiniomis, Harvardo pro
fesorius,., William Z. Ripley, nurodo, kad 200 stambiau
siųjų korporacijų (neskaitant bankų) turi kartu 81 
bilioną dolerių turto, kas sudaro beveik pusę viso pra- 
monirtio turto Juhgtinėse Valstijose. Kita pusė to tur
to priklauso 300,000 vidutinių ir mažų korporacijų, 
Kaip gi yra tos didžiausiosios korporacijos kontroliuo
jamos?

Pasirodo, kad visai mažas jų skaičius (pav. Fordo 
kompanija) yra kontroliuojamas kapitalo savininkų. 
Jos yra, taip sakant, privatiniai kontroliuojamos kor? 
poraęijOs, Dar mažesnis skaičius korporacijų yra to
kių, kurias kontroliuoja akcininkai, turintieji daugumą 
akcijų (šėrų). Daug žymesnis skaičius tų milžiniškų 
korporacijų yra kontroliuojamos akcininkų (šėrinin
kų), kuriems priklauso taažutaa akcijų. Bet didžitį-di- 
džiausias skaičius yra kontrolėje asmenų, kuriems pri
klauso visai menka kapitalo dalis.

Pavyzdžiui, Standard Oil Co. Indianoje yra kontror 
liuojama Rockefellerių šeimynos, kuri viso turi tįk apie 
14 nuošimčių tos didžiulės korporacijos šėrų. Kitose 
korporacijose kontroliuojantieji asmens turi savo ran
kose dar menkesnį pagrindinio kapitalo nuošimtį. O 
betgi jie jas valdo! Kokiu budu?

Tatn yra sugalvota daugybė įvairių legalių prie
monių, kurias čia dėstyti imtų perdaug laiko. Mums 
čia svarbu yra pažymėti tiktai tas faktas, kad kontrolė 
kapitalistiniame biznyje ir nuosavybė yra du visai skir
tingų dalyku. Kapitalo savininkai daugumoje atsitiki
mų jo visai nekontroliuoja; 6 tje, kurie jį kontroliuoja, 
visai nėra jo savininkai. Jie yra korporacijų vedėjai 
(menedžeriai) ir jie tvarko jų biznį taip, kaip jiems 
patinka.

Iš aukščiaus paminėtų 200 milžiniškų kapitalistiš
kų korporacijų, kurios nulemia kuone visą ekonominį 
gyvenimą Amerikoje, keturi penktadaliai yra vaiaomi 
šitokiu budu, ir tik viename penkdalyje dar tebesą mty* 
savybė daugiais ar tyažlaUs sujungta su kontrpU

Taigi pasirodo, kad “pyįVatįnis kapital^mas1* Siah- 
die jau anaiptol nebereiškia privatinės kapitalo pUpsa- 
yybės. Kapitalo kontrolė yra patekusi į i|0pv||iinkų 
rankas, Todėl) norint kapitalizmo sistemą pasalinti, 
tektų rūpintis ne tiek apie kapitalo MpaYinim^\ kiek 
apie jo kontrolės pakeitimu

Ispanijos socialistų partijos 
vykdomasis komitetas paskyrė 
1,000 markių į Vokietijos so
cialdemokratų partijos rinki
nių fondą ir paskelbė aukų 
rinkimą tarpe partijos narių 
ir simpatijsatorių, Laiške, ad
resuotam Vokietijos socialde
mokratams, Ispanijos partijos 
centras linki Vokietijos darbi
ninkams laimėti pergalę ant 
niiijtaristų ir fašistų liepos 31 
d. rinkimuose.

ANGŲ JOS DARBO PARTIJA 
DOVANOJO VfiUAVĄ VO- 

• KIETUOS SOCIALDE
MOKRATAMS

Britanijos trade-unionų cen
tras, darbo partijos vykdoma
sis komitetas ir darbininkų 
parlamento atstovų valdyba 
pasiuntė Vokietijos socialdemo
kratų partijai laišką, pareikš- 
dathi savo solidarumą ąu Vo-J 
kietijos socialistais darbinin
kais, kurie kovoja prieš fašis-j 
tųs įr karininkų diktatūrą, ir 
padovanojo Vokietijos darbi
ninkų organizacijoms puikią 
vėliavą, kurią atvežė į Berly
ną Parbo Partijos įgaliotinė 
Ellep Wilkinson.

SaVo atsišaukime į Vokieti
jos socialdemokratus Britani-* 
jos darbininkų organizacijų 
cehtrai sako:

“Su didžiausiu dėmesiu ir 
augančiu nusistebėjimu Bri
tanijos darbininkija seka 
Jūsų milžinišką kovą už so
cializmą, laisvę ir taiką. Mu
myse iššaukė gilų susįrųpi- 
nimą pavojingas Jūsų prie
šų stiprėjimas, nes tie prier 
šai yra ir musų priešai. Sun
kioje kovoje įgyti prabitų 
kartų laimėjimai atsidūrė 
pavojuje. Nesuladžoma ener
gija ir nepergalimu pasiryži
mu Jus stojate prieš fašis
tiškos reakcijos potvinį, ku
ris grasina paskahdinti Jū
sų jauną rėsptibliką ir nu
blokšti Vokietijos liaudį į 
dvasinę, politinę ir ekonomi
nę VėVgijų.

“Mes reiškiame pagarbą 
musų draugams Vokietijoje,; 
kurie, nepaisydami milžiniš
kų aukų ir neapsakomų keb
lumų, laiko aukštai iškėlę 
socializmo vėliavą.

“Dabar artinasi Sprendžia-* 
moji valanda! Socializmo ir 
Vokietijos respublikos gy
nėjai ruošiasi atkakliausiam 
mušiui Visoje ji) ietyje irį 
pilnoje BUŪkių Utori- 
jpjė.”
Britanijos darbininkų orga

nizaciją ątyi$tyk|tye. tyliaus, 
reiškiama viltis, kad Vokieti
jos ir sočia-'
1 i štilis Sąjungos
kovą laityįfy liepos Bl d', rinki
muose sutydšdamos rpąkpijų.

MAIRONIS BUVĘS , LENKIŠ
KŲ TRADICIJŲ ŽMOGUS

Apie neseniai mirusį Lietu
vos poetą Maironį — kun-. Ma- 
ciuleyičių “Liet. Aide” rašo
ma, kad jisai buvo išau4’“ 
lenkų dvasty j e įr negalė* 
pat savo ndriites nusikratyti 
“lenką trądltyjolf. Esą: į

*»Lenįų tyatyėįją jį tebe
slėgė, BiT fttykity} huhigąįs 

k jis iki . pat galo tėbebičiu- 
liavo. Pas kąn. Jančevskj ir 
susirgę mirtihaii Idėjiškai

ma, kad jjąąį buvo išauklėtas 
šjo iki

Maironis > biivo grynas Sa|it|- 
ninkaiB ItytyVis (!), o p|alį- 
tiškai tyli gražu ne tydiką- 
lus >&dicij4 laužytojas.”, 
Maironis buvo priešingas 

įtart, -kad lietuvių kalba butų
* /

1 ■ ' . ,

offcialė katya Lietūvos bažny
čiose. Kai Vysk. Kūrevičiuš 
1914 ty. Paskelbė lietuvių kal
bą ofitiąlią Lietuvoje, vietoje 
“tradicinės lenkų kalbos”, tai 
“Maironis bUVo lyg nusigan
dęs”. 

........ ... .. .
VRi. SAUKIASI PAGEtHOS

Komunistų laikraščiai vėl pil
ni atsišaukimu gelbėti nuo 
mirties pavojaus cehtralinį 
pariijos organą “VVorkerį”. 
Tūdše atsišaukimuose sakoma:

“Daily WoVkeris šiuo lai
ku yra sunkioj padėtyj. Grei
tai reikalinga sukelti $40,- 
000 jo gyvavimui,” 
Pirtyėstyais metais vis bū

davo kaš kelintai mėnesis skel- 
biatya, kad “iVorkeriui
kią ne mažiau, kaip so tųks- 
tąbėią dolerių. Dabar jau no
rima “Uk” 40 tūkstančių.

..''R'*,'".*. 1............... ' 'l'iį ■ li iiiii-..—J" ■»»
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Chicągos stalincai bando pa
sidaryti pųliltyio kapitalu iš 
Uniyersal Štyte banko Užsjda- 
rytyo ir smerkia tuos lietuvių 
lUikrašėiųs, kurie priimdavo 
ty banko skelbimus. Bot pąsi- 
tado, kad ir patys stalincai; 
nuo tos istaijgfos pesifiaiindavo. 
Štai, ‘‘SHluklntykų” organas 
apie člkagišktys “ščyruosius”; 
rašo:

“Prieš pat užsidarymą u- 
niversai Stato Bank Chica- 
goj VjlhietiS Btytyšlk ttyne- 
šš padėti Bankas pi
nigus priėmė, “Viltas’ piktai 
klausia; ,kodėl priėmėt pi- 
pigus

“felijOMUi lengva išsisuk
ti. Juk ventru biuras jam 
nepranešė, kad Vrn Užkeikti 
pihigak0

Ptemfokm

BRAM STOKER

GRAFAS
Kcrrt A.

