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3,000,000 republiko- 
nų žada gint Vokieti
ją prieš komf ašistiis
šiandien eina komunistų ir fa

šistų referendumas

Kaina 8c Chicago, III., Pirmadienis, Rugpiutis-August 10 d., 1931

COBLENZ, Vokietija, rugp. 
9. — Šiandien Vokietijoj eina 
du svarbus Įvykiai. Kuomet na
cionalistai, komunistai, plienke- 
puriai ir hitleristai eina balsuo
ti, reikalaudami nuversti Prū
sijos valdžių, tuo pačiu tarpu 
60,000 respublikonų susirenka 
į savo metinę konvencijų.

Nežiūrint, kad Vokietijoj 
tautininkai, monarkistai ir ko
munistai sujungė rankas res
publikai palaidoti, ten taip jau 
yra 3,000,000 organizuotų ir iš
lavintų vyrų respublikai apgin
ti.

Prezidentas Hindenburgas į- 
sakė visiems laikraščiams įdė
ti perspėjimų Vokietijos pilie
čiams, kad neitų balsuoti fa
šistų ir komunistų suruoštame 
referendume prieš respubliką.

Potvyniai Kin i j o j e 
padarė $300,000,000 
nuostolių žmonėms

10,000,000 gyventojų laukia 
badas . r

k

SHANGHAI, Kinija, rugp. 9. 
— Pranešama, kad 10 milijo
nų žmonių laukia badas ir mir
tis cen tralinėj Kinijoj; jei mai
sto pagalba nebus suteikta per 
žiemą. Negirdėti potviniai pa
darė nuostolių mažiausiai ant 
$300,000,000. Plotas, potvinių 
paliestas, apima 50,000,000 
Žmonių gyvenimą.

Kinijoj bedarbių dau
giau kaip Ameriko 

gyventojų

[Acme-P. 3 A. Photo] ♦

žmonės Meldžiasi, O Sąrančiai Klausosi Ir Valgo!
Šis keistas reginys dvidešimtame amžiuje nėra fantazija, 

bet tikra fotografija: tai vakarinių valstijų farmeriai mel
džiasi, pasistatę ajtorių sąrančių nuėstuose laukuose.
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New Yorko Muštynių 
Dublikatas Lietuvoje
Mūsiškės tik į rankas-kanda ir plaukus peša; 

tenykščius kirvius ir peilius vartoja
MOTERYS SUSIKOVĖ

PEILIAIS

Rado gyvulio nugarą 
50,000,000 metų seną
ANN ARBOB, Mich., rugp. 

9. — Michigan universiteto 
ekspedicija netoli Amarille. 
Texas, iškasė nugarą gyvūno,, 
vadinamo phytosaurus, gyve
nusio triasic gadynėje-prieš ko
kius 50 milijonų oieĮų,. ;

Tas gyvūnas yra panašus į 
milžinišką krokodilių, 25 pėdų 
ilgas, turi nugarų šarvuotą di
deliais kaulo dantimis, ir buvo 
plėšrus.

Kitoj vietoj rasta iš tos pa
čios gadynės trys griaučiai van
dens gyvūnų, 8 pėdų ilgumo, 
buvusių panašių į vandens su
neš ir mitusių žuvimis ir rep
tilijomis.

[Acme-P. 3 A. Photo] 

Neprikkuiosma Dama
Čia yra Zillah Janes, vienų 

metų ir 10 mėnesių amžiaus 
“leidė”, kuri turi savo atskirą 
pasportą ir gali važiuoti pati 
viena kur tik nori. Mat jos tė
vas gimęs Chicagoj, motina An
glijoj, o ji pati gimusi Shang- 
hai, Kinijoj, todėl ir pasas bu
vo reikalingas.

Rengėsi susprogdinti 
armijos amunicijos 

sandeli

Sovietai konkuruoja A- 
merikos prakybą su 

Vokietija

DENVER, Colo.; rugp. 9.— 
Čia susektas suokalbis susprog
dinti nacionalės gvardijos gin
klų sandelį ir didelį aliejaus 
tanką. Rasti prietaisai iš kal
no paruošti sprogdinimui.

