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Naziai kėsinasi i Klaipėdos kraštą ir Pabaltiją
▼

Persekioja Tilžės 
Krašto Lietuvius

Naziai užpuldinėja lietuviškai kalbančius 
Tilžės lietuvius. Net ir iš Klaipėdos kraš

to mokyklų šalinama lietuvių kalba
Hitlerininkai sako, kad be Klai

pėdos jie nenurimsią. Klaipė
dos kraštas esąs sena ordino 
žemė, o vokiečių kultūra šie 
kianti Rygą, Taliną ir Petra
pili*

taipgi 
atiduoti

siekiasi

Klai- 
visa

pasi-

BERLYNAS, VII 7 Elta. — 
Hitlerio organas “Voelkische 
Beobachter“ vakardienos nume
ryje įdėjo straipsnį pavadintą 
“Klaipėda pasilieka vokiška“. 
Straipsnyje tvirtinama, kad 
Klaipėdos krašte gyvena 80% 
vokiečių, kurie Klaipėdos gu
bernatoriaus įvairiais budais 
esą persekiojami. Klaipėdos 
kraštas, 
kraštas, 
diminui 
didžiųjų 
Lietuva, 
nė viena vokiško 
krašto pėda.

Bet jeigu tenai prieš Did. 
Karą ir galima buvo išgirsti 
lietuviškai skambančių vietų ar
ba žmonių vardų, tai 
jokie lietuvių reikalavimai į šią 
vokišką žemę neturi nė ma
žiausio pagrindo. Tenai esą 
užsilikę tiktai Lietuvos emig
rantai iš 1386 m. ir jų kraujas 
jau seniai susimaišęs su atsi
kėlusių čia salzbuTgiečių gimi
ne. Vokiečių kšultura, esą, sie- 
kanti dar toliau: iki Liepojos 
Rygos. 'Talino ir net Petersbur- 
go. Bet Vokietija, kurios 
riuomenė 1918, ir 1919 m. 
kovojusi Pabaltijo kraštams 
priklausomybę iš bolševikų, 
susilai.'kusi jokio dėkingumo. 
Atskyrus Klaipėdos kraštą nuo 
Vokietijos 1920 m., manoma, 
tęsia toliau straipsnio autorius, 
kad vokiečių kultūrai Pabaltijy 
buvęs suduotas mirtinas smū
gis.

Toliau straipsnio autorius iš- 
skačiuoja visus tariamuosius 
neteisingumus, kuriuos Lietu
viai Klaipėdos krašto vokie
čiams yra padarę. Esą, ūkio 
padėtis Klaipėdos vokiečių ūki
ninkų esanti žemiau “egzisten- 
siminimumo“. Vis dėlto, esą, 
memellenderiai yra kietaspran
džiai tikri vokiečių ukninkai, 
kurie įrodę, kad vokiškumo Čia 
nesą galima išnaikinti. Straips
nis baigiama šiais žodžiais: 
Nuolatinis narsumo įrodymas 
iš memellanderių pusės kovoje 
dėl vokiškumo Vokietijoje vi
suomet randa džiaugsmingo at
balsio. Naujoji Vokietija išdi
džiai žiuri į rytų sargybą ir 
kaip visur kitur, taip ir čia. 
musų vadas Adolfas Hitleris, 
ras kelią, kuris kitų tautų 
suprantamas ir tarnauja 
kai“.

Reikia dar priminti, kad 
kietijos nacionalistų vadas, ta
da buvęs ekonomijos ir darbo 
ministeris, taipgi galva Vokie
tijos delegacijos ekonominėj 
konferencijoj, Hugenberg, buvo 
įteikęs Londono konferencijai 
memorandumą, reikalaujantį

persekiojami.
esą, yra senas ordino 

Kai 1317 metais Ge- 
viešpataujant susidarė 
kunigaikščių valdoma 
tai jai nepriklausiusi 

Klaipėdos

ka
iš-

nc-
ne-

yra 
tai-

Vo-

grąžinti Vokietijai visas jos bu
vusias kolonijas, 
pėdos kraštą ir 
Pa balti ją.

Be to naziai
griebti į savo rankas Klaipėdos 
krašto bažnyčią, kad per ją tie
sioginiai valdyti visą tą kraštą.

Klaipėdos krašto mo
kyklose draudžia mo

kinti lietuviŲ kalbą
KLAIUEDA VII 7 Elta, šio- 

mis dienomis Vanagų mokyklos 
mokytojas gavo iš savo vyres
nybes įsakymą savo mokykloje 
vietoje lietuvių kalbos įvesti 
vokišką. Iki šiolei mokykloje 
dėstoma kalba bu‘vo lietuvių. 
Kiek teko patirti, toks įsaky
mas esąs duotas 10-čiai mo
kyklų, kur lig šiol buvo dėsto
ma lietuvių kalba.

Tilžėje draudžiama lie
tuviškai kalbėtis. Puolė 

lietuvius Širvintuose
' VATIšAVA', fliepor^— Lie- 
tuvių spauda praneša sujudi
nančių žinių apie įtemptus san- 
tikius tarp vokiečių ir Vakarų 
Prūsijos gyventojų. Padėtis 
kasdie darosi rūstesnė ir vis la
biau įtempta.

Tilžės mieste tie lietuviai, ku
rie kalbasi lietuviškai gatvėse 
ir viešose vietose ,nazių yra už
puldinėjami ir mušami vien tik 
u«ž tai, kad jie kalbasi lietuviš
kai.

Persekiojimas lietuvių už nau
dojimąsi savo gimtąja kalba ei
na plačiu ruožtu Vakarų Prūsi
joj, kuri nuo amžių yra apgy
venta lietuvių.

Širvintų miestely (tuoj už Vo
kietijos sienos, prie pat Nau
miesčio) ginkluotos nazių gau
jos—nazių smogiamieji būriai. 
—sąryšy su nazių kampanija 
prieš lietuvius, sumušė kunigą 
Žilinską ir taipjau lietuvį mo
kytoją.

Lakūnas James J. Mattern, 
kuris per tris savaites buvo 
prapuolęs šiaurinės Siberijos 
sniego tyruose ir tik dabar su
sirado Anadyre. Jis skrenda 
apie pasaulį ir buvo prapuolęs 
kely iš Chabarovsko, Siberijoj, 
į Nome, Alaskoj. Jis dabar 
rusų lakūnų tapo atvežtas į 
Alaską.
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Mollisonai skrenda 
per Atlantiką

LONDONAS, liepos 23LONDONAS, liepos 23. —Du 
garsus Anglijos Ū$inai, $ąpt. 
James Moljison ir ujo žpidna, 
Amy Jonhsęn, vakar išskrido 
per Atlantiką ir skrenda į New 
Yorką. Jie skrenda biplanu 
Seafarer. Išskrido jie nežiūrint 
nepalankaus oro. Tik imąsi, kad 
šįvakar jie bus New Yorke.

HAVANA, Kuboj, 1. 23. -- 
Ateinantį trečiadieni bus nuim
tas karo stovis ir paskelbta am
nestija politiniams kaliniams, 
kad tuo sustabdyti politinę ko
vą, kuri šioj saloj eina jau tre
ti metai.

Amerikos kapitalis 
tai gausiomis auko 

mis rėme Hitlerį
Tarp davusių Hitleriui milionus 

dol. amerikiečių, yra General 
Motors, Fordas, Morganas ir 
kiti

demonstracija dėl 
Klaipėdos krašto

BERLYNAS VII 8 Elta. Tė
vynei ištikimieji rytų ir vakarų 
prusai liepos 6 d. vakare sud
rengė taip vadinamą rytų ir va
karų prūsų nubalsavimo šventę, 
susijusią su Klaipėdos krašto 
vokiškumo iškėlimu. Valdžios 
atstovo, Brandenburgo oberpre- 
zidento Wilhelm Kube dalyva
vimas suteikė iškilmėms oficia
laus charakterio, švietimo mi
nisterija buvo atstovaujama 
patarėjo Barghee. Propagandos 
ministerijai atstovavo referen
tas Krieg ir jūrių vadovybei— 
kap. Hilger.

šventė buvo pradėta muzika- 
line dalimi ir užtruko iki vė
lybos nakties. Meniškosios da
lies priešakyje stovėjo Tilžės 
geležinkeliečių choras.

Po oficialios Brandenburgo 
oberprezidento Kube kalbos, ku

rioje jis pabrėžė, kad kas ry
tuose ne tik kardu, bet ir iš
tvermingu kolonizavimo darbu, 
arklu yra laimėta, yra užsilikę 
iki šios dienos, paėmė žodį mo
kytojas Ulrich iš Tilžės. Jis 
pirmiausia paminėjo Dancigo 
vakarų Prūsijos ir Aukštutinės 
Silezijos atskyrimą. Toliau UL 
richas griežčiausiai protestavo, 
kaipo Tilžės gyventojas, prieš 
Klaipėdos krašto atskyrimą. At
skyrimą jis pažymėjo kaipo: 
“Raub dės Memellandes“ (Klai
pėdos krašto pagrobimas).

Mėginimas suardyti Klaipė
dos krašto vokiškumą, kuris 
yra perdėm nacionalistiškas, pa
sak kalbėtojo, niekuomet nepa- 
vyksiąs. šiems pakeltu tonu 
pasakytiems žodžiams publika 
pareiškė triukmingo pritarimo. 
Ulrichas baigė savo kalbą, su
šukdamas “Heil“ vokiškiems ry
tams.

Nacionalistų užsienių politi
kos skyriaus atstovas, dr. Lued- 
tke, perdavė susirinkimui svei- 
kinimūs iš “Deutcher Osten” 
sąjungos, į kuuįą įeina visos ry
tų sąjungos kartu su Klaipė
dos krašto sąjunga. Jis pareiš
kė, kad visiems vokiečiams rei
kia įsąmoninti rytų reikšmę. 
Rytai esą vokiečių tautos likimo 
žemė
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LONDONAS, 1. 23. —šią sa
vaitę išeis knyga “Hitleris kai- 
jo Frankenštein“, parašyta tū
lo Jonh S. Steel, kuris, mano
ma, yrą buvęs “privatinis agen
tas“ Hitlerio finansinio pata
rėjo Dr. Schacht, reichsbanko 
prezidento ir kuris yra pagel- 
bėjęs* kelti Amerikoje pinigus 
Hitlerio kampanijai. Įžangą 
knygai parašė žinomas politinių 
mokslų prof. Harold J. Laski.

Knygos autorius, Steel, iške
lia aikštėn tą faktą, kad stam
bus Amerikos kapitalistai ir 
bankieriai yra sudėję nemažas 
sumas pinigų paremti Hitlerio 
kampaniją Vokietijoje. Tarp 
Hitlerį parėmusių yra General 
Motors, Fordas, vienas stambus 
New Yorko nacionalis bankas, 
Morganas, taipgi daugiau kitų 
bankierių, kurie buvo susirišę 
su Ivar Kreuger.

Hitlerio kompanija buvo iš- 
kaštingiausik Europoje ir, kad 
patekti į valdžią, jis propagan
dai ir ginkluotos gaujoms yra 
išleidęs $350,000,000, kurių di- 
(įelę dalį su/įčjo ;. aiperikiečiai. 
Kitus jiipigdš sudėjo pačios 
Vokietijos ir kitų šalių kapita
listai, kurie, siekėsi sutriuškinti 
Vokietijos socialdemokratijos ir 
darbininkų unijų pajėgą. Ame
rikiečiai prisidėję prie to darbo 
keliais milijonais dol.

General Motors davė $200,000 
po to, kai ji nupirko dirbtuvę 
Vokietijoje ir norėjo, kad butų 
panaikinti niekurie darbininkus 
apsaugantys įstatymai.