DRAKULA
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Alt»*-Seniau8 ir Dabar
(Galas)

Pradžioje 16-to šimtmečio 
(15lB) visoj Bavarijoj buvo 
populiariškiausias alus vadi
namas “Sterling.” Tas alus 
tiek plačiai pagavo sau repu
tacijų, kad wilhelm’as IV iš
leido savo valdiškų proklama
cijų apsaugoti minėto alaus 
gerą vardų. Proklamacijoje 
buvo nurodyta, kad Sterlingas 
tyri bUti daromas iš miežių, 
apynių, niielių, vandens ir 
daugiau nieko. Buvo keletas 
pirmesnių ir Vėlesnių valdšikų 
patvarkymų ię nurodymų, 
kaip tUri būti alus daromas. 
Galiiųa sakyti, kad ir po šiai 
dienai tebėra tvarkoma alaus 
darymas valdiškais s nurody
mais. Bet kokia nauda iŠ tų 
tvarkymų šiandien? Jeigu pats 
iiemoki gero alaus pasidaryti, 
tai prašyk draugo, kuris gal 
moka.

iApie pabaigų 16-to amžiaus 
alus buvo pilnai sutvarkytas į 
standartinį dalyką-' veik po vi
sų Vokietijos kraštą ir abplnai 
išplatintas alaus vartojimas po 
visą Europą. Tųlas keliaujan
tis saĮesman’as, Conrad Broy- 
han, ant tiek pasįžymėjo 'alaus 
išplatinimu, kad jo vardu tapo 
išleistas varinis pinigas pa
gerbimui jo kaip žmonijos lab
dario. Tas atsitiko 1546 metais. 
Po šitokio incidento, jis buvo 
visų gerbiamas ?>ki mirties ir 
tankiai minimas po mirties.

Kiek vėliau atsirado kitas 
alaus didvyris^ tyląs Ęipbeck, 
kurią išrado dabar vadinamą 
(‘Bopk Beer”. Jį labiausiai pa
garsino svarbus istorinis įvy
kis, kada garsusis Martin Liu
teris, pabaigęs savo prakalbą 
seimui, priėmė didelį kaušą 
Eihbeoker’io alaus ir skaniai 
išgėrė visų akyvaizdoje. Dį- 
dėsnio patronažo niekas nega
lėjo nė tikėtis, v - !

Po Visą Vokietiją ir vėliau 
po kitus kraštus, ViSUOSė mies
tuose ir miesteliuose, kur ne
buvo apSigyvėnUsįiį, aukštos 
karališkos giminės šeimų, kar
ei a mh ink a i ir jų žmonos tapo 
pripą^lhti pirmaeiliais pil
etai s- Jie buvo/ Visų aukštai 
gerbiami ašmenys, kūip žmoni
jos labdariai, kurie trokšantj 
Višuoinėl malonia šypsena pa
sitikdavo. Kriaučiai, modistai 
irgi nemiegojo savo amatuose. 
.Tlė gėėitai parityiftd ypMtygb 
fasono r ubus lygiai kėfčiąm-' 
ninku i ir. jo poniai. Vėliau 
pritaikė tinkamus rublis ii* pą- 
prastifems darbininkatys. Ąriįs? 
tty nepatingėjo tyupieštį ajlį 
karčiamų sienų vidaus pusėj 
spalvuotus bfavačo scenos 
vaizdus, kur buyp f»(tyma po
nia ir ponas stovį šalia rundi- 
nos (ąpvalibs) ajabs bačkoj 
vity trys lygia; ytyną kitgm 
pabhįųą./ Pus Itytyvtyš Uar ir 
po šiai dienai yra užsilikęs 
supratimas, kad karčiamnin- 
kas ir kunigas yra dų aųgš- 
Čiaųsio stono asmenys. Vienas 
valdo Svietišką pasaulį, p aty- 
m gi dvoife Yjsąi ąty- 
bętina, kad karčiamos

:■'' :f - i. ■*' 1 ‘ 'yV;, /•' ■■ .

statomos aHi prty bažnytėles, 
nes pati karčiame pradžia pa
eina iš minykų MtyltorUus, 
kur bažnyčia Ir bravoras buvo 
kartu Vienoje užtvaroje.

Tos tai buvo gėrimo dieUOS 
ir šlapumo gadyne, žmonės 
gerdavo prie kiekvieno valgio 
ir kiek kas norėdavo. Niekas 
jų nedrausdavo ir nieko blogo 
tyme nematydavo. Visai prie
šingai, juokus darydavo iš to
kių, kiirie negerdavo. Kiek/ 
vienas blaivininkas buvo skai-i 
tymas apsirgeliU-ligoniu, ’ ku-: 
riam. daktaras yra uždraudus

1589 metais '* kunigaikštisj 
Wilityity V išrado tamsųjį alų,; 
“Marzen” vadinamų. Tai buvo 
vienas iš stipriausių alų visa-J 
me pasaulyje. Jis buvo daro
mas pavasarį ėpiė kovo mėn. 
ir laikomas bačkose iki spalių 
tyėnesio. Marzen staiga užka
riavo visus ėl'aūs mėgėjus ir 
pasiliko žmohių atmintinė,' 
kurie tik jo , gavo paragauti? 
Yra šakohia, kati bile bavarie- 
tis (vokietis) lygiai rimčiau 
galėtų imti priesaiką uždėjęs 
ranką ant Marzen bačkos, tie 
kad ant biblijos. Dūs vokie
čius alūs yra laikOtitas kaip ir 
švūntu dalyku. Gana tėiSiii- 
gai išeina, nes klioštorių mtyy- 
kai jį pradėjo dirbti. J

Aląus kokybė nesikeitė per, 
Šitytniečius iš praeities. Keis
davosi vien jo kaina. Papras
tai, po kiekvieno karo, būda
vo uždėti aukštos taksos ant 
alftyS — taip, kad bipdnuotye-; 
nė pirpiįausiai ntyęejitėdąvo.i 
Kitose šalyse* ypąč Ąmerikoje,; 
alus buvo žyųiįai sugadintas, 
palygiitys jį su Vokietijos ąty- 
mi. Greitesniam padirbityty 
vartojama cukrus ir kąrboni- 
tys (earbonic gas), kad alus 
pigiau kašlitylų ii* daugiau 
pelno atneštų išdirbę jutas.

x Jau bus daug metų, kaip, 
ątys pasiliųosąvo nuo minykų, 
betgi visiškai puę hažnyčtys 
nėra pasitraukęs. Bavarijoje ir 
po šiai dienai yra duodama: 

j veltui aUgs, kada būna “Die-; 
vo Kimš” šventė (Corpus 
Ghristi)* Elnbeck’as su savoj 
Duok Beer ant tiek pavergė 
taihykų ir kupigų skoty, kad 
jagamąsČiai niekų bųdu nega- 
jįjp mm jo. pąąiJiitySUoti. Ly
giai ięjomu, kad patys .minyjkai 
jį išdirba savo senoje Andechs 
pravtynėje. Rėbųs minykąi, 
Vundini (apvali) kaip bačkas, 
Įriūsiąsi po brąvėrhę garbin
dami šventąjį Gambtiną, tar
tum jo prašydatyi, kųti alus 
greičiaus išrųgtų. MUŽai kas 
juos terūpiu a, nes jie tikrai ži
no, kgd Dievas yrą dapguje, 
alus pas juos ątil žetaės, ir, to
kių bųdu nieko netrūksta. pa
sauliui VBA.

buvo

“Naujienose^ galima gau
ti U^uguajaus, Pietų Ainty 
rikojj lietuvių ląfkrasčius:

“Naujoji Bąfa&” (No. 5) 
“Tribūna” (No. 4) 
Kaina 5c kiekvieno.

(Tąsa)
Nekartų sėdėjome prie to 

paties stalo ir išplėtę akis abe- 
jojOme ar tik visa praeitis ne
buvo vienas, ilgas sapnas. Tik 
pastebėję kruviną ženklą Mi
nos kaktoje atkartotinai grį
žome prie tikrenybės.

Ir dabar, rimtai besVarsty- 
damas Visus įvykius ir praei
tį, begaliu įsitikinti, kad visą 
musų vargų ir nelaimių kalti
ninkas dar tebegyvuoja.