Taip pat susekta, kad kaž
kas buvo Įmaišęs tikrų. kulkų 
į tuščius patronus, kuriais ka
reiviai turėjo šaudytis manev
ruose.

Įtariama, 
bus padarę 
gi nesenai
du komunistai, norėję kažko
kiais tikslais pastoti į gvar
diją.

kad pasikėsinimą 
komunistai, kadan- 
čia tapo areštuoti

SHANGHAI, Kinija, rugp- 
9. — Kinijos bedarbių armija 
yra nepalyginamai didesne už 
visų Jungtinių Valstijų gyven
tojų skaičių. Iš 432,000,000 gy
ventojų nemažiau 200,000,000 
žmonių Kinijoj neturi ''jokio 
darbo. Ta dviejų šimtų mili
jonų armija maitinasi kuo pa
puola arba yra išlaikoma gi
minių.

Wilkins nebeplauks 
ledu j Šiaurės ašygalį

po

COPENHAGEN, Danija, rugp 
9. — VVilkins žmęna. pranešę, 
kad jos vyraš7 Si r Hutfert Wil- 
kins šiemet žada nebeplaukti 
po ledu prie šiaurės ašygalio 
savo submarine Nautilus. Da
rysiąs tik bandymų .nerti po 
ledo ties špicbergen sala ir ta
da grįšiąs į Norvegiją žiemau- 
ti.

VARŠUVA, rugp. 9. — Sep
tyni žmonės užmušti ir 20 su
žeista 
niaus 
kiniu.

susimušus Varšuvos-Vil- 
ekspresui su kitu trau-

Vokietija Italija 
gerina santykius

I -----........... I

Mussolini žada revizituoti
Vokietiją

KAIP SAUSIEJI 
GERIA

ROMA, Italija, rugp. 9.—Vo
kiečių kancleriui Breuiiing ir 
užsienių reik. min. Curtius at-

Prohibicijos šnipė išgėrė 4 kvor 
tas “highballs” ir kelis alus 

f

BUFFALO, N. Y., rugp. 9. 
— Naujo rekordo gėrime pa
siekė tūla prohibicijos šnipas,

vykus į Romą, Mussolini jiems Miss Buth Collins 19 metų, per
iškėlė triukšmingas vaišes ir 
laike banketų vieni kitiems pa 
sakė daug gražių žodžių. Abe
ji sutiko, kad reikia nusigink
luoti, jei ir kiti taip darys.

’MuMolihi “priėmė pakvietimą 
apsilankyti Vokietijoj tuojau 
po Tautų Sąjungos susirinki
mo, kurs įvyks kitą mėnesį.

Breuning prieš grįždamas Vo
kietijon, turėjo pietus ,su pa- 
pos kardinolais Pacelli ir, ki
tais.

Už sesers aukso dantis 
negavo net pasigert

VVASHINGTON, rugp. 9. — 
Federalė farmų taryba atmetė 
Vokietijos pasiūlymų parduoti 
jai virš 2 milijonų pakių med
vilnės su išmokėjimu per 3 me
tus. Tuo tarpu Amerikai su 
Vokietija besideriant, Sovietų 
Rusija pasiūlė Vokietijai apsi
mainyti Busijos medvilne ir 
kviečiais į Vokietijos mašinas, 
be jokių pinigų.

Milijonai negyvų silkių 
Massachusetts pakrašty

Hooveris paruošęs be
darbių šelpimo planą
WASIIING.TON, rugp. 9. — 

Po keleriopų konferencijų su 
darbo, industrijos ir labdary 
bes lyderiais visoje šalyje, pre
zidentas priruošęs visų mašine
rijų ir ją jau užsukęs ateinan
čios žiemos šelpimo reikalu.

Naujau y bė Hooverio progra
moj esanti ta, kad šelpimas bu
siąs remiamas ne kokiais ten 
6 ar 7 milijonų bedarbių skai
čiais, bet aktualiu reikalu ir 
pats šelpimas busiąs ne “dole” 
davimas, bet tik praktiškas rei
kalo tenkinimas.