Tečiaus artimiausius ryšius 
Hitleris turėjo su Fordu. Jie 
prasidėjo daug metų atgal, ka
da Fordas buvo pradėjęs vesti 
kampaniją prieš žydus. Pralai
mėjęs bylą ir savo kaltinimų 
žydams neįrodęs, Fordas krei
pėsi į Hitlerį, kad tasis savo ir 
Fordo vardu* išleistų tuos nepa
matuotus šmeižtus žydų. Fordas 
tai kampanijai davė $40,000. 
Paskui kai pas Fordą pradėjo 
dirbti ex-kronprinco sūnūs 
Louis, tai Fordas jam sumokė
jo $300,000, kurie pateko na
ziams. Princas Louis nemažai 
pinigų naziams sukėlė Chicagoje 
ir kitur.

NiekuTie bankieriai davė Hit
leriui $50,000, Morganas davė 
$50,000 ir vėliau $35,000.

Du Anglijos laikraščių mag
natai yra daug prisidėję prie 
Hitlerio propagandos, savo lė
šomis Hitlerį aprūpindami po- 
piera. Nemažai Hitleriui pini
gų yra davęs ir vėliau nusižu
dęs “degtukų karalius“ Ivar 
Kreuger.

Hitleriu*! nemažai pinigų da
vė ir Franci j os ginklų dirbtuvėse 
tikėdamos, kad Hitleriui pate
kus valdžion, Francija ims 
smarkiau ginkluotis, iš ko bus 
biznio toms ginklų dirbtuvėms.

Autorius sako, kąd jis buvo 
Vokietijoje areštuotas už tai, 
kad jis “perdau# žinojo” te
čiaus jam pasisekė iŠ kalėjimo 
pabėgti ir pasislėpti Francijoj.

ANTRU KARTU APSKRIDO 
APIE PASAULI Lakūnas Post ap 

skrido pasaulį į 7 
dienas, 18 vai.

Apdegė Waugekan, 
Ilk, lietuvių katali

kų bažnyčia
Sumušė savo pirmesni rekordą 

ir yna pirmas vienas ap»d<ri- 
dęs apie visą pasaulį

Kunigas ir vienas žmogus ap
degė ir pritroško begelbėdami 
kielikus

7 die-

Yorko 
1 va- 
išskri-

at- 
bai-

yra

Lakūnas Willey Post, Okla- 
homa farmerio sūnūs, kuris pe
reito šeštadienio vakarą 
skrido į New Yorką, tuo 
gęs kelionę apie pasaulį 
dienas ir 18 valandų. Jis
pirmas vienas apskridęs apie 
pasaulį, taipgi pirmas du sykiu 
pasaulį apskridęs, nes du me
tai atgal jis su Gatty tuo pa
čiu lėktuvu ir tuo pačiu keliu 
yra apskridęs pasaulį į 8 die
nas ir 15 valandų. Savo dabar
tinėj kelionėj jis padarė keletą 
naujų rekordų.

B o m b o s progresy
viems anglikasiams

TAYLORVILLE, III., 1. 23.— 
Pereitą naktį7 prie naujosios an
gliakasių unijos Progressive 
Miners of Am., viršininkų ir 
narių namų sprogo penkios 
bombos .pridariusios nemažai 
nuostolių.

Vokietijos protesto 
nų bažnyčia pasi

davė naziams
BERLYNAS, liepos 23. - 

šiandie visoje Vokietijoje įvyko 
protestonų bažnyčių viršininku 
rinkimai. Daugely vietų tapo 
išstatyti fuzijos sąrašai, ku
riuose dominuoja naziai, todėl 
tose vietose rinkimų ir nebuvo. 
Kur rinkimai įvyko, ten dau
ginusia laimėjo naziai—vokiečių 
krikščionys. Tuo bttdu Vokieti
jos protestonų bažnyčia pate
ko yisiškon nazių kontrolėm

Išrinktieji viršininkai vėliau 
išrinks delegatus į provincijų 
sinodus, o tieji išrinks dele
gatus į nacionalį sinodą, kuris 
rinks Vokietijai vyskupą. Nėra 
abejonės ,kad tuo vyskupu bus 
išrinktas naziams palankus dva
siškis.

NEW YORK, liepos 23. — 
Lakūnas Wiley Post šeštadienio 
naktį, 11:59 vai., atskrido į 
New Yorką, tuo užbaigdamas 
savo rekordinę kelionę apie pa
saulį, kurią jis padarė į 
nas, 18 vai. ir 49 min.

Jis išskrido iš New 
užpereitą šeštadienį (už 
landos ir 14 min., prieš
siant per Atlantiką lietuviams 
lakūnams, Steponui Dariui ir 
Stasiui Girėnui), kad sumušti 
savo pirmesnį rekordą, kurį 
padarė du metai atgal kartu 
su kitu lakunu, Harold Gatty, 
tuo pačiu aeroplanu1, Winnie 
Mae, apskrisdami apie pasaulį į 
8 dienas, 15 vai. ir 51 min.

Šioje savo kelionėje jis pa
darė keletą naujų rekordų. Jis 
nuskrido į Berlyną į virš 25 
valandas. Tokiu greitumu dar 
niekas nėra nuskridęs. Be to 
skrisdamas į Berlyną jis pa
darė tolimiausį be sustojimo 
skridimą, kokį yra vienas la
kūnasnuskridęs.

Viso savo kelionėj apie pa
saulį jis yra padaręs 15,596 
mylias, vidutiniškai po 147.43 
mylias į valandą. Jis yra pir
mas lakūnas, kuris vienas ap
skrido apie pasaulį, taipgi pir
mas lakūnas, kuris du sykiu 
apskrido' apie pasaulį tuo pa
čiu keliu. Jo lėktuvas irgi yra 
du sykiu atlikęs tą pačią kelio
nę.

Baigiant šią sunkią kelionę, 
reikalavusią ištvermės, jį New 
Yorke, nežiūrint - vėlaus laiko, 
pasitiko 50,000 žmonių minia. 
Tečiaus lakūną mažai matė, nes 
tuojątfs policijos jis tapo nuvež
tas į hotelį pasilsėti.

WAUKEGAN, III., liepos 23. 
—Vakar buvo kilęs gaisras lie
tuvių Rymo katalikų šv. Bal
tramiejaus bažnyčioj. Gaisras 
prasidėjo zakristijoj ir tuojaus 
ugnis persimetė į didįjį alto
rių.

Pirmieji gaisrą pastebėjo kle
bonas kuli. Juozas Cuzauskin 
ir Felix Sedar, kurie šoko gel
bėti altoriuje buvusius bran
gius auksinius kielikus ir kitus 
bažnytinius indus. Begelbėda
mi jie kiek apdegė ir pritroško 
niro durnų. Kiti gelbėtojai juos 
rado be sąmonės ir išnešė iš 
bažnyčios juos ir kielikus.

Bažnyčia tik nesenai buvo 
naujai išdekoruota. Nuostoliai 
siekia $10,000.

Vokietijos naziai 
baus mirtimi val- 
_džios priešus

Septyni komunistai jau pa
smerkti mirčiai, daugelis gi il
giems metams kalėjiman

BERLYNAS, 1. 23. —Vokie
tijos nazių valdžia paskelbė, kad 
ji neužilgo išleisianti dekretą, 
kuris skirs mirties bausmę da
bartinės valdžios priešininkams.

šeši komunistai Cologne 
mieste jau tapo pasmerkti mir
čiai, o du kiti nuteisti 87 me
tams kalėjiman. Jie buvo kal
tinami nužudę du nazius.

Hamburge vienas komunistas 
pasmerktas mirčiai ir 15 nuteis
ti ilgiems metams kalėjiman i?ž 
pašovimą policisto.

Plėšikai nušovė 
policistus

du

CHICAGO.—Du ar trys 
šikai, kurių automobilių 
2838 Washington Blvd. sustab
dė atklausinėjimui, be jokio į- 
spėjimo ir nė žodžio netarę, vie
toj nušovė juos sustabdžiusius 
policistus John Skopek, 34 m. 
ir Elmer Ostling, 36 m. iš War- 
ren Avė stoties, žudikai pabė
go.

plė- 
prie

Wallace nustatė mi 
nimum kainas 

grūdams
Agrikultūros

SPENSER, W. Va., 1. 23. — 
Trys jaunuoliai, važiavę ’rumble’ 
sėdynėj, automobiliui atsimu
šus j tilto šoną, liko išmesti iš 
automobilio ir užsimušė nukri
tę ant akmenuoto dugno New- 
ton upelio.

CHICAGO. — Trys plėšikai 
šeštadieny užpuolė Millbrook, 
Kendall pavieto, bankų ir j j api
plėšė. Bebėgdami jie sudaužė 
savo automobilį ir vienas plė
šikų liko tuoj pagautas. Vakar 
ir kiti du plėšikai liko pagauti 
bažnyčios kieme, vienas jų jau 
nebegyvas, peršautas šerifo.

CHICAGO.
sekretorius Wallace nustatė mi. 
nimum kainas grūdams. Jos 
bus tokios, kokios buvo pereitą 
ketvirtadienį. Biržai įsakyta 
neleisti grudų kainoms perdaug 
svyruoti.

Šerų kainos, po trijų dienų 
nuolatinio puolimo, pasidarė 
pastovesnės, bet biržos sumažino 
veikimą ir bus atdaros trum
pesnį laiką.

NEW YORK, 1. 23. —Chrys
ler automobilių komp. pakėlė 
10 nitoš. algas savo 45,000 dar
bininkų ir sutrumpins darbo 
valandas.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
lį

T "t.-.

ekieagai h* anielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir vėsiau.
Saulė teka 5:34, leidžiasi 8:- 

18.

Tiktai Doleriais
Siurbiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų.
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami. ■

Naujienų ofisas atdarau nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Detroit, Mich
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79th ir Archer Avė

Padarome Visiems Greitai

ioa *»Uto aualptrk-

Road Mapto Chicago’s World’sFair

*OCKFO*O

ROCHIUa

MMOA50
Cbicago. W17?J South Halsted Street,

Klanai

Full Pack V 
No Slack Fili

Sujudimas dėl tragingos laku 
nų mirties ir kitos žinios

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviu
kais antgaliais.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

--3»c, 00c gi. Ypatingai 
Žemo. Du »yk geresni rezultatai

gelbėti, bet 
vaikas nusken-

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Nemune prigėrė vienas Vaikų 
ir jj gelbėjusi gailestingoji 
sesutė.

darbininkai, 
eikite namo

to, tai gailestingoji sesuo Jo- 
cevičiutė puolė j vandenį skę
stančio berniuko 
nelaimingai 
do ir Jocevičiute nuskendo 

Abiejų lavonai surasti.

ryžę daryti išvadų. Darbininkų 
tarpe atviras streiklaužiavimas 
sukėlė nepasitenkinimą ir jie 
gyvai tą įvykį aptarią.

nieko 
būt, 

kito-

LSS. 116 kuopa laikys 
susirinkimą

Tragedija Alytaus vai 
kų kolonijoje

Ryto” spau
stuvės darbininkų streikas te
besitęsia. Jis prasidėjo birž. 6 
d. ir nesustoja. Derybų nėra. 
“Ryto” administracija, turėda
ma streiklaužių, deryboms ne
siskubina, o darbininkai, pa-