Nekalbant apie kitus, pati 
ponia Miną nekartą užsimiršo; 
tik prisiminusi apie baisią 
žaizdą |i lyg ir pabunda iš to 
užsimiršimo ir nors su skaus
mu, bet turi pripažinti, kad 
visi šiurpą perverią įvykiai, 
pergyvenimai, nėra tik įsi
karščiavusios vaizduotės tvari- 
niai.

Vž pusvalandžio visi sueisi
me į mano studiją, kur nutar
sime ko griebtis ir ką daryti. 
Jau dabar permatau vieną sun
kumą, nujaučiu tai daugiau 
instinktyviškai, negu viską šal
tai apgalvodamas. Visi turėsi
me kalbėti atvirai; vienok pri
sibijau, kad kokiu tai keistu, 
slaptu budu Vargšės ponios Mi
nos lupos yra užčiauptos. Aš 
žinau, kad ji daro savo išvadas 
ir iš jos elgesio ir žodžių spė
ju, kad tos išvados yra labai 
teisingos ir vertos susidomėji
mo; bet . ji arba nenori arba 
negali jų išreikšti žodžiais. Pa
dariau apie tai pastabų profe- 
spriui Van Helsingui ir netru
kus tik mes abu kpie tai pasi
kalbėsime kiek plačiau. Jei 
perdaug ncnūklysčiau, mėgin
čiau • spėti, kad pradeda veikti 
ty savo įtaką rodyti tie baisus 
nuodai, kurie pateko į jos ve
nas. Grafas ne be tikslo sutei
kė jai, anot Van Helsingo žo
džių, “Vampiro kraujo krikš
tą”, Bet pagaliau, yra ir nuo
dų, kurie išsiskiedžia ir iš įvai
rių gerų apsireiškimų; musų: 
amžiuje, kuomet ptomainai 
(pūvančio, sugedusio maisto 
nuodai) yra paslaptis, netenka 
Stebėtis apie nieką! Vieką da
lykų žinau: jeigu mano inktink- 
tas neklysta apie nelaimingos 
ponios Minos tylėjimą, 
darbas bus nepaprastai sun
kūs, įnis pilnas nežinomų, ne- 
pumatomų pavojų. Tos pačios 
jėgos, kurios dabar verčia ją 
tylėti, vėljau gali ją privati 
kaUėH, Nedrįstu tyliau apie 
tai gajvotį, nes tyip begalvo
damas savo mintimis įžeięty; 
kilnią moteriškę!

Van ^teisingas atetya į ma
no studiją kiek anksčiau prieš 
nurodytų laiką. Mėginsiu kar
ių su juo išnagrinėti tą klau- 
^mą;. _
ę Vėiikut — Brofėsoriui įėjus, 
nieko nelaukdami pradėjome 
kalbėti apie dalykų stoVj. Ne
trukus supratau, kad jį kan
kino kokia lai mintis, kurią 
norėjo pasidalinti su manimi, 
bet apsisvarstęs pradėjo abe
joti ar verta. Kprį laiką pa
klaidžiojęs šunkeliais, staiga 
tarė;.. . .
•JW- yra labai svarbus 
dalykas, kurį tyes abu, patys 
vieni, tyrime tdojau apkalbėti, 
tyi ytū begi laikinai. Vėliau, 
greičiausiai reikės paslaptimi 
pasidalinti ir ity kitais.” Tai 
ištarę^ nutilo,, o aš- laukiau; 
netrukus tęsė toliau:
į “Ponia Mina,, musų nelaimin
ga, ponia Mina, persimainė.” 
Supratus, kad mano nujauti- 
typs puvo ne bą pamato, Šiur- 
įpės nuyrate vilty mano kūną. 
Vap Helsingas tysė:

“Atsimindami nelaimingą pa
baigą su panele Lucija, Šiuo 
kartu tyrime būti atsargesni 
ir nedaleisti dalykų eigai išsi-

ga, ponia Mina,

Doras U Co.

vystyti. Tikrenybėje, musų 
darbas dabar yra daug sunkes
nis, negu praeityje, ir šis nau
jas apsireiškimas suetikia di
delę svarbų kiekvienai pra
slenkančiai minutei. Kiekviena 
sekunde yra begaliniai brangi. 
Jau dąbar galiu pastebėti jos 
veide pasirodančias charakte
ringas vampirų žymes. Jos pa
kol kas yra labai, labai men
kai išsivysčiusios; bet jos leng
vai pastebimos, jeigu žiuresi- 
me atviromis, . užuojautos ar 
abejojimo neapakintomis aki
mis. Jus dantys kiek paaštrė
jo ir pailgėjo, ir laiks nuo lai
ko jos akys nustoja haturalio 
šVelnUmo. Bet tai dar nevis
kas; paskutiniu laiku ji labai 
tyli, nekalba; kaip atsimeni, 
pahašiai įvyko ir su Lucija. 
Ji nekalbėjo, netgi atvejyje, 
kuomet parašė žodžius, kurie 
buVo ihums žinotini ir svar
bus. štai ko aš prisibijau. Jei
gu ji užhipnotizuota gali mums 
pasakyti ką Grafas mato ir 
girdi, argi neaišku, kad tas, 
kgrįs ją užhipnotizavo pirma, 
ir tas, kuris gere jos kraujų 
ir vertė ją naudoti jo kraujų, 
gali priversti jos protą išpasa
koti jam visa, ką ji žino?” 
Linkterėjau galvą sutikdamas 
su jo išvadomis; Van įleisi n- 
gąs pridūrė:

“Taigi musų darbas yra to 
Į nedaleisti; mes turime nuo jos 
slėpti planus. Nieko nežinoda
ma ji negalės jam nieko pasa
kyti. Tai bus skaudi užduotis. 
Tiek skaudi, kad skausmas 
drasko širdį pagalvojus, kad 
riies turime griebtis tokio 
kraštutinumo; bet nėra kitos 
išeities.” Nusišluostė kaktą 
suvirintų ’ gausaus prakaito, 
kuris pasirodė Van Belsingui 
pagalvojus apie skausmą, kurį 
turės suteikti ir taip labai daug 
nukentėjusiai nelaimingai mo
teriškei. Žinojau, kad galėsiu 
jį dalinai nuraminti pasakęs, 
kad ir aš panašiai galvojau; 
kaip ten nebūtų, mano žodžiai 
prašalintų abejojimų ir netik- 
rinhą, lodei jam apie tai ir 
priminiai!. Mano žodžiai pada
re pageidaujamą įspūdį.

* jtyi mažai laiko beliko, iki 
Visi susirinks. Van Balsingas 
tylėjo j savo kambarį prisiruoš
ti šbsirhikimui, prisirengti sa
vo skaudžiai rolei. Esu beveik 
tikras, kad nori pats vienas 
yįskų gerai apgalvoti ir karš
toj maldoj prašyti Dievo* su
teikti jam jėgų sunkų darbą 
tinkamai atlikti.

(Bus daugiau)

BOSTONIEČIŲ ATYDAI 
Naujienas galima gauti 

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

f
lUJĄŠ Kultūros No. 5 
>. Wiiną gauti Naujie-

ŠiaA«e atijo KOVA 
No. .7. Galima gauti ją

Kum Wc.
“NAUJOJI BANGA”

AtSjd ^irrtbs ' luilneHs 
Urilgtiąy pažangiųjų lietu
vių tefdžiatahs laikraštis. 
GiUimB gauti “Naujienose”. 
Kaina tik 5 ceatai.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile Ittun- 
po, kur parduodami lai-

krašeių bus ąątąvas 
Jum« patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pRto- 
gutno dėlei. ' ’ ■ ' j

m
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Lietuvis nušautas 
kovoje su plėšikais

Jo žmona taipjau tapo pašau
ta kai jie ėjo jHKjetbon plė
šikų užpultiems kaimynams.

nimo) prie “Cbicago Tribūne“. 
Užmušimo dieną buvo suėję 
lygiai metai laiko, kaip jis ve
dė savo žmoną Oną (po pir
mu vyru Mankimienę). Be 
žmonos paliko dar podukrę 
Anastaziją, posūnį Joną ir bro
lį Joną. Pašarvotus yru savo 
namuose. Lai<iotuvėms laikas 
dar nėra nustatytas — apie lai 
bus praneštu vėliau.

Plėšikai pašovė aptie- 
koriy

Lietuvis Antanas Bakaitis, 
17 m. amžiaus, gyvenęs 2900 
Poplar Avė., Bridgeporte. ta
po nušautas, o jo žmona Ona, 
Ui m., tapo pašauta trimis šū
viais ir sunkiai sužeista, kovo
je su penkiais plėšikais, kurie 
buvo užpuolę skersai gatvės 
esanėia grosernę.

Antradienio povakarę penki 
plėšikai automobiliu privažia
vo prie Salath grosernės, ant 
kampo 29 ir Poplar Avė., sker
sai gatvę nuo Bakaičio namo. 
Keturi plėšikai suėjo j groser
nę ,o penkias pasiliko automo
bily. Plėšimas nepavyko, nes 
Mrs. Salath ir jos duktė Tilly, 
11 m., ėmė šauktis pagellios. 
šauksimi pagellios užgirdo ir 
Bakaitis, kuris tuo laiku sėdė
jo namie prie lango ir matė 
plėšikus. Jis pastvėrė revol
verį ir išbėgo gatvėn, paskui 
ji išbėgo ir jo žmona Ona. Tuo 
laiku plėšikai jau sėdosi au
tomobiliu. Bakaitis skubiai 
paleido tris šūvius ir kaip ma
noma, vienų plėšikų pašovė. 
Tuo laiku ir plėšikai ėmė šau
dyti ir nuo jų kulkų krito abu 
— ir Antanas Bakaitis ir jo 
žmona. Subėgo daugiau žmo
nių ir plėšikai skubiai pas
pruko automobiliu.

Skubiai atvykusi policija 
abu juos nuvežė ligoninėn. 
Antanas Bakaitis mirė kelyje, 
nepasiekęs ligoninės, o jo žmo
na randasi Peoples ligoninėj, 
perverta trijų kulkų.

Mrs. Salath sakosi pažintų 
plėšikus, nes jie yra tie patys 
plėšikai, kurie jau du sykiu 
pirmiau buvo užpuolę jos gro
sernę.

Antanas Bakaitis vra atvv- 
kęs į Ameriką prieš 2G melus. 
Paėjo iš Vadžgirio parap., Ra
seinių apskr. Dirbo už pres- 
maną (prie laikraščio spausdi

Du plėšikai pašovė lleinan 
F. Oglesby, 7626 Evans Avė., 
kai jis 'jiems pasipriešino už
puolus jo aptieką 701 E. 79 St. 
ir metė į juos stiklą. Prieš 
kiek laiko jis mesdamas bun
ka atsigynė dviejų plėšikų.

Elevatoriai nepildo savo 
prižadų

Elevatorių kompanija nepil
do savo jau 1914 m. duotų 
miestui prižadų. Tai parodė 
pirmadienio nelaimė, kurioj 
vienas traukinys įvažiavo į ki
tą ir sužeidė 21 žmogų. Pasi
rodė, kad kompanija jau 1914 
m. buvo prižadėjusi medinius 
vagonus pakeisti geležiniais, 
tečiaus po tos nelaimės išėjo 
aikštėn, kad mažiau kaip treč
dalis vagonų tėra geležiniai, o 
visi kiti yra vien mediniai ar 
medžio ir geležies. Kompani
ja pati prisipažino, kad nuo 
1925 m. ji nėra pirkusi vago
nų. Ji teisinasi tuo, kad ji ne
turinti pinigų ir esanti recci- 
verio rankose. Miesto taryba 
lyrines tą dalyką.

Baino byla eina prie pa
baigos

Prokuroras jau užbaigė pa
rodymus nusibankrutijusio 
bankieriaus Baino ir jo sėbrų 
byloje ir dabar prasidėjo jo 
gynimas. Davimas kaltinan
čių parodymų tęsėsi šešias sa
vaites.

Kaip išrodo, bankierius bus 
ginamas ne liek pateisinan
čiais parodymais, kiek įvai
riais teisminiais technikališ- 
kumais. Baino advokatai jau 
padavė 297 reikalavimus teis
mui — be niekur nieko ištei
sinti bankierius, panaikinti

m.

Johanna Kasulienė
PO TĖVAIS ŠLAUPAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 2 7 dieną. 4 valandą po piet 1932 
sulaukus pusės amžiaus, gimus Šiaulių apskr.. Bandorių kaime, Ža

garės parap.
Amerikoje išgyveno apie 1 1 metų.
Paliko dideliame nubudime vyrą Juozapą, sūnų Arihur, dėdę Joną 

Paržinskį. tris pusbrolius Paržinskius, du švogerius — Antaną ir Petrą 
ir tris švogerkas Kasulius ir. gimines, o Lietuvoj dvi seseris.

Kanas pašarvotas randasi 1410 S. 4 9 Ct., tel. Cicero 3794.
Laidotuvės įvyks subaroj. liepos 30 dieną. 2 vai. po piet iš Eudeikio 

koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Johanuos Kasulienės giminės, draugai ir 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
VYRAS. SŪNŪS. DĖDĖ. PUSBROLIAI, 
ŠVOGERIAI. ŠVOGERKOS IR GIMINĖS.

Laidotuvės? patarnauja graborius Eudeikis. Tel. Yards

pažystami esat 
paskutinį pa-

1741.

ANĮANAS BAKAITIS
persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 26tą dieną, 7 valanda vakare 1932 

m., sulaukfs apie 47 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių apskr., 
Vadžgirio parap..

Liepos 26 dieną buvo taipgi metinės ženatvės sukaktuvės. •
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime mote r i Oną (po pirmu vyru Makunhnf),' 

podukrę Anastaziją, posūnį Joną, brolį Joną ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 29.00 S. Popiet Avė.
Apie laidotuves bus pranešta vėliau.
Visi a. a. Antano Bakaičio giminės, draugai ir pažystami esat nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą. ’

Nubudę liekame,

MOTERIS, PODUKRĖ, POSŪNIS, BROLIS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Ai Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

preš .juos apkaltinimus, atme
sti nickurius kaltinimus, atme
sti prokuroro įrodymus ir tt. 
ir tt. . •

Vyriausias kaltinamasis, 
John Bain, škotas, buvęs plum- 
bfcris, kuris patapo bankic- 
rium, 12 bankų savininku ir 
stambiu politiekierium. Jo 
bankams užsidarius, depoziįo- 
riai pražudė ^13,OOO,O0p, p in- 
vestoriai per jo įvairias kom
panijas pražudė beveik $30,- 
OO0,(XM). Visi jo bankai, užsi
darymo laikui turėjo įįh $300,- 
QjJ() pinigais, giliomis dol. ban- 
kani buvo prasiskolinęs pats 
Bainąs, jo gimines, ir jo koin- 
panijos, prasiskolinę be jokio 
užstato.

Kviečia suvaldyti pieno 
trustą

Meadowmoor Dairies, Ine., 
nepriklausoma firma, pasiuntė 
laiškus generaliniam prokuro
rui Mitchell, Wasbingtone, 
Chicagos federalinio d^trikto 
prokurorui Johnson, valstijos 
prokurorui Swansonui ir ki
tiems, reikalaujančius valdžią 
suvaldyti pieno trustą, kuris 
kontroluoja pieno produktų 
kainas Chicagoje.

Kompanija primena laiške, 
kad už tai, kad ji pardavinėja 
pieną po 11c. už kvortą, arba 
2c žemiau trusto nustatytos 
kainos, jai buvo dedamos bom
bos, jos vežimai deginami ir 
kitokių smurto aktų prieš ją 
stvertųsi.

Mokyklos mažinsiančios 
išlaidas

Mokyklų komitetas rengiasi 
rekolhenduoti mokyklų tary
bai sumažinti $13,0(M),000 iš
laidas naujų mokyklų staty
bai ir $2,000,600 sumažinti 
švietimo fondą, kad tuo budu 
išpildžius bankierių reikalavi
mą sumažinti $15,000,000 tak
sus mokykloms. Iš priežasties 
sumažinimo švietimo fondo 
(mokyklų užlaikymo), šį ru
denį mokyklos galbūt atsida
rys dviem savaitėn vėliau.

2 coliai lietaus
• v -V v ’-s

pžvakar į povakarę Chicago 
susilaukė labai smarkaus lie
taus su perkūnija, kuris pri
daro miestui nemažai žalos. 
Kartu urnai atvėso oras: prieš 
lietų buvo 91 laipsnio karščio, 
o po lietaus — tiktai 68 laips
niai. Lietaus buvo arti 2 co
lių, — ne toli tie|<» kiek per 
visą mėnesį vidutiniai prilija. 
Vietomis žaibai užgavo me
džius ir vielas, kai kur ir vėt
ra juos išvartė. Žaibai padegė 
ir keletą namų. Lincoln parke 
esą pažeista apie ĮQ0 medžių.

Vanduo užliejo patiltes ir su
trukdė komunikaciją gatveka- 
riRis ir automobiliais.