Klaipėdos “Ryto” spau 
stuvės darbininkų 

streikas

Keliaukite Li e t u v o n 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Lincoln Parke

mėn. 18 dieną die- 
apie 4 km. nuo Vil- 
miesto Pustapėdžių

ŠAME PRICEfefc? 
AS42YEARSAGO

25 ou neės for254

Liępos 18 . d. vienas Detroito 
anglų laikraštis didelėmis rai
dėmis paskelbė, jog Chevrolet 
automobilių kompanija priims 
7,000 naujų darbininkų. Aut 
rytojaus didžiausi žmonių bū

riai pradėjo prie dirbtuves 
rinktis. Nuo ketvirtos valan
dos ryto jau stovėjo eilės žmo
nių. Svietelio susirinko tiek, 
kaip į Lietuvių Dieną Cliicago- 
je. Atvyko policija tvarkos da
boti. Ieškantys darbo į ofisą 
nebuvo įleidžiami. Kad nusikra
tyti nuo bedarbių, tapo pa
reikšta, jog tik pirmadienį bus 
priiminėjami 
dabar, girdi,

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

Mrs. Mate Hommėl (užpakaly) iš Los Angeles ir trys jos 
Gail, Helen ir Jėan, kurias ji pagimdė mokslo pa-

irOtMATtOH

Vaikams nuėjus Nemunan 
praustis, vienas vaikas Mečys 
Lopata apie 14 metų amž. įbri
do į Nemuną per toli nuo kran
to, ir, prižiūrėtojų perspėjimų 
neklausydamas, pradėjo plauk
ti. Beplaukdama^ nateko į sū
kurį ir ėmė skęsti. Kadangi

savo 
mėnesini susirinkimą liepos 
29 d. pas Lavinską. Delegatai, 
kurie grįžo iš konferencijos, iš
duos raportą. Bus taip pat 
svarstoma ir kiti svarbus da
lykai. Visi nariai ir šiaip so
cialistų judėjimui prijaučiantys 
asmenys malonėkite susirinki
me dalyvaiti. —F. Lavinskas.

savaitę pradėta re- 
Detroito bedarbiai. 

, dienas surašyta apie 
bedarbių. Nėra ma- 
bejonės, kad jų skai-

dukterys
gelba, visai nemačiusi tų mergaičių tėvo. Tai išėjo aikštėn, 
kai ji pareikalavo perskyrų nuo savo vyro, Dr. Hommel. Ji 
buvo užveista dirbtinu budu įleidžiant vyro sėklą. Pasak dak
tarų, tokie atsitikimai yra paprasti, tik jų niekad neskelbiama 
viešai.

ALYTUS
Kauno miesto savivaldybės vai
kų kolonija. Prie vaikų buvo 
nusiųsta gailestingoji sesuo 
Pranė Jocevičiute, 23 metų 
amžiaus.

Eambert Pb»ri»ac»» Oo.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Apie 8 vai
ri dragūnai prie Fordo dirbtu
vės ir lyg kaubojai vakarinėse 
valstijose pradėjo varinėti nuo 
dirbtuvių bedarbius, 
rosi pikta žiūrint į 
lykus. Keli turčiai 
kur pinigus dėti, o 
milionai žmonių neturi nei ke 
lių centų

Detroito lietuviai labai nu
liūdę. Visi liūdi dėl tragingos 
ir netikėtos musų karžygių 
mirties. Visiems gaila narsuo
lių kapitono Dariaus ir Girėno.

Daug su kuo man teko kal
bėtis. Reiškiama visokių nuo- 
monių. Daugelis kaltina pini
gų maišus, — dvasiškius ir ki
tus, kurie turi prisigrobę viso
kio turto. Tie ponai labai mėg
sta pasigirti savo tautiškumu, 
daug plepa apie patriotizmą. 
Bet kas ;š to, kad jie tik smar
kus žodžiais, o ne darbais.

Kai musų drąsieji hkunai 
pasiryžo išgarsinti Lietuvos 
vardą visame pasaulyje, tai tie 
ponai sulindo į kampus ir su
veržė savo kišenes. Girdi, te
gul varguoliai aukoja savo cen
tus, o mes pažiūrėsime, kas iš 
viso to išeis.

Jeigu su lakūnais nebūtų at
sitikusi nelaimė ir jie butų nu
lėkę į Kauną, tai tie musų po
nai butų pirmieji bandę pasi
savinti sau kreditą. Mes juk 
irgi rėmėme jų žygį!

Šiandien žmonės, kurie tikrai 
nuo širdies rėmė lakūnus, vaik
što nuliūdę ir jaučia didžiausį 
smūgį. Narsiųjų lakūnų žuvi
mas sudaro jiems asmenišką 
nelaimę. Tačiau iš taip vadina
mų patriotų atsiranda ir tokių 
cinikų, kurie nesidrovi sakyti: 
gerai, kad nieko nedavėme; 
musų aukos visvien butų nie
kais nuėjusios.

Nemažo pasipiktinimo žmo
nės reiškia dvasiškiams, kurie 
iš tos tragingos nelaimės sten
giasi sau biznį pasidaryti. Štai 
jie paskelbė, jog už žuvusių
jų sielas laikys nupigintomis 
kainomis mišias. Vadinasi, neš
kite dabar dolerius, o mes pk- 
gelbėsime lakūnams į dangaus 
karalystę įsigauti.

Kaip sau norite, bet tai yra 
pasityčiojimas, ir daugiau nie-

Tikrai da 
tokius da 
nežino 
tuo tarpu

Nepavykusios meilės 
auka

Gri nas, prllmnaa Žemo sustabdo nle- 
Mjinta odos t penkias eokuudae — 
ir pugelbingaz prie Ęczemos. pučkų, 
dedsrvines, ir iibėrlmų. Žemo be
veik elebuklln»ai prašalina visokias 
odos hitacijas, kadangi jo gydymo 

randapiof kitose gy- 
tvirtas 

S1.26

Programas bus įvairus ir įdomus 
Temykite pranešimus.

laikydami senas pozicijas, taip 
pat tvirtai laikosi.

Įdomiausia šiame streike 
tai streiklaužiai ir jų rolė. Da
lis streiklaužių atvykusi iš 
Kauno, kur jie esą vieno “spau
stuvininko” tandatiškai gami
nami, o dalis Vokietijos hitle
rininkų. Kai kurie streiklau
žiai esą pasijutę blogos infor
macijos auka ir jau esą pasi-

Birželio 
nos metu 
kaviškio 
kaimo mokyklos mokytojos A. 
B-tės bute nusišovė to pat kai
mo 34 m. ūkininkaitis Matas 
Steinys.

Mat jis kuris laikas kai su 
A. B-te mylėjosi, bet ji kaž
kodėl paskutiniu laiku pradė
jus flirtuoti su kitais kavalie
riais, mažiau kreipdama dėme
sio į j j. Dėl tos priežasties, mi
nėtąją dieną atvykęs pas ją 
susivaidino ir buvo išsitraukęs 
brauningą, matyt, norėdamas 
ir ją nušauti. Bet čia tuo me
tu buvęs mokyklos vedėjas mo
kytojas spėjo brauninjjjj iš jo 
atimti ir vaidus nutraukt. Ta
da jis nusiraminęs ir visi už
ėjo pas vedėją į butą vardinių 
proga pasivaišinti. Kada jis po 
vaišių, eidamas namo, papra
šęs brauningą grąžinti, šis nie
ko negalvojęs ' ir atidavė. Ta
da jis vieton eiti namo vėl už
ėjęs į tuščią mokytojos butą 
ir ten dar parašęs laiškelį pa
leido sau kulką į smilkinį, kris
damas vietoj negyvas.

Visai kitaip jaučia nelaimę 
paprasti žmoneliai. Štai užeinu 
pas savo pažįstamus. Jauna 
moteris skaito “Naujienas”. 
Ant rankų laiko mažą kūdikį. 
Vyresnis jos sūnūs čia pat sto
vi. Moteriškė rodo laikraštyje 
tilpusį lakūno paveikslą savo 
sunui ir sako: “Žiūrėk, vaike
li, tai mano parapijonas. Aš 
kartu su juo užaugau ir kartu 
su juo ’ankiau mokyklą. Lie
tuvoje mudu kartu mokėmės 
skaityti ir rašyti. Dabar jo jau 
nėra”...

Moteriškė tiek susijaudino, 
jog daugiau nebegalėjo kalbė
ti. Iš jos akių pradėjo riedėti 
ašaros. Sūnūs žiuri į savo ma
mytę ir ne visai tegali suprasti, 
kame dalykas. Po kiek laiko 
moteriškė ir vėl pradėjo: “Kar
tu su juo lankiau mokyklą ir 
kartu su juo užaugau”...

Nesmagu pasidarė ir man. 
Ir tuo pačiu laiku pikta. Pik
ta todėl, kad štai vienas čigo
niškas biznierius net per ang
lų laikraštį teikėsi pasigirti, 
jog davęs ant mišių 25 dole
rius, kad kunigėliai pasimels
tų už karžygių sielas’ O kai 
lakūnai buvo gyvi, tai jų drą
siam žygiui tas biznierius ne
galėjo kelių dolerių paaukoti.

Na, tiek to. Prie pabaigos 
tik tiek galiu pasakyti, jog tar
si elektros srove lakūnų žuvi
mas sujudino musų kolonijos 
lietuvius. Visi liūdimo ir visi 
apgailestaujame narsiųjų mu
sų sūnų. Tegul jie ramiai ilsi
si Lietuvos žemelėje, kurią jie 
taip mylėjo...

it savęs

Ji

Ecorse 
miestuke gariniai kastuvai pa
dėta į šalį. Tai neva daroma 
tuo tikslu, kad didesnis darbi
ninkų skaičius galėtų gauti 
darbą. Darbininkams mokama 
po vieną dolerį per dieną. Tai 
tikrai mizemas atlyginimas 
Ypač turint galvoje tą faktą, 
jog duodama dirbti tik po tris 
dienas per savaitę. O darbas, 
reikia pasakyti, gana sunkus.

Ar ilgai žmonės dar kentės 
tą republikonišką ir demokra
tišką pasityčiojimą?

CENTURY 4NF PftOSM
AVNTtlUMnrMMM. nPKMHTHMt

CHICAOP S,

Fourfeen mąjor Uighw&ys leadipg to Cįhioago havo been Btarked a 
dlstanco of sevonty-five miles from the olty to aid motorW drMng 
to A Oontury of Progresą.
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Praeitą 
gistruoti 
|?er kelias 
225,000 I 
žiausios ?! 
Čius yra kur kas didesnis, — 
labai galima, jog siekia 300,- 
000.

Jau kelios dienos, kaip be
darbiams nebeišduodama miltai 
iš šelpimo stočių. Žmonės pra
deda nerimauti. Jeigu 
nebus daroma, tai, tur 
susilauksime riaušių, nes 
kios išeities nėra.

Skin

MHLIONSOF POUNOS USeD 
BV OUR COVfPHMIMT

žemo
>*‘G;P S K iri l-RRlTAT lO:N S
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Pirmadienis, liep. 24, 1933 'naujienas, cagągs, m
Johan Resler

Deimantai ir meilė
Artistė Karen van Straaten 

kai jai padavė svečio vizitinę 
kortelę, kelias sekundes pagal
vojo prieš pasakydama:

—Prašyk, tamsta.
Įėjo kriminalinis komisaras 

Krameris.
—Prašau sėstis.
Komisaras kažin kaip nevik

riai atsisėdo. Jam truputį da
rėsi nejauku puiki aplinkuma, 
kurion jis pateko, lygiai kaip 
ir perlengvas gražuolės apsi
vilkimas.

—Man labai gaila, tamsta... 
Bet mano reikalas labai nepa
togus... . .

— Ar reikalas liečia mane? 
— artistė nustebusi pakėlė sa
vo gražias blakstienas.

—Ir taip ir ne... Asmuo, ku
ris pasiuntė mane, nenori, kad 
tamstos vardas patektų į laik
raščius. Dovanok, tamsia, vie
nas klausimas: ar tamsta ge
rai pažįsti Robertą Ravalį?

—Na, žinoma, tai — mano 
artimas bičiulis.

—Ar tamsta jį sena’ pažįs
ti?

—Jau apie metus laiko. Bet 
kas rupi apie tai policijai?

—Matai, tamsta, gerbiamo
ji... Šiandie rytą atėjo pas ma
ne auksakalis Folkenratas, ku
ris pareiškė, kad iš jo pavog
ti deimantų karoliai. Karolių 
kaina — 20,000 svarų. Vagis 
surastas — tai Robertas Rava- 
lis. *

—Pavogė? Robertas pavogė?
—Gaila, tuo netenka nei kiek 

abejoti. Bet mes nenorėtume, 
kad tamstos vardas patektų į 
laikraščius dėl tos triukšmin
gos bylos. O tamstą pastaruoju 
laiku taip dažnai matydavo su 
Ravaliu, kad gali atsitikti: į 
laikraščius pateks tamstos var
das. O mes esame prieš tai.

c* > 

Karen van Straaten pastebi
mai jaudinosi.

—Tamstos gailitės manęs? 
Kokiais sumetimais? Gal būt, 
iš paprastos artimo meilės?

Artistės balse nuskambėjo 
maža pajuoka.

—Jeigu aš noriu būti sąži
ningu, aš turiu pasakyti, kad 
mes nesivadovaujame vien no
ru nepainioti tamstos vardą, — 
garsios artistės vardą į ta ne
švarią istoriją. Ne, mes mano
me, kad tamsta padėsi mums 
sugrąžinti tai, kas pavogta, be 
jokio triukšmo.

Karen nuėjo prie lango.
—Dėkui. Prižadu lamstai, 

kad aš sutvarkysiu reikalą. 
Kas valandėlę aš laukiu atei
nant p. Ravalio.- Ateik tamsta 
po valandos — visa bus tvar
koje.

Po kokios dešimties minučių 
policininkui išėjus, įėjo į ar
tistės rengimosi kambarį labai 
jaunas žmogus. Iš išvaizdos 
jis atrodė nedaugiau dviejų 
dešimčių metų. Jis įėjo nepra- 
nešdamas, priėjo prie artistės, 
apkabino ją už kaklo.

—Kaip miegojai vaikuti?
—Tai tu, Robertai?
—Žinau, kad bučiuoti tave 

rytais ateina čionai, be Rober
to, ir įvairus Herbertai, Hel
mutai, Alfonsai ir kiti. Bet šį 
kartą tai Robertas.

Jaunuolio veidas pasidarė iš 
karto rimtas. Dabar jis buvo 
nebe jaunuolis, o “visai užau
gęs”.

—Aš atnešiau tau kai ką, 
Karen. (Puiki dovana.

Karen krūptelėjo.
—Bet juk aš prašiau tavęs 

niekuomet man nieko nedova
noti !

—Aš ir darau tai pirmą kar
ią. Aš visą laiką galvojau apie 
tai, kad padovanoti tau ką nors 
ypatingai brangų. Paprastos

Dalis prezidento Roosevelto “Atsteigimo Tarybos” — “su- 
per-kabineto”, j kurią įeina kabineto nariai ir įvairus admi
nistratoriai, kurių pareiga yra rūpintis šalies ekonominiu at
sigavimu. Viršuj, iš kairės į dešinę: vidaus reikalų sekreto
rius Ickes, Rekonstrukcijos Finansų Korp. pirm. Jonės ir lai
vyno sekretorius Swanson. Apačioj: agrikulturistas George N. 
Peek (kairėj) ir agrikultūros sekretorius Wallace.

juos įsižiebti. Sumišusiais jaus
mais žiurėjo artiste į brange
nybę. Paskui įtarė beveik šnib
ždesiu :

—Bet kam. tu tai padarei?
* —Todėl, kad myliu 1

—Iš kur tu gavai deiman
tus? — artistės balsas pasidarė 
griežtas.

—Iš kur? žinoma, pirkau.
—Bet juk tu neturi pinigų. 

Tie karoliai kainuoja didžiulę 
sumą.

—Aš neturėjau pinigų, bet 
dabar turiu! Daug pinigų! Aš 
labai turtingas.

—Bet kaip itai?
—Gavau palikimą. Visiškai 

nelauktai. Tu, rodos, netiki 
manimi, Karen?

Vaikiškos jo akys sustojo 
lies artiste beveik su išgąsčiu.

Ji paėmė jį už rankos.
—Robertai, juk aš žinau, iš 

kur tu turi karoliuus.
—Ne, ne...
—Nesipriešink. Prieš valan

dą buvo pas mane policija... 
Bet kodėl, kodėl tu tai pada
rei?

—Aš norėjau tau padovanoti 
ką nors, Karen... Tu taip žavi. 
Tu turtinga. Aš vargšas. Ir 
turtuoliai atims tave iš manęs. 
Aš turėjau dovanoti tau ką 
nors, kas bus gražiau už visas 
dovanas, kuriomis apiberia ta
ve tavo turtingi garbintojai...

—Bet juk aš myliu tave, Ro
bertai. Tik tave...

—Kas aš palyginant su jais?

dirbtos? Taip pat, kaip niekuo
met nežino, ar nepadirbtas 
jausmas toje širdyje, kurią ji 
myli!

Išvertė Arėjas Vitkauskas.

Aš 
Kaip 
kaip

Aš — elgeta, jie turtuoliai...
Jis šnibždėjo tuos žodžius, 

kaip klejodamas. Karen pasi
lenkė prie jo ir pabučiavo j lu
pas.

—Eik dabar, Robertai. Aš vi
są ką sutvarkysiu. Aš paskam
binsiu tuojau auksakaliui, 
paliksiu karolius sau... 
tavo pirmąją dovaną, — 
tavo meilės dalį.

' —Aš... aš išeinu... ir niekuo
met nebeišdrįsiu pasirodyti 
prieš tavo akis!

Jįp puolė prie durų. Po pusės 
valandos atėjo seklys Krameris.

—štai Čia čekis 20,000 sva
rų. Ravalis nepavogė karolių. 
Jis paėmė juos, kad perduoti 
man. Gi auksakalis visuomet 
duoda man skolan, bet Rober
tas, — juk jis toks išsiblaškęs, 
— pamiršo pasakyti mano pa
vardę.

Mažoje kavinėje susitinka du 
žmonės.

—Na, Krameri, ar tu palei
dai čekį apyvarton?
—Taip. Dvidešimts tūkstančių 

svarų grynais, štai tavo pusė.
Robertas slepia pinigus.
—O toji Karen žavi... Man 

gaila, kad aš nebepamatysiu 
jos. O kuomet, anot tavęs, su
pras ji, kad deimantai — dirb
tini?

Krameris nusikvatojo.
—Niekuomet! Ar gi kuomet 

nors moteris žino, kad brange
nybės, kurias ji nešioja — pa-

Specialai VIENAI
SAVAITEI, LIEPOS 3
Sudedami Showers, lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$*j 4 
komis ................................... I U

NICKEL PLATED $g gQ 
Porcelinės rankenos, rezer

vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas .........................VVV

Baltu celuloidu dengtas toi- 
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S. STATE ST., Chicago.
CALUMET 5200 •

Uždaryta nedėliomis.
Atdara vakarais iki 7 vai.

PROBAK
suteikia 

barzdaskutyklos 
hhhb komfortą \

skutimos J 
namie

(PROBAK BLADE)

Garsinkites “N-nose
brangenybės tau perblogos. O 
šiandie aš atnešiau kai ką, ką 
laikau vertu tavęs.

Jis išėmė iš kišeniauj? ne

didelę dėžę. Atidarė. Juodame 
dugne buvo padėti deimantai. 
Ryto saulės spindulys pateko 
kaip tik į karolius ir privertė

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

59.50

SORE THROAT

Už Šį Naują Ekono
mijos Modelį

Tokios vertės niekados nebuvo. 
Nauja THOR Super-Agitator Skal
bykla. su brangiais prietaisais išti
sai, tiktai už $59.50. Mažas {mo
kėjimas pristatys šią mašiną Jums 
į namus. Likusią skolą išmokėsite 
vien tais pinigais, kuriuos Ši gera 
masina Jums sučėdys. Pašaukite 
mus dėl demonstracijos dykai Jūsų 
namuose. Kitos THOR Skalbyklos 
po $37.50.

Jos. F. Sudrik,mo
3417-21 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

RADIO PROGRAMAI DUODAMI 
BUDRIKO KRAUTUVES:

Nedėliomis. WCFL. 970 K., 8 vai. 
ryte ir 1 vai. po piet.

Nedėliomis, WAAF. 920 K. 1:30 
vai. po piet.

Ketvergaia. WHFC. *1,420 K. 7:30 
vai. vakare.

Kasdien, WAAF. 920 K. 6:45 vai.
vakare.« y41

LISTERINE
relieves

Listerine beveik moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
prileidime šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 x/z žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir Vi lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacal Co.» St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

Specialė V ašarinė

Ekskursija
LAIVU “COLUMBUS”

Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT
Laivas išplauks iš New Yorko

RUGPIUClO-AUGUST 19 d., 1933
“Golumbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 tonų laivas, pabuda- 

votas liktai keletą metų atgal.
Apie komfortą ir patarnavimą kaįba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie

tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 
ir linksma, nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausius krutumus pa
veikslus. Kiekviena minute jūsų kelionės bus praleista smagiai ir jus ne nepaju
site kaip atvažiuosite į Lietuvą.

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
Į vieną pusę.................... $97.00 Į abi puses............... . $160.50

Valdžios taksos atskirai $5.00
Parūpiname dokumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. TeL Canal 8500

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musu pata/navimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj *

5340 South Kedzie Avenue

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE
Šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

35-th STREET REER GARDEN 
817 WEST 35-th STREET

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

Užkviečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į naują užeigą Northsideje 

UŽLAIKOME GERO., ŠALTO ALAUS IR UŽKANDŽIŲ 
Vieta naujai įrengta, mes persikėlėme iš Cicero 

NORTH AVĖ. BUFFET
STANLEY STEPONAITIS, Sav.

3400 West North Avenue

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
svvimming pool.

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

THE GEEVUM GIRLS
■e=g

GEE'.-TM’S is a fine via 
to BE IN — V/iTHTKTCy t 
HAIF A BATMlNG 3U1T‘.

THlS lS> A GCOD 
PLACE. TO have 
OCR UUNCH’

YES.MOTMEfc 
l'N TERRA 0L.Y

Hungry r

METOO'.

5.$

\NEU_, | FEEL

Daktaras W1SSIG
Kapitonas 

Pasauliniame kate
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir ^pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukstaučius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

DBI

LETiS 3TART 
BACKJ

,|WU*»



LAKŪNAI, KURIE "Iš NUMIRUSIŲ PRISIKflLfi”

riktelėjo Mor

$8.00

S

AMERIKOS KAPITALISTAI ŠELPĖ HITLERĮ

Z?. Niče

kuri

tarė

švedas

sušnibždė

MittMiiiii

DR.MuTHUI/AKSHMI Redm

sun

nežiūrint, kur jie gyvena
KAINA TIK H CBNTM

SevmaKkrek

Dr.Marle 
Castevižani

finansavo
Vokietijos

IIzenaW
M7 N

AMERIKOS 
PILIETIS

verandą, 
įvairių

KULTŪRA No. 4 tik ką 3 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas, Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

imlmo efr*- 
lioj knygeHJ 
anghj laibo*

tu mani- 
prašė ji

■B■B

Švedijos pramonininkai ir 
"mirtinų Vokietijos prie- 
— jie visi ištiesė ranką

Eatered m Sscond Clau Matter 
archa7th 1914 ai tha Poat Office 

, I1L uader tbs act of 
1879.