Visi į nąklinį pik
niką

• ! T ‘
........... ..  h...- ..4..—.

P-nios Dundulienės artistų 
grupe rengia naktinį pikniką 
liepos 30 dieną Dambrausko 
ukėje, Willow Springs, III.

iš rūpestingo 
piknikas turėtų 
linksmiausių ir

Sprendžiant 
rengimosi, šis 
būti vienas 
įdomiausių.

Privažiuoti prie p. Dambrau
sko ukes automobiliais ir gal- 
vekariais lengva.

Šiame piknike bus daugelis 
patraukiančių dalykų, progą 
islaiinėti gražių dovanų ir pa
sišokti lietuviškų ir ameriko
nišku šokiu.

Kviečiami visi ir visos atsi- 
lankyti. Aš ten busiu.

Grabnnal

S. M. SKUDAS
" J ' : ? Ėietuvis

GRABORIUS IR. BALSAMUOTOJAS 
piddl h graži koplyčia dykai 

718W.18St 
Tel. RooetTtlt 7533 . ; j i <

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Ch|cagoj

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Bottlevatd 8413

1327 So. 49th Ct.

Telefonai 

Cicero 3724

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Čalumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ii 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

DR. M ARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

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

3421 So. Halsted St
Pbone Bonlev.rd 8483

.. . . •> ' .? ■

Lietuviai Gydytojai
Dr. Vincent C. Steele

Dentistas
4180 Archer Avenue

Daktaras V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, iisiputusiaa 
blauzdų gyslas.

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

Tel. Boulevard 1401

Kąip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 syąrų

Mrs. Betty Luedeko 1S Dayton raSo: * AS 
vartoju Kruachon, kad sumažinti svarumą— 
aš netekau 10 svarų i vienų savaitę Ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti’’, j

Kad huimti riebumų lengvai, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — Imkite pns© Šaukšto- 
lio Kruschen stikle karšto vandens ryte prieš 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bonka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite Ji pas bilo aptioklninkų Amerikoje. 
— yru daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

ZiurCRlto, kad gautumėt Kruschen Salta 
Jeigu ši pirma bunka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo 
—• pinirai grųžlnami,

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 
Balzamuotpjas

Modemiška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Ąyenue
CHICAGO, ILL.

r ' • * ■

Victor Bagdonas 
Perkraustom rakandus pigiai į visas mie

sto dalis, farmas ir kitus mieštus. 
Darpą gąrantuojam.

3139 So. Halsted St.
Tel. Calumet 3398 

------------------------------

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

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

f . 1 f ** ■ .

Graboriai

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiautia.
Reikale meldžiame atsišaukti, o uu«Q 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Ruoseveft 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Phone Boulevard 4139 
Ą. MASALSKIS 

Musų Patarnavimae lai
dotuvėse ir ko|d’“>e rei- 

,kale visuomet cati sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, 
laidų 
nq.

3307

kad neturime ii- 
užlaikymui aky-

Akušerės

Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

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

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie grif- 

bų išdirbystčs' 
OFISAS:

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174

to SKYRIUS: 
r 3238 S. Halstęd St.

Tel. Victor/ 4088

T -- A’ < u   y ‘ 7'" ..v ‘

Seniausia ir Didžiausia
GRABORIU ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką ?u spyp niipig^t#

nerokuojąme už atvežimą V7... 
įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

• Reikalui esant, musu auto|uobH|?W atvažiuos | jusą 
namus ir atveš j musą įstaigą, į;u< gąl&|tę pąmątyti di- 
džiausi pasirinkimą grabą ir kitų ręifcinępą ir u$ tą pą- 
tarnaylmą įumį vjsai ąįeko nereikės 
į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDĘIKIS yra yięnątį^įs lietuviu grabelius, kurte 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu pa
tarnautoju. Dykai Keturios Modeęntekos Koplyčios D$1 
germeną. Pa&ukite KUDEIĘĮ p|m hėgą kreipsite kur 

' kitur~mL 4............. ’

rųšies palaidojimą. Mes 
tvežimą įnirčio žmogaus kūno j musą

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741fr 1742

. • ■ > ■

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio

Pbone Canal 6122

JLr Jiw. o.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street 

Telefonas Repnblic 7868

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartj

Ofiso it Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St 

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

' Nedėldicnlau pagal sutartj

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 rytol po piet 4-8 tik utar- 

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą.
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

JARUSH f 1 ■
PHYSICAL 

. THERAPY 
S MIDWIFE

6109 South
Ąlbany Ąv.

Pbone 
? Hemlock 9253

AkiiĮ Gydytojąi

dr; vaitush/opt.
LIETUVIS AKlV SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastim; galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nėrvuotumb, skaudamą 
akiiį karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal sutartj. 
Akinių Rainos per pusę plgiaus, kaip 
buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be aKĮnią. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Pbone Boulevard 7589 
—.......... ........ . ....... .... ....... ;--------------

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
CPTOMBTRIST

Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 6487

DR. KARĖ NURKAT
. (NURKAITIS)

Akiniai pritaikomi
W mokslišku budu

2437 W. 69th St.
Tel. Grovehill 22.2 

—- —   -U-------------------- ....   

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS Alau SPECIALISTAS 

..........
Patyrimas 

Komplikuotuose 
-' Atsjtikimuou

r bfisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Lietuviai gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS r C '

Pbone Hendock 7828 
Pagedėliais. Seredomis ir Pėtnyiio. Ja 

1821 So. Halsted ^tęeet

AL?

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Valandoj 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 
4 ir 6 iki 8 vak. Netoliom nuo 10 

iki 12 dietų.
Telepbonai dieni ir naktį Virginia 0036

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 mė
tos kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

r ir akušeri*. •...• -
Gydo staigias ir chroniikas ligas vy

rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokias elektros 
prietaisus. ,.

Ofisas it Laboratorija: ‘
1025 W. 18:6 St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. u’ienų.

Pbone Midway 2880

' Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

Ofiso TeL Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. L A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
Specialistas moterį, vyrų, vaikų ir visų 

chroniškų ligų 
Ofisas:

3102 So. Halsted St
arti 3 Ist'Street, Cbicago, III.

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

J Šventadieniais 10-12. dieną
1 ————

Advokatai

Rez. 6600 South1 Artesian Avenae 
Pbonk Proipect 6659 > 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted. Street 
CHICAGO, ILĖ.,

AivrnNTVTn m n• Iri vzjL v 1 V AJĮL7j IVl*
West Jown S tat# Bank Bldg.

2,400 W, Madtsao St.
Vai.: 1 iki 3 po pievų, 6 iki 8 vak.

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvrick 0597

DR. M. T. STRIK0L1S
\\OYI>YTO<ĄS IR CHIRURGAS
\\ O F I S A S:

46\\5 S. Ashland Avė.,
Ofbto <

8 vi

K. GUGIS
ADVOKATAS ' “ 

MIESTO OFISAS , , 
127 N. Dektbom St.,Room |11> 

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 vaL kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj, nuo 9 iki '12 rytų

TohiTKudS^
Lietuvis Advokatai .
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Št. , f 
Telefonas Canal 2552 

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

landos nuo d Ikf 4 ir nuo 0 1U 
, vak. Nerišliomis pagal sutartį 
Ūso Tel.: Boulevard 7820 
įimq Tel.: Prospect 1930

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

Tel. Lafayette 4146

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

A. A. SLARIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 W. 'Mashington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų• •
Vakataįs: Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

ryto

DR. J. J.KOWARSKAS 
gydytojas ir Chirurgas 

2403 W. 63rd St, Saite C 
sTri. Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

2422 W. Marquette Rd. 
kampas 67 th ir Artesian Avė. 

Telefonas Grovehill 1595
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
it 7-9 po pietų, seredoms po pietų it 

nedalioms pagal susitarime

Lietuvis dentistas
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro.

* nedėliomis pagal sutartj. 
4847 Vest !4|h Street, 
f CICERO, ILL.

X-Ray....Pbone Cicerų |260 .

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Natyauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marųuette Road *

Valaridos t 9-— 12», ’ 7—-9, Antradieni it 
Ketvirtadieni vakarais pagal susitariau. 
dlaisįskriušteObs^ ...lOnailįi i ■»»i n

Pbone Boulevard 7042

Dentistas 
4645 So. Ashland Aye. 

arti 47th Street

LIETUVIS ADVOKATAS
105 IV. Adams St., Room 1642 
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Tarp Ghfcagos
Lietuvių

Bridgeportas
Kazys Tarulis sugrįžo iš 

Rusijos

K. Tarulis yra senas Bridge- 
porto gyventojas ir valgyklų 
biznierius, kuris pirm poros 
metų buvo kooperatyvės val
gyklos menedžeriu, o vėliau tu
rėjo savo valgyklą nusipirkęs iš 
p-les T. Klimiutės, ties Ramo- 
va teatru.