Var^ą
Morbįus pajų- 

kad

— Apie jį... 
myliu jį vieną, 
suomet. Visi

Aš žinau, kad 
Mylėjau jį vk 
kiti — tai ne

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

Naujienų” Laivakorčių 
Patarnavimu

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci 

jų iš kitų miestų 
rašykite

iRachetž Crotouy ’Mabgar&t 6ondhbw>

nevedęs ir tamstai ga- 
nesuprantama, kad 

galima mylėti bepro- 
Aš turiu žinoti, kas 

už jos paslaptingosios 
Tamsta pasakei: 
— žmogaus sielos 

Tai duok tamsta, man

sios viso pasaulio moterys
Valstijų Tarybos, Dr. Marie • Cattellani, kuri atstovauja Italiją, Dr. Reddi 
Ekrein — Turkiją, Rachel Crowdy ir Margaret Bondfield — Angliją.

jos nepa-
gali ati-
Ne, ne*

D-ras Morbius patikrino 
termometrus elektriškose kro
snyse ir įjungė dirbtinąsias 
saules. Jis buvo užsiėnjęs da
bar savo darbu prie kaktusų, 
kuriuos turėjo paversti kita, 
naudinga rūšimi.

Gromanas laukė nekantriai, 
kuomet ateis bandymo diena.

NAUJIENOS
1739 So. Halstcd SL

CFHCAGO, ILL

Dora išėjo į gretimą
Gromanas priėjo 

Jis buvo labai 
Norėjo užsiru-

NAUJIENOJ 
1739 So. Hateted SL 

ęHICAGO, ILL.
Siųskite money orderi arba tam 

ženkleliui.

Būtina {r labai pagel 
binga knygeli tiems, ku
rie nori tapti lioa (alfa 
piliečiai*. Pamokinimai 
apie šio* laite* tvati*, 
apie jo* viriininkų nn- 
kimw« ir viską kas mita 
IIHRa prfe “ * 
meno rask 
lietpvlų lt 
mis euralyta.

Dabar jau supiaustyti kaktu
so lapai buvo padėti paruoš
ti džiovinimui. Kai jie bus 
pakankamai išdžiovinti, ant jų 
pasidarys druska... Ir tuomet...

Po kelių dienų ant lapų iš 
tikrųjų atsirado balti krista
liukai. Dora, kuri ką tik įė
jo, ištiesė į tuos lapus savo 
pirštelius. Kaip vaikas, norįs 
pasmailižauti.

— Ne, ne! 
bius, — jeigu tamsta paragau
si kristaliukus kas žino, ar ne- 
išplcp.ėsi tamsta, ką nors, kas 
ne mano ausims.

— Aš neturiu jokių paslap
čių!— nusijuokė Dora.

Nuo to vakaro ji pradėjo 
užeiti vis dažniau. Marbius 
laukė jos eu nekantrumu. Kar
tą, kai jis pasiūlė jai arbatos 
oranžerėjoje, jis turėjo visą 
laiką daboti save, kad neiš
duoti savo jausmų. Bet pas
kui tai pasirodė stipriau už 
jį, jis apkabino Dorą ir pri
traukė ją prie savęs. Tačiau, 
kai jo karštos lupos palietė 
jos lupas, jam pasirodė, kad 
ji kaip pirma šalta.

— Aš vis dėl to 
žįstu. Meskalinas 
dengti jos paslaptį? 
reikia, ji gali išduoti netik sa
vo paslaptį, bet ir mano! Ne, 
jai nereikia duoti tų nuodų!

oranžeriją 
augalus, 
drįsti tai? 
nas turėjo 
vardui. Ii 
nas davė 
pinigus 
Dora, 
damasi, 
paslaptinga šypsena 
rodė

tas barbarizmo ir smurto judėji 
kurio vadai žadėjo atgaivinti "‘tikrąjį vokišku

Dabar Chicagojo yra laikomas Iniernacionalis Moterų Kongresas, kuriame dalyvauja žymiau- 
Tarp dalyvių yra Lena M. Phillips, prezidentė Nacionalės Jungt.

Indiją, Seimą

Vienas buvęs hitlerininkų agentas Amerikoje pa
rašė knygą, kuri už dvejeto dienų išeis anglų kalba 
Londone. Jinai atidengia kai kurias Vokietijos “nacių” 
judėjimo paslaptis. Knygoje sakoma, kad Amerikos 
kapitalistai davė dideles sumas pinigų Hitlerio parti
jai, kuomet ji kovojo dėl valdžios: kuomet ginkluotos 
rudmarškinių gaujos užpuldinėdavo gatvėse ir žudy
davo darbininkų organizacijų narius, rengdavo demon
stracijas prieš respublikos valdžią ir grasindavo mir
tim demokratijos gynėjams.

Knygos autorius sako, kad Hitlerio organizacija 
gavo iš įvairių šaltinių apie 350 milionų dolerių, žymi 
dalis tos sumos atėjo iš Amerikos. Stambiausias “na
cių” rėmėjas buvo automobilių fabrikantas Henry 
Ford. Jisai pirmas paskatinęs Hitlerio partiją vesti 
propagandą prieš žydus ir davęs tam reikalui $40,000. 
Vokietijos princams — buvusiojo kaizerio anūkams — 
Fordas davė puikiai apmokamas vietas savo dirbtuvė
se ir per juos nuolatos siuntinėjo stambius čekius Vo
kietijon “nacių” partijai.

Kitas dosnus hitlerininkų šelpėjas, anot to rašyto
jo, buvo General Motors korporacija, kuri paaukojo 
hitlerininkams $200,000. ši automobilių kompanija įs
teigė Vokietijoje savo skyrių, nupirkdama vokiečių 
Opel automobilių dirbtuves. Ji, sako autorius, norėjo, 
kad butų panaikinti darbo apsaugos įstatymai, kuriuos 
iškovojo Vokietijos socialdemokratai ir susijungusios 
su jais darbininkų sąjungos. Kad butų sutriuškinti Vo
kietijos socialistai ir. socialistinės darbininkų unijos, 
AirDrikos automobilių fabrikantai gausiomis aukomis 
šelpė Hitlerio galvažudas!

Tarpe “nacių” rėmėjų Amerikos knyga 
pat ir stambiuosius Amerikos bankininkus 
Morganu priešakyje.

Bet ne vien tik Amerikos kapitalistai 
tuos Vokietijos banditus, kurie sutrempė 
žmonių laisvę. Aukščiaus paminėtasai rašytojas sako, 
kad hitlerininkai gaudavo gausių aukų ir iš kitų šalių 
milionierių. “Nacius” šelpęs stambus Anglijos laikraš
čių savininkas, lordas Rothermere; tarptautinio alie
jaus trusto galva, anglas Sir Henri Deterding; ir tarp
tautinio degtukų trusto galva, Ivar Kreuger 
pagarsėjęs visame pasaulyje savo žulikiškomis finansi
nėmis machinacijomis ir prieš keletą metų pasidaręs 
sau galą, kuomet jo apgavystės pradėjo išeiti aikštėn.

Galų gale, prie Vokietijos hitlerininkų finansavimo 
prisidėjo ir Francijos amunicijos fabrikantai. Knygos 
autorius sako, kad jie davė pinigų Vokietijos “na
ciams”, žinodami, jogei, “naciams” paėmus į savo ran
kas valdžią, Francija labiau ginkhiosis.

Taigi ve iš kokių šaltinių sėmė jėgas Vokietijos 
kontr-revoliucija 
mas 
mą” Vokietijoje. Išvytojo iš Vokietijos kaizerio pader 
mė, Amerikos, Anglijos ir 
bankieriai ir net franeuzų, 
šų”, amunicijos fabrikantai 
“tautos gelbėtojui” Hitleriui, kada jie pamatė, kad ji
sai organizuoja banditų gaujas prieš darbininkų orga
nizacijas. Ir Hitleris tautą “išgelbėjo”, ginkluota jėga 
sutriuškindamas Vokietijos socialistų judėjimą ir de
mokratinę respubliką!

Finansinis ir pramoninis kapitalas, kaip matome, 
nepaiso tautų skirtumų. Sąžinė ir žmoniškumas jam 
svetimi dalykai. Kapitalistų internacionalas dedasi kad 
ir su pačiu velniu, siekdamas padidinti savo pelnus ir 
sunaikinti savo priešus. Jo didžiausias priešas tai — 
susipratę darbo žmonės, 
Šiandie jisai sutriuškino darbininkus Vokietijoje. Ry
toj jisai bandys pasmaugti darbininkus Francijoje ar
ba kurioje kitoje šalyje, ši tarptautinio kapitalo kova 
prieš darbo žmonių pastangas iškovoti geresnę ateit; 
eina visą laiką visame pasaulyje, ir tik sujungtomis 
jėgomis visų tautų darbininkai gali tas pekliškas ka
pitalo atakas atremti.

Visa patalpa buvo užlieta 
tamsiai raudonas šviesos. Prie 
Doros, gulėjusios ant minkš
tasuolio, priėjo Marbius su sti
kline, Ji išgėrė.

— Praeis dar kelios minu
tės prieš tai, kaip meskalinas 
pradės- veikti. Tvinksnis kol 
kas dar normalus.

Tą valandėlę pasigirdo Do
ros balsas.

— Man bloga, 
jo ji. — Leiskite mane, leiski
te! Man taip baisu!

— Visa tvarkoje, — sušnibž
dėjo Morbius. — Nusiramink, 
tamsta, — tarė jis Dorai, — 
tas tuoj a us praeis.

Po kelių sekundžių ji už
merkė akis, Jos veidas nebe- 
reiškė baimės — jame švita- 
vo laimė, Gromanas pasilen
kė prie jos,

— Apie ką tu svajoji? Apie

— Daktare! Aš tamstai 
duosiu kokią norima sumą, 
jeigu tamsta gausi man mes
kaliną iš tų mano kaktusų. 
Mano žmona labai paslaptin
ga. Aš nežinau, kas jos sie
loje. Kartais man atrodo, 
kad ji nemyli manęs. Tamsta 
žmogus 
Ii būti 
moterį 
tiškai! 
slepiasi 
šypsenos, 
meskalinas 
vartai 
raktą tiems vartams!

ĮGALIOJIMUS
(Doviernaatii)

Morbius nežinojo, ką dary- 
Jam buvo noro pulti į 

ir sunaikinti visus 
Bet ar jis galėjo 

Juk tas meskali- 
suteikti garbę, jo 
be to, juk Groma- 
tam reikalui savo 

Jis turi pakalbėti su 
Ji išėjo pas jį, šypso- 
kaip visuomet, savo 

Jis pa
jai baltus miltelius.
Vadinas, tu pasiekei sa-

sla laikai pas save paversti 
ta rūšimi, iš kurios gaunamas 
meskalinas, bet n tas kainuoja 
didžiules lėšas ir reikalauja 
sudėtingo darbo.

— O kam reikalingas tas 
meskalinas?

— Meskalinas — žmogaus 
sielvartai. Kas priims meska
lino dozę, pasidaro toks, kaip 
nuo opi j ūmo. Tik vaizdai, 
kuriuos mato jis, gimsta ne jo 
smegenyse, o sieloje. Ir žmo
gus tų nuodų veikiamas gali 
išduoti savo didžiausias pas
laptis

Kai 
kambarį 
prie daktaro 
susijaudinęs, 
kyli, bet rankos nebeklausė

Ulahakymo kalimi
Chicagoja — paltui

Metami ri, 
Pusei meti 
Trims mSnesiams 
ThHam mlnaaĮam 
Vienam minaaiui

Chicagoj per iineliotojusi
Viena kopija_____________ 8c
Savaitei ---------------------------- 18c
Minorini ..... ..... ...........  .,,t 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagoj, 
paštu:

Metams . ...... $7.00
Pusei meti....... .... ... ......... , 8.50
Trims mėnesiams  ..............  1.75
Dviem menesiams _ 1.25 
Vienam menesiui _____ .75

Lietuvon ir kitur uiaieniuoM 
(Atpiginta)

Metams 
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Pinigus naikia siusti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

— Vardą! 
ko Gromanas 
to baimę. Jąm atrėde 
plaukai stojasi ant jo galvos. 
Kambaryje buvo tylu. Tiksė
jo tik laikrodis. Dora ištiesė 
kažin kur rankas.

— Joinado!
Gromanas puolė prie žmo

noj bet Marbius pastojo jam 
kelią.

Kame tas niękšas? Ka
me?

— Taip. Bet ne tavimi da
ryti bandymus aš nenoriu. 
Neužmirš, kad meskalinas ati
dengia žmogaus sielą, nepalik
damas joje nė vienos slaptos 
kertelės. O jeigu tu atidengei 
visas savo paslaptis, kokios 
bus pasėkos?

— Na pabandyk 
mi! Pabandyk! - 
— aš noriu padėti tau pasiek
ti garbės.

Tu kalbi, kaip moteris, 
myli.
Taip, aš tave myliu! — 

ji ir prisispaudė skruostu 
jos skruosto, bet kai jis 

norėjo ją pabučiuoti, ji išsly
do iš jo. Ir vėl pasidarė to
kia svetima ir paslaptinga.

— Tamsta nori užsiimti 
meskalino kultivavimu? — 
paklausė direktoritiSr? Groma
nas.

— O kas tai tas meskalinas?
— paklausė jo žmona.

— Nuodai, — paprastai at
sakė d-ras Morbius. — Ją vei
kimas panašus į opi j ūmo vei
kimą. Ir opijurnas ir meska
linas gaunamas iš kaktusų.

Dora pažvelgė į 
kame stovėjo daug 
kaktusų.

D-ras, Morbius pastebėjo jos 
žvilgsnį.

— Bet kaktusas, iš kurio 
gaunamas meskalinas auga 
ant Meksikos kalnų nepasie
kiamųjų staigvučių. Galima 
ir tuos kaktusus, kuriuos tam-

Žmogaus Sielos Vartai...

COMM.
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HAUJ9EHOS 
The LlthtumUn Daily Neirs 
iHahed Daily Ezcept Sunday 
i Lithuanian News Pub. Co.» 

1739 Seeth HaUted Street 
Telephone Cinai 8500

Edita P. GRIGAITIS

HarryHąivker' DqN MoVT/E Stastislaus Hausnter ąVlFE

šie lakūnai buvo pražuvę ilgose kelionėse ir kada pasaulis skaitė juos jau žuvusiais, jie atsira
do gyvi, išgelbėti prie nepaprastų aplinkybių. Vėliausiu tokiu "iš numirusių prisikėlusiu” yra 
amerikietis lakūnas Jimmie Matiem, kuris prapuolė Si beri jos tundrose ir tik po 14 dienų at
sirado gyvas Anadire, iš kur bus parvežtas į Ameriką. Harry Hawker, kuris pirmas bandė 
perskristi Atlantiką, buvo prapuolęs per 6 dienas iki jį atvežė į Angliją nedidelis danų laivas, 
kuris jį išgriebė juroje. Komanduotojas John Rogers, kuris bandė iš San Francisco nuskristi 
į Ilonolulu, per 9 dienas plūduriavo Pacifiko vandenyne iki jį užtiko ir išgelbėjo pravažiuo
jantis laivas. Don Moyle ir Cecil Allen, kurie irgi bandė perskristi Pacifiką, tik po ilgo laiko 
buvo surasti negyvenamoj saloj atšiauriuose. Lenkas Stanislaus Hausner dar tik pernai ban
dęs perskristi Atlantiką, po 8 dienų plūduriavimo buvo išgriebtas ties Azores salomis.

— Papasakok, tamsta, apie 
Joinado, — eikliu balsu kal
bėjo Marbius, padėjęs ranką 
ant moters galvos.

— Mes sėdime medžių šešė
lyje, aplieti mėnulio šviesos. 
Irisai žydi tvenkiniuose. Iš 
toli girdėtis gongo garsas iš 
šventyklų. Jomado, mano 
numylėtini!

Kaip klajodama, kalbėjo 
Dora, piešdama savo meilės 
vaizdus. Du žmonės klausė
si eiklių žodžių, liečiančių ka
žin ką nežinomą. Ir abiejų 
širdys plyšo iš pavyduliavimo. 
Paskui Dora atvirto ant pa
galvio.

— Aš noriu miego.
— Meskalinas padarė savo 

darbą.
— Ir kaip tamsta išaiškini 

mano žmonos žodžius?

— Kaip galima išaiškinti 
tai, kas neišaiškinama? Mes
kalinas atskyrė jos sielą nuo 
kūniško dangalo. Ir ji nu
ėjo į senai praėjusius laikus, 
kai ji gyveno kitu gyvenimu, 
kai jos sielą valde tas Joma
do. Meskalinas atidarė jai 
praeities vartus.

— Ir atsiminimas apie tai, 
ką ji pergyveno dabar, pasi
liks?

I — Sapnai taip pat palieka 
pėdsakus... Bet tamsta pasie
kei savo: tamsta sužinojai, 
kad žmona tamstai nebuvo ne
ištikima... šiame gyvenime.

— Dėkui! Bet aš laikysiu 
savo pareiga padaryti visa, 
kad meskalinas suteiktų tam
stai garbę!

— Aš nesivaikau garbės. 
Ne, aš geriau išvažiuosiu at
gal į Meksiką.

Daktaras atsisuko ir nuėjo 
į duris.

Išvertė Dr. rerum plunkriae.

$8.00
—__  4.00
-------- 2.00
--------- 1.50
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žymi lietuvė plaukikė

Chicago K R’s En 
dorse Pittsburgh 

Project

and the only other thing that 
we can do, we are hereby do- 
ing by publiely endorsing the 
project and slncerely urgingall 
other clubs In Chicago to turn 
their attention to this highly 
cultural undertaking . which, 
though seemingly local, is aL 
together patriotic to Lithuania 
and deserves the support of 
EVERY ONE.

—A. KR Member.

Mažiau negu kitų sporto mėgė
jų.

Didžiuma žmonių labai mažai, 
arba visai nesiinteresuoja plau
kimu, nes ir be to galima ap- 
seiti. Bet į plaukymo sporto 
srytį reiktų kiekvienam dau
giau domės kreipti—lavintis.

Tuo klausimu gydytojai ban
do suintercsUot publikų, įrodi- 
nedarni, kad plaukimas yra la
bai sveikas.

□ntj a 
maųavuvauc, 
tkati

k!

f

Lietuviai DaktaraiR. MARGEI®
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę if patogesnę vieta
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniab nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

There have been a nutnber 
of articles printed in the Lith
uanian papers regarding the 
Lithuanian Boom that the 
Pittsburgh folk are trying to 
provide for in the Cathedral of 
Learning on the Pittsburgh 
Univefsity campus.

Plymouth offer free 
training to prospect 

ive auto salesmen

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

It is a project that is worthy 
of many more articles and much 
i nore attention than it has re- 
reived to now.

The other nationalities as the 
Polish, Jugoslav, Russian, Cze- 
choslovak, Italian, Hungarian, 
Roumanian, Greek, Chinese, 
have already made noteworthy 
progress in their plaus.

Likewise the German, Scotch, 
> Scandinavian and the French 

committees and governments 
are energetically organizing and 
soliciting funds. The English, 
Irish and Welsh are also plann- 
ing rooms characterisic of their 
nationalities.

The Lithuanian committee in 
PittsbuTgh has been trying to 
spread the idea of the Lith
uanian Boom and to urge clubs 
and individauls to donate their 
efforts and contributions to- 
ward the establishment of this 
permanent emblem of the Lith
uanian nationality among all 
these other nationalities.

Accordingly, sftice we believe 
it to be a commendable pro
ject and one that should be 
aided by all Lithuanians, the 
K R’s—Kultūros Ratelis— of 
Chicago has voted a contribu- 
tion, such as we can afford;

Applications for enrollment 
in the Plymouth Business 
School which has just started 
here are štili being received 
through Mr. H. C. Wilson, lo
cal representative of the Ply
mouth Motor Corporation, who 
is directing the school in this

The school, which is free, is 
open to persona who desire to 
make themselves eligible for 
positions as Plymouth sales
men. It is also being attended 
by members of the sales staffi 
of local Plymouth dealers.

A complete course i n applied 
salesmanship is being given at 
the Plymouth Motor Corporation 
in key cities of the country. 
The entire curriculiftn of the 
school was worked out by sales, 
promotion and advertising ex- 
perts at the Plymouth factory, 
and the course is said to em- 
body complete instructions in 
modern sales mcthods. .

Those eligible for salesmen’s 
position upon completion of tho 
school wil] be placed on the 
staff of Dodge, De Soto or 
Chrysler dealers here. This 
will make them eligible for 
membership in the Plymouth 
Salesmen’s League, a national 
organization of more than 17,-

Mrs. Geline M. Bowman (kairėj) iš Richmoųd Va. ir 
Mrs. Mary Bahvin iŠ Chicago, prezidente Frances E. Willard 
ligoninės, kurios kalbėjo nesenai įvykusiame Chicągoje biznio 
ir profesionalių moterų kliubų Federacijos suvažiavime, ku
riame dalyvavo apie 5,000 moterų iš visos Amerikos.

O mokyklose būtinai reika
laujama, kad vaikai mokintus! 
plaukt. Universitetų mokslei
viai, kurie užbaigia kursus, bet 
negali nuplaukti 100 jardų, ne
gauna diplomų iki išmoks,

Dabartiniu laiku plaukimo 
srityje lietuvių tautos žmonės 
yra reprezentuojami p-les Helen 
Madison, kuri vadinama čempio
nu. Pasaulyje nėra nei vieno, 
kuris jai prilygtų.

—F. Bulaw.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairya gydytojai "

1145 Milufaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 k 6 iki 8 P. M.

000 men. Outstanding membcrs 
of the League are selected, 
from time to time, for position 
with the Plymouth factory, it 
was stated.

Praeitis ir ateitis 
plaukimo

Kiek žmonių moka plaukti, — 
kas pirmiausiai darė bandy 
mus plaukimo. Kaip greit da
bar žmogus gali plaukti. Pliaib 
kimo reikšmę

Ant šio žemes paviršiaus mes 
turim 3/4 vandenio daugiau nei 
žemės. Turint tiek daug van
denio, kiekvienam gali būt įdo
mu žinoti, kad tėra tik 5% 
žmonių, kurie gali plaukt 60 
pėdų. Kiti mažiau, arba visai 
nemoka plaukti .