Bet, kaip daugelis kitų ko
munistų, taip ir Tarulis sirgo 
proletarinės tėvynes liga ir biz
niui ėmus mažėti jis pardavė 
valgyklą ir išvažiavo j Sovietų 
Rusiją tikslu ten apsigyventi ir 
užbaigti gyvenimo dienas dar
bininkų tėvynėje, kur darbinin
kų išnaudojimo nėra. Taip ma
nė Tarulis ir 
dienos “Vilny

skaitė diena iŠ 
ir kituose ko-

........ , 1

munistų laikraščiuose.
Bet nuvažiavęs į Rusiją, p. 

Tarulis savo akimis pamatė ir 
ant savo kailio patyrė, kad ap
sigavęs su važiavimu, kad dar
bo žmonėms ten rojaus nėra, 
kad ir ten neteisybė viešpatau
ja, kaip Chicagoj ir Visoj Ame
rikoj.

Komisarai gyvena gražiai, 
važinėja gerais automobiliais, 
valgo gerose valgylose, o darbo 
žmonės daug didesnį vargą ir 
skurdą kenčia, ne kad Ameri- 
koje — ne tik kad jie neturi 
automobilių, radijų ,gražių na
mų (kaip kad nekurie turi šioj 
šaly), ale ten neturi nė žmo
niškų rūbų, nė maisto reikme
nų.

Pamatęs visą tai, pagyvenęs 
14 dienų, apleido Sovietų Rusi
ją ir sugrįžo į savo gimtinį 
kraštą Lietuvą, kur ir išbuvo 
netoli metus laiko. Dabar jis 
sugrįžo j Ameriką ir sako, kad 
Lietuvoje arba ir bet kurioj ki
toj Europos saly darbininko 
gyvenimas yra geresnis, negu 
Rusijoj.

K. Tarulis sako, kad jeigu 
kuris nori važiuoti j Rusiją, 
tai turi buti bedarbis, neturėti 
visai pinigų ir būti pratęs skur 
džiam gyvenimui. O, girdi, kaip 
šiandien kad Amerikos darbo 
žmonės važiuoja, pratę prie vi
sokių patogumų, radijų, auto
mobilių, gražių namų, tai to 
viso Rusijoj nėra. Yra skurdus 
nedatekliaus gyvenimas. Ir to
dėl, kurie tik turi dar pinigų i» 
gali grįžti į Lietuvą ar į Ame
riką — tie visi apleidžia tą va
dinamą “darbininkų tėvynę.”

— Senas Petras.

Koncertas Gugių 
namuose

Pirmadienio vakarą, liepos 
25 d., teko užeiti į pp. Gugių 
namus. Vos spėjau įeiti, tuoj 
likau supažindintas su p-le 
Ona Katkauskaitė, iš.Hartford, 

• Conn. Viešnia yra žymi Nau
josios Anglijos . dainininkė, 
baigusi rodos Hartfordo muzi
kos konservatoriją ir po to la
vinusi ilgoką laiką savo gražų 
balsą Italijoj. Paskui yra bu
vusi tūlą laiką Lietuvos valsty
bės operos dainininkė. šitos 
kvalifikacijos, rodos, jau duo
da progą skaitytojui Suprasti, 
kaip žymi ir brangintina yra 
dainininke p-Iė Katkauskaitė.

Pasikalbėjus valandėlę, vieš
nia pakviesta padainuoti kele
tą dainelių. Jos gražus ir ga
lingas balsas suteikė didelio 
malonumo kitiems svečiams. 
{Vėliau, p-lė Katkauskaitė, jos 
draugė, p-nia Anelė Salaveiči- 
kiutė-Steponavičienė ir p-nia 
Nora Gugienė — jos trys su
dainavo daugelį dainų solo, 
duetų, trio, ir pagalios prisi
dėjo ir kiti muzikantai — 
zys ir Jurgis Steponavičiai

čia jau- susikūrė,' ’ taip sa
kyti, naminė opera, ir Gugių 
pumas pavirto j tikrus operos

Ka

ruinus. P-nas Bijanskas suši
lęs dirbo prie piano ir visoms 
dainininkėms akompanavo. 
P-nia Vanda Bijanskienė irgi 
prisidėjo prie šios naminės 
operos, ir taip geriausiu sma
gumu linksmytasi.

Klausanti publika susidėjo

vistaites, p. J. Stungio ir ma
nęs.

Dainininkė Ona Katkauskai
tė, paviešėjus Chicagoj apie 
penkias dienas, kaip vakar, 
trečiadienį, mane grįžti atgal į 
savo senę tėvynę Hartfordą. 
Daininkė išsireiškė, kad chica- 
giečių draugiškumas padaręs į 
ją labai malonaus įspūdžio ir 
ji mano, kad kada nors atvyks 
ir padainuos
daug daugiau dainų, 
me!

Town of Lake

clitcagicčiams 
Laiiksi- 

Kazys.
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Suzanne Lavaud, kurčia ir 
nebyle Paryžiaus universiteto 
studente, kuri laimėjo doktora
to laipsni, parašiusi tezę apie 
teatrą. . ■ ♦

šis-Tas
Gcrb. “Naujienos”, ar 

be, kad Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčia griūva, kad kle
bonas atsišaukė į savus para
pijomis laiškais, prašydamas 
maloniai neatsisakyti nuo baž
nyčios ir remti Dievo namus, 
idant jie nesugriūtų? Ar tei
sybė, kad žada regti bazarą, 
per laiškus prisiųsti tiekietus 
ir leisti laimėjimui dovanas? 
Ar teisybė, kad nors ir sunki 
bedarbė spaudžia darbo žmo
nes, ale su Dievo pagelba mes 
pergalėsime visus vargus, tik

teisy Bridgeportas
Lietuvių bočių dievaitis 

duoda ramumo.
ne

čią šventą remti kiek galint?
Prašau paduoti šį laišką Se

nam Petrui. Lai jis nueina 
ir apžiūri, ar tikrai griūva 
bažnyčia. Man rodosi, kad ji 
neseniai baigta statyti ir kad 
taip greitai nereikėtų dar jos 
sienos ramstyti,

Liepos 26 dieną apie 5 va
landą po piet užėjo lietus su 
“muzika,” kurią parūpino 
Perkūnas, musų brolių lietu
vių, žemaičių, aukštaičių ir 
dzūkų dievaitis.

&mė jis belstis smarkiai, 
kad net Bridgeporto, kaip 
Chicagos lietuvių sostinės, vi
si langai pradėjo barškėti. O 
p-no Valinsko, kuris užlaiko 
Bridgeporte spaustuvę Halsted 
gatvėj, langai sutruko j ke
lias dalis dėl Perkūno 
tymo.

Well, Perkūnas 
šposų. Jisai ir Dievo
bažnyčių langus kartais išdau
žo arba pačias bažnyčias pade
ga. Tai ką jai! kalbėti apie pa
prasto griešho 
gus

pasipur

nekrečia 
Jehovos

Dar vięno dalyko noriu 
klausti Seno Petro: kodcl jis 
ne apie visus lietuvius rašo? 
Man rodosi, kad jis žino visas 
kolonijas, kuriose lietuviai gy
vena. Man betgi, neteko skai
tyti jo žinių apie So, Engle- 
wood koloniją.

Juk ir So. Englewoode gyve
na būrelis lietuvių. Yra senai 
jau ten apsigyvenusių — išgy
venusių po 25 ir 30 metų.

Didelių biznierių nėra. Susi
spietę paprasti žmoneliai. 
Kuone kiekvienas turi stubelę, 
o kai kurie turi po dvi tris, 
nors ir medines. Bet skolų 
yra mažai turinčių. Beveik 
visi baigę išmokėti.

Žymus skaičius lietuvių gy
venančių šioj kolonijoj xlirba, 
tačiau ne visas dienas savaitėj. 
Vienok yra ir nedirbančių jau 
po metus laiko ir labai suvar
gusių.

Kai darbai ėjo gerai, tai mes 
baliavodavome. Kada papras
ti laikai užėjo, tai kartais ne 
valgyti neturime. ,

f J

Kai kurie labiau pasiturin
tys gali ir dabar dar pabalia- 
voti. Štai neseniai turėjome 
didelį pokilį. Jonas Zurulis 
surengė pasilinksminimą; Su
kvietė savo draugus ir pažįsta
mus, pamylėjo visus be jokių

Taipjau turėjome didelį 
bankietą vienos šeimynos 25 
mėtį sukaktuvėms pamirięti, 
Kad padaryti siurprizį, į tai 
draugai sumanė tam tikslui 
pakolektuoti. Nors, ir sunkus 
dabar laikai, bet kadangi kal
bamas jubiliantas yra drau
giškas žmogus, pats visur da
lyvauja, tai beveik visi drau
gai prisidėjo.