Kada žmogus darė pirmus 
bandymus plaukimo, — niekas 
nežino. Bet pirmeiviais t buvo

Australijos gyventojai. Jais pa
sekė ir europiečiai. Kiek vė
liau Amerikos gyventojai. Pa
prasto plaukymo “crawl stroke” 
pradėjo tobulinti Amerikoje 
1906 metais. Nuo to laiko žmo
nės pradėjo vartoti visų viso
kiausius metodus plaukymo. 
Per trumpą, laiką, taip tas me
todas ištobulino, kad dabar jau 
žmogus gali nuplauk t 100 jar
dų į 49 sekundas. *

Bet kiek tokių žmonių yra, 
kuriuos mes vadinam profesio
nalais plaukikais? Labai mažai.

Klaidos atitaisymas

“Naujienų” ketvirtadienio, lie
pos 20 d. numeryje, žinioje apie 
SLA. 129 kuopą, įvyko klaida. 
Turėjo būti “Nauju finansų 
raštininku išrinktas Petras 
Wolf.”

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

Tel. Kcnwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Geni lietuviams žinomas per 35. me
tus kaipo patyręs gydytojas cbinugM it 
akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujauėjoa me
todus X-Rny ir kitokius tkkuoa prie
taisus.

Ofisas Ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan SK 

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

Te L Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Ugdė Park 6755 ai Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Graboriai

VLADISLOVAS KEVENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 22 d., 5:08 vai. vakare, 
1 93 3 m., sulaukęs 16 metų am
žiaus: gimęs Chicago, III. Paliko 
dideliame nubudime tėvą Bronis
lovą, motiną Prancišką po tėvais 
Skirmontaitę, 2 dėdes Stanislovą 
ir Vladislovą Skirmontus ir gimi
nes, o Lietuvoj dėdę Yatulaidą 
Stirmontą. Kūnas pašarvotas ran
dasi 46)0 So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 26 d,. 8 vai. ryto iŠ na
mų į S*- Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Sv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Vladislovo Keveno 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai* kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Tėvas, Motina, Dėdės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Eudeikis. tel. Yards 1741.

Kostancija AltaravičieneANTANAS ZICZKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 21 d., 10 vai. vak.. 1933 

sulaukęs pusės amžiaus; gi
męs Gauračių kaime, Gaurės pa
rap.. Tauragės apskr. Paliko di
deliame nubudime brolį 
pusseserę Oną ir gimines, 
pašarvotas randasi g ra b. 
koplyčioj. 718 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
liepos 25 d.. 8:30 vai. ryte iš 
koplyčios j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi Franciš- 
kus Aglinskas.

Visi a. a. Antano Ziczkaus gi
minės. draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame

Brolis, Pusseserė ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Skudas, tel. Monroe 3377.

m.,

Joną, 
Kūnas 
Skudo

Simonas Pilkis
He
nri.,

po antru vyru Balsaitienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie

pos 22 d„ 8 vai. vakare, 193 3 
m-, sulaukus pusės amžiaus; gi
mus Lietuvoje, Kauno rėd.. Tau-’, 
ragės apskr., Kaltinėnų parap.,'. 
Vedrių kaime. Paliko dideliame1 
nubudime du suųus Augustiną it 
Joną, dvi dukterys Marijoną ir 
žentą Petrą Vešotus ir Jievą ii 
anūkę Marijoną ir senus tėvelius 
Pranciškų ir Eleną Mažikus, vie
ną brolį Stanislovą Mažiką, 4 
pusbrolius Franciškų ir Aleksand
rą Sėmenai, Stanislovą ir Juoza
pą Griškus, pusseserę Kaziunę 
šukšterienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 3545 S. Wallace 
St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 26 do 8 vai. ryte iš namų 
į šv. Jurgio parapijos r bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv, Kazimiero 
kapines.

Visi a, a, Kostancijo? Altaravi- 
čienės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse 'ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir1 atsi
sveikinimą, *

Nuliūdę liekame

Sunai, Dukterys Tėveliai 
ir Giminės,

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

DR. VAITUSH 
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karšti, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose Egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiant į mo
kyklos vaikus. Optomctrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi- 

: ginu kaip pirmiau,
471? South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 ’

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

4729 South Ashland Avė., 2 lubos

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
• Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St, 

Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marguette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, se rėdo m i s po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir > 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 1821 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL,

Telefonas Yards 0994 ,

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez, Telcpbone Pkza 3200

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

Ofiso#:-. Tek Viętury- 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So/ Halsted St
kampas 31ft Street

VaL t 10—11 v. ryto, 2—4, 7.—9 r.r, 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Dr. Strikol’is
Ofiso Tel. Victory 2284 .

Res. Beverly 0081
Dr. John Francis Ruzic 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3046 Wentuforth Chicago, ttt. 
Valandos: Išryto Holy Ccoss HoapktaL 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal nudaro.

• Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Pbysical Therapy 
y Midvvife 

6109, South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu nu- 
ssage, electck treat- 
meat ir magnetie 
blankets ir t» t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet Wti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš- 
kįdų užlaikymui skydų.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospere 1930

Advokatai

K. P. G U GIS
Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 66į 1 So, Cglifpenia Avė.

Telefonas Republic 7868

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos; nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

TcL Bonkrani 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vaL kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto,

A.A, SLAKIS
Advokatas

Miesto offav 77 W, Waehingtoei St.
Room 905 Td. Dtachoni 7966

VuMtogt 9 ryt* iki 4 po pbcų

Vakarais: Utim, ir Ketv,-—4 iki 9 <al.
4145 Atehtf Alfe. Tai. Lefogette 7)37

Namų TeLHrdePark 3395

Lietuviai DaktaraiATMINIMAS

eomi Ml ■

MIKALINA ŠIMKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pos 23 d.. 3 vai. ryto. 1933 
sulaukus apie 70 metų amžiaus: 
gimus Krakių parap. ir miestely.
Išgyveno Letport, Iii. per 18 me
tų. Amerikoj išgyveno 27 me
tus. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Benefacą, 2 dukteris Marijo
ną Kamantinienę ir Oną Sinkevi
čienę ir žentą, 2 sūnūs Vladislo
vą ir Joną, seserį Prancišką Viz
girdienę ir 7 anukus, o Lietuvoj 
brolį Juozapą Bartkevičių. Kūnas 
pašarvotas randasi 2104 Des- 
plaines St.. Blue Island. Iii. pas 
dukterį p. Kamantinienę.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
liepos 26- d., 9 vai. ryto iš na
mų į Šv. Kristinos, 11 Och St, ir 
Homan avė., parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą. o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. ( >

Visi a. a. Mikalinoj Šimkienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.
Nubudę: Vytas, Dukterys, Sunai, 

Sesuo ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

rius I. J. Zolp, tel. Boųlevajrd 
5203.

Šiandien sukanka lygiai vieni 
metai kaip persiskyrė su Šiuo pa
sauliu mano brangus vyras ir tė
velis. Netekome mes šviesios 
žvaigždės, kuri švietė musų aky
se ir linksmino musų širdis sa
vo meiliais žodeliais, o dabar 
spaudžia jus šaka žemelė, o mu
sų širdžių nubudimas spaudžia 
graudžias ašaras, lai būna jums 
brangus Tėveli lengva ilsėtis am
žinai! O kaip mirtis yra žiauri ir 

-negailestinga, atėmė iš musų 
brangų Tėvelį, paguldė kapuose 
šaltoj žemelėj ten kur jis miega 
amžinoj lovelėj, tegul būna leng
va jums ten gulėti. , O^mu^ų 
širdžių nuliūdimas nenustos nie
kados.

Paliko dideliame nubudime mo
terį Rozaliją. keturias dukteris, 
4 žentus Ir tris sūnūs ir daugy
bę kitų giminių.

Duktė Stepania ir žentas 
Jokubauskai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGĄ CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių {staiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F, EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nubudimo valandoje, pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS
460M7 SO, HERMITAGE AVB

Visi Telefonai YARDS 1741^-1742 CHICAGO, ILL

Tel. Lafayette 3 572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apicbnkėje.

Didelė ir graži
< koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

A. MONTVID, M. D,
We$.t Town State Bank Bldg.

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

TeL Seeley 7330 • 
Namų telefonas Brunswick 0597

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 Wešt 46th St.
Tel. Boulev.rd 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cifero 3724.

v
Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI,, Chicago 
SKYRIUS t

1439 S. 49 Ct., Cicero, W.
Tek Cicero 5927 .

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St

CANAL 2552
Valandos; Samdoj ir Kcuylioj * iAd 6 

Pamdžly, Utarnioka, Katvvtgt k 
Snbatoj 9 iki 8.

Qfiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASU
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th B Halned Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutarti
•   II |I|| i l I ■ „m         

Ofiso ir Rez. Tęl. Boulevard 5914

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 4431 South AeM&d Aoe.

Boulevard 2800 
Rak, 4515 So, Rodtme# St. 

Tel. Repoblic 9723

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 
.iudnoj Valandoj Pašaukite Manę 

63rd St 
Tel. REPUBLIC 3100

756 W. 35th St 
(Cor. of 35tb B HabM SuJ 

Ofiso vshndost nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieaiais pagal sutartį*

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

Clu*106 W. Monro© SU 
nieŽMM StaH 78M: V
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MADOS MADOS

HORTGAGE BANKERS

2608 West 47th St

Peter Conrad

Chrysler ir Plymouth

Furnished Rooms

2670

labai madoj

MM

tokia 
labai

Dr. Tamošaitis atvyko aplankyti 
Parodą; atlankė “Naujienas”

Svečias nurodo į au 
gantį profesionalų 
skaičių Clevelande

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svaru

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

1210 
247,8

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

ten in the 
of Science, 

of the invi- 
by the fact

KILOCYCLES.
M E T E R S

Prof. H. W. Benderio 
laiškas į lietuvius

. <%ee?
duoti 
mierą

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Amerikos Legijono lietuvių sky 
rius pagerbė žuvusius laku 
nūs Darių ir Girėną

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Albertas Kuplauskas, 12 me
tų, išrinktas sveikiausiu Chica- 
gos ir npielinkės lietuviu ber
niuku. Jis ir V. Tumosaitė bu
vo apdovanoti taurėmis ir lip
dymais nuo Chicagos Pasauli
nės Parodos Lietuvių skyriaus 
Lietuvių Dienos iškilmėse lie
pos 16 d.

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

•023 S. Halsted St 
(Jansen Stud.) 

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

2674 — 
tiška suknelė 
žios vienos i 
rijos 
Sukirptos mieros 14 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę

lithuanian. Not 
nd languages

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v.-ryto iki 1 v. p. p.

dėl DYKAI 
*»£ KNYGEUI
ir “Reeord of I*> 
i, Nieko arimam 

' ' J. 'Bosi-
Mlaptyje.

Palace Garage 
Taisome ir Maliavojame.

Padarome gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Oanal 6558.

Ambros Broliai, savininkai 
724-726 W. 19th Street

Tarp Chicagoš 
Lietuvių

votion. It will alvvays be a mat- 
ter of deep regret to me that 
I could not participate in this 
great occasion.

With every good wish for the 
brilliant success of you*r im- 
portahce, I am.

Most sincerely yours 
Harold W. Bander.

Garret De F. Kinney, būvąs 
Illinois finansų direktorius, 
kuris bandė nusižudyti savo 
namuose Peoria, III., kai tapo 
susekta, kad jis nėra atsiskai
tęs su valstija stambių pinigų 
fcumų.

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAPAYETTE 1083

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attcrney 

43-A Securliy Salinti A Coamerclal 
Bank BriMing

(Dlrectiy aorMa ajreet from Patent Office) 
VTASniNOTON. D. C.

—II ii .|

Kelių tūkstančių mi
nia lakūnų gedulo 
apeigose McKinley 

Parke

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiui 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

RADIO KLIUB0
P ROGR AM AI

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, 20 metų išdirbtas biznis, parduosiu 
pigiai. 1442 So. 49 Ct.» Cicero, III. 
Tel. Cicero 1898.