Iškilmėms buvo manyta nu
samdyti svetainė ir muzikan
tai. Viena iš pasidarbavusių 
sumanė, kad jubiliantai imtų 
antrą šliubą. Taip ir padary- 

sidabri-
niam šliubui — susirinko daug 
žmonių.

Tie jubiliantai, apie kuriuos 
čia kalbu, yra Steponas Barz
da su savo žmona, jie sugyve
na gražiai, išaugino grdžią šei
mynėlę, du sūnūs ir keiurias 
dukteris, 
žus,

ta. Tai iškilmei

Visi sveiki ir gra- 
So. Ėngleivdodietis.

■

žmogaus
- Senas Petras.

Atostogininkų 
laiškas

lan

Duodame žinoti, kad aplei
dome Chicagą sekmadienio 
rytą, liepos

Aplankėme Black Hills of 
South Dakota, Wyomingo pre
rijas, Big Horn kalnus, Cady 
City, Wyomihge, Cady kalnus, 
Cady taką (t ra it). O dabar 
esame Yellbvvstone Pafke. Jau 
išvažiavome 1,552 mylias.

Gamtos vaizdingumas5 vieto- 
miš neapsakomas, aprašyti nc- 
galiiha, tik akys gali patikrin
ti gražumą.

Manome pirmadienį iške
liauti į Grass Range, Montana. 
Pabuvę ten kiek laiko grįšime 
namo.

Musų grupė susidaro iš pen
kių asmenų: Mrs. Margaret 
Kenutis, jos sūnūs Robert Ke- 
nutiš, p-ios Kenutienės švo- 
geris ir sesuo — Mr. and Mrs. 
Gray, ir p. Elžbieta Šatkaus
kiene.

Stigrįžę namo asmeniškai 
pasikalbėsime ir papasakosi
me apie įgytus įspūdžius. O iki 
tol liekame geriausioj sveika- 
toj. /'■< • •'.Z

Su pagarba ir iki pasimaty
mo — Elibieffdir Margaret."

Radio Valanda
, J-------- :

Praeito ąntraįienio * vąkare 
tikrai ^buvo,, majonh pasiklau
syti šaunaus lietuvių radio p.ro- 
gramo, kuris buvo translįpja- 
ma iš stoties WGES. pastango
mis, ir liešomis Peoples Furnį- 
turę' Co. krautuvių. ; į 

šį sykį westsidiečiai daini
ninkai (vadovaujant Juozui 
Brazaičiui) St. Zaura, L. Labo- 
naii^kąs, R. Zalatoris, J. Pau
lauskas dainuodami trio ir 
kvartete labai sutartinai su
dainavo keletą gražių liaudies 
dainelių.

Kalbą apie sveikatą, kurią 
pateikė Dr. St. Biežis, įdomi
no klausytojus.

Prie to, reprodukcijos budu 
buvo labai gražios muzikos ir 
keletą dainelių įdainuotų per 
žymius dainininkus.

' ■ ‘.r.,'-’ ' Ona

< Draugyste Lietuvos Vėlia
vos No. 1 rengia šeimynišką 
išvažiavimą į Palos Park miš
ką. v

šis ^išvažiavimas bus liepos 
31 dieną. Jis rengiama ne biz
nio sumetimu, bet susipažini
mui su draugais. Nauji na
riai, kurie norės, galės įstoti į 
draugystę.

Bus muzika. Jei kas norės, 
tai galės pasišokti.

Meldžiame visus draugus ir 
drauges atsilankyti. Visi bu
site patenkinti.

Nuvažiuoti yra lengva: Ar
cher avenue iki Justicc Park, 
po to Kean avenue iki priva- 
žiusite kanalą už 111 gatvės. 
Kai privažiuosite kanalą, .tai 
reikia pirmu 
kairėn, 
bloką, 
vieta, 
kalną.

[Acme-P. U A, Photo J

Mumford, N; Y* —- WilliaM 
C. Page, nuo 1876 metų dele
gatas į visas demokratų parti
jos konvencijas, kuris mirė nu
kentėjęs automobilio katastro
foje, laike paskutines demok
ratų konvencijos Chicagoje.

keliu pasukti 
dar pavažiuoti vieną 

ot čia ir bus. pikpiko 
Nevažiuokite aukštin j

Marąuette Vark

Kviečia Komitetas.

Iš Teisybes Mylėtojų 
Dr-tės Pastogės

Musų išvažiavimas įvyko 
liepos 24 d. Wm. Dambraus
ko miške. Nors tą dieną buvo 
daug išvažiavimų, bet publi
kos pakako ir mums. Atsilan
kė daug draugų ir svečių, ,ku
rie smagiai linksminosi iki vė
lyvos nakties. Žinoma, pelno 
nebus iš priežasties, kad lie
pos 3-čią musų išvažiavimas 
negalėjo įvykti dėl lietaus, o 
išlaidos vistiek pasidarė. To
dėl šito išvažiavimo pelnas tu
rės padengti ir neįvykusiojo 
išvažiavimo išlaidas. O ant 
galo šitas išvažiavimas ne dėl 
pelno ir rengiamas buvo. Pa
matinis tikslas buvo duoti pro
gos draugams-ėms nors sykį 
susieiti tyrame ore ir linksmai 
praleisti laiką.

Dabar pakalbėsime apie tas 
linksmybes, kurias perleido 
musų teisybiečiaji ,ir jų drau
gai. Pirmiausia jęeikia atiduoti 
kreditas musų , išvažiavimo 
komitetui, J. Ytishkevičiui,; J. 
Bacevičiui ir J. Vitui , už pa
rinkimą tokios gražios vietos. 
Jautėmės lyg Palangos rezor- 
tuose. Kalnų kalneliai, o ant 
tų kalnų dideli įr maži lapuo
ti medžiai. I rytus nuo šokių 
estrados graži žaliuojanti lan
ka, o į vakarus mažas ežerėlis, 
kur įvairus sparnuočiai tik 
nardosi- ir klega. Ant kalno šo
kių platforma, kur muzikan
tai, W. Yablonskis, P. Blinstru- 
mas ir J. Tamošauskas, trenks- 
mingai griežia įvairius šo
kius, o teisybiečių svietelis 
kad suka tai suka, net kibirkš
tys iš puspadžių lekia. Apa
čioj į pakalnę, baras. Čia S. 
Chapas, J. Vitas ir S. Jurgaitis 
apsukriai ir mandagiai vi
siems patarnauja. , Prie baro 
pasikeisdami sukinėjasi musų 
dr-stės tūzai, kurie savo centų 
praleisti dr-stės labui nesigaili 
—Jonas Byanskas, Steponas 
Rumcliaks, Stanislovas Drigo- 
tas ir kiti.

Prie užkandžių vikriai pa
tarnavo musų veikli draugę V. 
Orenčienė, <kuri pkti i būdama 
darbinipkė < aukavę^ $7.00 ver
tės dovaną. Čia vėl netolies ei
na vyhių’ kalimo kontestas. ,‘ J. 
Krūmas, V. ftumc&aks, JJ. By- 
anškas, i) J. PetrtiĮeviČia kad 
duodf(, tai duoda vinims per 
galvas. Bet cigarą dauginusiai 
gavo, rodosi, Petrulevičiiiš.

Einu toliaus pagal žaliuojan
čią pievą. Čia eina lenktynių 
kontestas ir šniūro traukimas. 
J. Yushkevičius,; J. Racevičia 
ir P. Paulauskas tvarko rung
tynes. Dovanas tik duoda ir 
dalina.

Beje, turėjo būti rištinės, bet 
musų; ristikas S. Bagdonas pa
sivėlino.

Tai taip praleidome musų 
iškilmes. Sutemus, visi sėdo
me į Wm. Dambrausko erd
vųjį “deležaną” ir prie gra
žios muzikos ne just nep a ju
tom jau lietuviškoje ‘stolyčioj’ 
Bridgeporte. :

Marąuette parke šią vasarą 
susirenka tiek lietuvių, kad 
nemanau, jogei kitame kimia
me parke jų susirinktų dau
giau ir taip sutikime praleis
tu bedarbės dienas.

Kasdien susirenka anksti iš 
ryto. Vedę ir pavieniai susė
da ant žolės muša sikstiką gi
lių tuzu, kitos grupės malduo- 
ja vynų ponią su bubnu kal- 
piu ir t p. Jų grupė susidaro 
iš apie 70 žmonių.

Pastaruoju laiku ir moters 
pradėjo lošti, bet jos atsineša 
staliukus iš namų. Staliukai, 
žinoma, parankiau: nereikia 
lankstytis.

Antroji grupė susidaro iš po
litikierių, kurie riša bedarbės 
klausimą. Jų grupė susidaro 
iš kokių trijų desėtkų žmonių. 
Į ją įeina visokių pažiūrų as
menų: katalikų, socialistų, 
komunistų ir tautininkų. Iki 
šiol laikosi tvarkos ir sutiki
mo. Ncshnato nė vieno, kuris 
žinotų partijų programus. Ma-: 
tyti, kad kalba tik tą, ką paste
bi laikraščiuose. ? '

Praėjusią savaitę buvo pa
keltas klausimas, už ką balsuo
sime. Visi nupeikė taip re- 
publikonus, kaip ir demokra
tus. Pasidnlinč į dvi dalis — 
vieni už socialistus, kiti už ko
munistus. ’ ' 1

Trečiį grupę sudaro vaikai, 
kurie kelia triukšmą, brenda į 
kanalą, kas yra uždrausta da
ryti, nes kanalas tgilus ir jau 
keletas lietuvių vaikų prigėrė 
jame. Vaikai dar lipa į me-

St. Pišoritis

džius ir laužo šakas. Parko 
policininkai turi nemažai var
go sulaikyti vaikus nuo dary
mo tokios žalos. Mano supra-

naktimis kas ten nupiausto 
kvietkų žiedus. Tur būt pik
tos valios žmones biznį iš to 
daro. J. B.'

ti vaikams, kad vaikai to ne-

Sekmadieniais bažnytinės 
draugystės rengia piknikus. 
Susirenka daug moterų ir vai
kų. Toileto arti nėra. Visi 
eina į kutinus už keleto desėt
kų žinksnių. Iš kulinų ima 
kilti nepakenčiamas kvapas.

Parke yra išvadžiotos nuo
taikai paipos. Rodosi, užtek
tų sukalti tik keletas lentų bu
delėms, ir butų švaru. Tą tu
rėtų padaryti tos kolonijos gy
ventojai. Juk Marąuette kolo
nijoj yra trys piliečių kliubai. 
Jie turėtų pasirūpinti šiuo rei
kalu. Juk tai yra mažas, tik 
poros desėtkų dolerių klausi
mas.

Musų kolonijoj atsirado nau
jos rūšies vagilių. Mat, lie
tuviai iš senovės mėgia gėles, 
tai kiemeliai prie jų namų vi
si prisėti gėlių, 
jų žydėjimas.
gyventojų nusiskundžia, kad
• s, ■ . . ■ .... •

įCLASSIfiED APSi-

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAME PINIGUS $100 
IKI $300

Be komiso. Atmokėkite mažais 
mėnesiniais išmokėjimais.

PEOPLES LOAN SERVICE 
1647 W. 47th St.

............ ■!■■■»—■■III I. I I .. ...................................... ........... ........................  

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVlNlNKįAktS
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.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Pašaukite mus, mes atliekame garantuo- 

stogų rynas

Dabar pats 
Bet ot daug

ų darbą. Taipgi darome 
ir abelną blekių darbą. 

BR1DGEPORT SHEET METAL 
WORKS 

3218 So. Halsted 
Tel. Victory 4965

št.

Automobiles

PATENTS

DYKAI 
KNYGELB

Laikas daug reliktą 
prie patentu. Neriil- 
kaokft vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius- 
kitę braižini ar mo
deli dėl Instrukcijų, 
arba raitykite dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes "How to Ob-
taln a Patent” Ir "Record of In- 
ventlon” formos. Nieko neimant 
už informacijas ka daryti. Susi- 
raiintjlmal laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

V

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglstered Patent Attorney

<3-A Seeurity Ssvings & Commerclsl 
Bank Buildlng

(Directly aeross Street Irom Patent Offlce)
VVA8BINOTON. D. C.

YRA
PinigųPasidaryti

Ateikite ir leiskite 
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro
žės Kultūros, kuri 
pasirodė tokia sėk
minga per daugelį 
metų.. Dieninės i? 
vakarinės klesos. 
“Išmokite HEIM 
BUDĄ Jr užsidirb
kite daug pinigų.”

HEIM SCHOOL
OF BEAUTY CULTURB 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

AUTOMOBILIŲ mechanikas Walte- 
raitis, patyręs, nori taisyti jūsų namuo
se tiktai už pusę ką garadžiuje užmo
kėtumėte. Tel. Lafayette 1329, 4357 
So, Washtenaw Avė.

Fu r ni tur e & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

$29.50 ELEKTBIKINIAI RE- 
FRIGERATORIAI $29.50

Kam pirkti ledą, kuomet $29.50 atveš 
į jūsų namus gerą elektrikinį refrigera- 
torių. . ’ M ’

2030 S. Halsted St.. 
Tel. Canal 2398

Business Chances 
PardayimuiBiąniai'

PARDAVIMUI Cfiili ‘Pirforis. gera, 
išdirbta vieta, arti Dvorak Parko kttr 
bolę lošia. Išvažiuoju į farmą.

1936 So. Fisk St.

. PARDAVIMUI . pigiai barber shop 
svarbi priežastis. Turiu, parduoti šią 
savaitę.- Gera vieta, .visokių taptų ap
gyventa. 808 W>> 35; St<(,

For Rent
PASIRENDUOJA 4 kambariai. 3628 

W. 55 PI., iš abiejų pusių tūžti lotai, 
daug žemės dėl darželio, viskas naujai 
ištaisyta. Rendos $15 mėn.

Del platesnių informacijų kreipkitės 
į Naujienų spulką, 1739 S. Halsted St.

*

MADOS MADOS

2929—Elegantiška vasarinė bliuzka. 
Paskiausis Paryžiaus modelis. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18. 20, taipgi 36. 38 
ir 40 cojių per krutinę. r

Norint gauti vienų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti; pavyzdžio numeri, pažymšti 
tnierų ir aiškiai parašyti savo Var
dų, pavardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern. Dept, 1789 So. 
Halstedf St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago.
čia {dedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No....—— 
Mieros ................. .....  per krutinę

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

V (Miestas h valstija)

■y- Mį.-įlfg
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Exchange^-Mainai

Educational
Mokyklos

2 PO 6 MAINYMUI ANT COT 
TAGE.

4538 So. Wasbtenaw. Avė.

IŠSIMAINO muro kampas 4—4, 
mainysiu ant 2 flatų ar bungalow. Kam 
reikalingi 1 morgičiai $5,000?

Canal 1737

MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del taformaci u* 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE

672 West Madison Street

EKSKURSIJOS
Kas nori turėti patogią ke
lionę į Lietuvą, kreipkitės 

į patyrusį agentą

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

Tel. YARDS 4669

■ . J. i i ' ■ t $

CLASSIFIED ADS
I • ' .

Real Estate For Sale 
Į Namni-žeml Pardnyjuti .

PAAUKOSIU naują cottage 
arti gražaus ežero. 48 mylios 
į šiaurvakarius. $680. • Lengvi 
išmokėjimai. Rašykite Box 
1452, Naujienos, 1739 South 
Halsted St.

$6,500 CASH paims vienoj U* pui
kiausių vietų rezortą Michigane. prie dide
lio ežero. 4 lotai ir 15 kambarių na
mas. Viskas gerame stovyje. Real 
estate dyleriai neatsišaukite. Del pla 
tesnių informacijų rašykite: 

Box 1460. 
Naujienos.

1739 S. Halsted St.. Cbicago

PARDAVIMUI 6 Ratų mūrinis na
mas u£ $3,800. arba ką jus turite, 

1625 So. Jefferson St

MOTERYS SKAITO 
SKELBIMUS

Ir teisingai daro, nes dabar daugiau negu bile kokiu kitu laiku jos turi 
buti ekonomiškomis, ir todėl jos ieško

BARGENŲ-
Kur pigiaus nusipirkti MAISTO, RŪBŲ, AVALYNfiS, RAKANDUS it 
kitokius prie namų reikalingus daiktus.

. A

SKELBIMUOSE suranda darbą, ieško arba išrenduoja kambarius. Urnai 
no krautuvę, parduoda ar perka namą.

SKELBIMUOSE randa pranešimus apie teatrus arba kitokius pasilinks
minimus. - « »

SKELBIMAI yra kultūringų žmonių susižinojimo būdas ir todėl mote
rys skaito skelbimus NAUJIENOSE.

NAUJIENOSE PASISKELBTI yra ne tik patogu, bet ir naudinga. Del 
smulkmenų telefonuokite

TEL. ROOSEVELT 8500