VARICOSE GYSLOS
UŽgydomos Nauju Metodu

Be priverstino 
išeis namie leid
us kaip papras-

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome ezperto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi ciuuojame, 
kaip tai rynas, °down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOF1NG CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel Victory 4965

August Luer, 77 m. Alton, III, bankierius, kuris buvo iš
vogtas žmogvagių iš savo namų, žmogvagiai sumušė ir jo 
žmoną, kuri bandė jį apginti. Bankierius vėliau tapo paliuo- 
suotas, sumokėjus žmogvagiams neskelbiamą išpirkimo sumą.

Mre. Lnedeke 1B Dayton ralio: *Ai 
vartoju Kruschen, kad sumažinti svarumų— 
aft netekau 10 svaru 1 vieną savaitę ir ne
žinau kaip jį Ir rekomenduoti*'.

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI *— Imkite pusę Saukite- 
llo Kruschen stikle karito vandens ryte prlel 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
neprašaus riebumo Ir viena bunka. kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite jį pas bile aptiekininką Amerikoje
— yra daug imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

žiūrėkite, kad rantumet Kruschen Salt* 
Jeigu ii pirma bunka neįtikins jus. kad tai 
yra niūriausias būdas nusikratyti riebume
— Triniem r— iieami.

Musų lakūnams žuvus
Išskrido ereliai į savo tėvynę, 
Į brangią Lietuvą, į savo gimtinę 
Lėkė jie greitai, drąsus bei linksmi, 
Sparnais išplėstais, ramia širdimi;

Kupini vilties, jog Dievas padės
Ir savo tėvynę garbingai laimės.
Bet... Tamsus likimas kitaip jiems žadėjo— 
Už Lietuvos garbę jie galvas padėjo...

Verkia motutė savo sūnelio, < .
Stepo Dariaus, narsaus mus vyrelio 
Verkia ir gailis jo drau'go, našlaičio 
Stasio Girėno, lietuvio, žemaičio...

Nuliūdus mus tauta ašaras lieja, 
Vainikus pina, prie karsto jiem šlieja; 
Lietuvos lakūnai, prie jų garbės kapo, 
Paskutinį sudie didvyriams jau sako.

Neverkie motute, neverkite broliai!
Tai buvo mus vyrai, tikrieji drąsuoliai! 
Neverkit sesutės ir visa jus gentis.
Nes visus mus pašauks nelaboji mirtis...

Garbė tau, motute, sesutėms, broliams, 
Garbė musų tautai, visiems lietuviams!
Ramiai jie ilsėsis tėvynės kapuos
Ir už nuveiktą žygį mes garbinsim juos.

— Dabar
Suprantama ji gali būti

Kiek laiko atgal Chicagoje 
lankėsi Dr. S. F. Tamošaitis- 
Thomas su šeimyna iš Cleve- 
land, Ohio, kur jis užlaiko den- 
tisterijos ofisą, adresu*, 6902 
Superior Avenue.

Dr. Tamošaitis atvažiavo su 
automobiliu apžiūrėti Pasaulinę 
Parodą. Taipgi užsuko į “Nau
jienas”, kurias visuomet rėmė 
ir skaito. Jis papasakojo, kad 
dabartiniu* laiku Clevelande ran
dasi nemažas skaičius lietuvių 
profesionalų, tarp jų keliolika 
daktarų, inžinierių ir advokatų.

Anot Dr. Tamošaičio, Cleve
lande dabar yra, iš daktarų, Dr. 
J. T. Vitkus, Dr. Matulaitis, Dr. 
Kemėšis ir Dr. Kazlauskas. Iš 
advokatų, adv. P. Chesnulis, 
adv. Jacobs-Jakubauskas, adv. 
Montvilas, Keršis, Pukeris, Ba- 
lukonis ir Baltrukonis. Iš inži
nierių, žuris ir Dičmonas.

Dr. Tamošaitis kiek laiko at
gal gyveno Chicagoje. Prakti- 
kn'oti pradėjo Clevelande.

šeštadienio “Naujienų” lai
doje žinioje apie užpuolimą 
vaistinės Ciceroje, įsibrovė ke
lios klajdos. Turi būt J. Kese- 
rausko vaistinė, adresas 4847 
West Uth Street.

RENON kambarys ženotai porai ar
ba vaikinams. Galima virtuvę vartoti 

3326 So. Emerald Avė. _

PARSIDUODA medinis namas su 
cemento pamatu ir pagyvenimu 2 po 5 
kambarius, 2 po 4 kambarius. 1 maši
nai garažas, ant vilkų 2 kambariai ir 
maža šapukė dėl liaučiaus. Visas na
mas apgyventas. Kaina $2450.

4337 So. Hermitage avė., Chicago 
Savininko tel. Canal 2355

Kelių tūkstančių minia penk
tadienį susirinko į McKinley 
parką, kur Amerikos Legijono 
lietuvių skyrius “Sam J. Harris 
Post”, surengė Gedulo vakarą 
pagerbimui žuvusių lakūnų Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno.

Atiduodamas aukščiausią pa
garbą didvyriams, legijono sky
rius pakeitė savo vardą. Vietoj 
“Sam Harris Post”, dabar va
dinsis “Darius-Girėnas Post”. 
Vardą pakeitė iškilmėse, penk
tadienį, kurias vedė skyriaus 
pirmininkas J. Mickeliunas.

į susirinkusią minią kalbėjo 
“Naujienų” red. P. Grigaitis, 
kap. J. Jurgėla ir kiti. Laidotu
vių maršą ir J. V. ir Lietuvos 
himnus sugriežė Lietuvos be- 
nas. Legijono nariai atidavė 
pagarbą žuvusiems lakūnams 
iššaudami į orą po tris kartus. 
Apeigos buvo įspūdingos. Pla
čiau apie jas rytoj.

yoiirto 
,Night and Momtag to keep 
them Clean, Chat aod Healthy 

Write for Free “Bye Care’* 
©r **Eye tor Book 

Mcriaac^us?t.H.s.)n.ojiioSt..aliM<o

shown me by the Lithuanian 
Government and t he Lithunian 
people have put me under per- 
manent obligation to be of Ser
vice whenevęri4 and whervor 
I can. Antį there are few sub- 
jects so interesting to me as 
the Lithuanianį langilage and 
all else that is 
many peoples 
are so worthy of study and de-

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų; nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų. 
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearborn 
St., Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

^*K***^\^>^WWVWVVMWtaWW^^******'********'***** 
e

MERGAITĖ patyrus prie abelno na
mų darbo, turi mėgti kūdikius. Geras 
mokestis. Skalbti nereikia. M. Goldberg, 
4556 No. Irving Lawndale. Tel. Irving 
5170.

Be operacijos ar ičirlkimų. 
poilsio. Sis paprastas gydyt 
žla tume atlikti savo reikt 
tai—žinoma, Jei nesate tl 
esate priversti gulėti lovoje. Tol 
tame. Emerald Oil vr*-*‘ 
užgydyti jura koJt) ž 
nimus ir pasalinti vii 
uaruii*^ 
gribta. Jura aptiektai 
pinigų, ielgru nešerta

Sveikatos Konkurso 
Laimėtojai

and holidays, and the time ne- cessary t° go
wo d thr°w me considerably 
behind and undo the work of 
many others. I feel that I simp. 
ly cannot do it.

I liope you- win und'erstand 
how very son-y I am to reach 
th18 decision. The many favors

2670 
suknelė, 
praktiška ir patogi. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38, 40 ir 
42 colių pet krutinę.

»Norint gauti vieną ar daugiau 
orodytų pavyzdžių, praiome il- 
i paduota blankute arba pri- 

pavyzdžio numeri, patymiti 
i ir aiškiai parašyti savo var- 
avarde ir adresą. Kiekvieno pa<- 
fcio kaina 15 centų. Galima pri

siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem 1 
Halsted St., Chicago

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Ctating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbemė. 
Modemiški fikČeriai. Karštas vanduo 
ir šiluma, pigi renka.

6812 So. Western Avė.

Venera Tumošaitė, 13 metų 
chicagietė, kurią Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija išrinko 
kaipo sveikiausią Chicagos ir 
apielinkes Jietuvaitę.

Lietuvių Dienos iškilmėse 
turėjo kalbėti žymus lietuvių 
kalbos žinovas ir didelis lie
tuvių draugas profesorius Ha
rold W. Bender iš Princeton 
universiteto.

Laikas dane relBkSa 
prie patentu. Neriui, 
kuoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymų. Prisius* 
kitę braižinį ar 
delį dėl Instruk 
arba rąžykite 
NEMOKAMOS 1 
cutŠs “How to 
tain a Patent1' I 
ventlon” formos. __ __
už Informacijas kę daryti 
ražinfijlmal laikomi pi 
Greitas, atsargus, rupęstini 
tarnavimas.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Ptalome į musų daržų.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

TeL Lafayette 2235

-j.

5į®?cnto intSv’!3 fraft

Atsakydamas i pakvietimą kal
bėti, prof. Benderis pareiškė 
štai ką:

J padaryt, jo£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas galį neleisti jums fitį 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
Įtaikai pagalios surado sustato 
Jctirs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emsdes — tas sun* 
Iras uždarinis pagalios tapo iš
rištai.

Didelė tūba Listerinei dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co4 Saint 
Louis, U. S. A.

Lithuanian Minister, Mr. Balu
tis, as the only other speaker 
and to broadeast both addrcsses 
over the radio netwx>rk.

1 have given this invitation 
the most careful and sympa- 
thetic consideration. Nothing 
would give me more pleasuTe 
than to be present and to par
ticipate in such momentous oc
casion, būt I have most re- 
luctantly decided that it wiJl 
be impossible. 1 have been in 
poor health for some months, 
and I have been driven to the 
limit of my endurajice by work 
in a joint enterprise with many 
other scholars in which I am 
only a few hours ahead of the 
printers. I am workin«

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder
niškiausios ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales 
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. ’Lafayettę 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

(Vardas ir pavaldi)
.. ........... ....................................................................tai I BBBSmosęBBOUBUBtal 

(Adresas)

Benderio laiškas
Your letter of June twenty- 

ninth was delaycd by forward- 
ing from Princeton and by 
the successive holidays of 
Sunday and the Fourth of 
July, and I received it only 
yesterday.

I am most liighly lionored 
bv the invitation of the Lithu
anian World’s Fair Commit- 
tee to be a guost of honor on 
Lithuanian Day, July sixteenth, 
amį to deliver a fifteen minute 
address to the World’s Fair 
audience at three 
Court of the Hali 
The attractiveness 
tation is inereased 
that you plan to have my friend

NAUJIENOS Pattem D*dL
1789 S. Halsted St. Chlcagč.
čia Įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros per krutinę

♦'i ;Y . ISIS Z* ' 

5^^^2'674 
Labai paprasta bet elegan- 
' Reikia pasiūti iš gra- 

spalvos arba margos mate- 
tik materija turi būt turtinga.

18, 20, taipgi

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MIESTU!!!

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojote ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

Real EsUte For Sale
Namai-Žemė Pardavimui____

NAŠLĖ priversta parduoti už $3200 
gražų 6 kambarių cottage ant plataus 
loto, blokas nuo gatvekarių, garadžius.

6146 So. Kenneth Avė.

Business Service 
Biznio Patarnavimas_____

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su f»n- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau lino adresu viri 40 metų

*'? Rakandai-Įtaisal
PARDAVIMUI “slidng maebine 

baltos svarstykles, labai pigiai.
6955 So. Taltnan Avė.
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