BEVEBLY, Mass., rugp. 9. 
— Visa armija sveikatos de
partamento samdinių darbuo
jas kopdami iš Atlantiko pa
kraščių milijonus negyvų sil
kių, atplukdytų į Naujosios An
glijos pakraščius. Aiškinama, 
kad didelės žuvys atginė silkes 
į pakraščius ir jos pritroško 
negiliose nuosakiose, vandeniui 
atslūgus. i

MASKVA, rugp. 9. — Mak
simas Litvinovas, užsienių rei- 
kalų komisaras pasiuntė Len
kijai notą, pasiūlydamas pasi
keisti informacijomis clel gink 
lavimosi 
sijos.

tarp Lenkijos ir R u-

Rado raudonmedi 200 
pėdų po žeme

rugp.

Pasiuntė vyskupui pa 
sikesintojo lavoną

WATSONVILLE, Cal
9. .— Rastas kelmas milžiniš
ko raudonmedžio, nuvirtusio 
prieš nesuskaitomus amžius: 
medis randasi 200 pėdų gilu
moj žemėje. Jo stuobrio,storu
mas yra 7 pėdos skersai.

Medis rastas begręžiant šu
linį. Stuobris labai gerai išsi
laikęs. . *

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
9. — Toluka miestely gyveno 
buvo tūla gražuolė Gonception 
Pineda, kuri turėjo aukso dan
tį ir visuomet kai juokėsi tą 
dantį rodė.

Jos pusbrolis Higinio Rojas, 
alkoholikas, kiekvieną kartą 
lyg katinas Į dešrą smalsiai žiū
rėdavo į tą sesers gražuolės 
dantį ir kalkuliuodavo, driek tas 
dantis butų vertas. <

Sykį Rojas atsinešė akmenį 
ir smogė gražuolei Koncepci
jai į dantis, ir kuogreičiausiai 
įgreibęs Į burną, išsitraukė iš
laužtą aukso ^dantį ir risčia nu
bėgo į smuklę. Areštuotas Ro
jas, nusiskundė, kad dantis bu
vęs apdėtas tik labai $ona auk
so plėvele ir saliunininkas nė 
vieno stikliuko už jį nedavęs.

vieną naktį sugerdamą ketu
rias kvortas ale su gin ir ke
lis alus ir atsidūrusi ligoninėj, 
bet ne dėl pasigėrimo, o tik 
dėlto, kad jos kompanionas, 
sausasis * šnipas ir agentas 
Ralph E. Dell, nemažiau išme
tęs kaip ir jo kompanionė, be 
važiuodamas Įvažiavo į kitą ma
šiną ir Miss Ruth sužeidė. Su 
žeistoji atiduota teismui už gir
tuokliavimą.

Teisme mergaitė pasipasako
jo," kad sausasis šnipas Dell pa
samdęs ją kaip vylioklę ir mo
kėjęs po $10.00 už kiekvieną 
jos* išduotą gėriką ar gėralų 
pardavėją. Jai patarnaujant pa
daryta kratos 7 vietose. Tą 
naktį Dell ją važiojęs po road- 
houses ir restoranus ir visur 
gėrę po kelis stiklus to ir to, 
ir kada abudu girti įvažiavo 
į mašiną, tai Dell ją palikęs ir 
pats nuvažiavęs. Ją policistas 
areštavęs už tai, kad ji girta 
ir kruvina priėjusi jo prašy
ti nuvežti Į ligoninę. .

Antra slapta knyga 
apie Hooverį

Washington ,rugpWashington ,rugp. 7. Nau
jai išleista nepasirašyta knyga 
“Mirrors of 1932”, sudarė 
daug nesmagumų Baltajam Na? 
mui. Toje kpygoje vėl išvelka
mi viešumon įvairus intymu
mai aukštosiose. sferose.

Baisus Įvykis Lekėčių valsčiu
je (šakių apskr.).

ĮJepos 24 d. Mikitų (Alau- 
čiaus) kaime dvi moterys Nata
lija Moterunienė ir Auksotienė 
susiginčijos dėl kažin kurių ap
kalbų ir kruvinai susikūlė.

Tada Auksotienė su savo vy
ru užpuolė Moter.unienę ir šiai 
kirviu perkirto ranką.

Moterunienė stipri moteris: 
ji atlaikė užpuolikus ir abudu 
išstūmė pro duris iš savo pir
kios.

Tačiau tuo nesusipratimas 
nesibaigė.

Antrą dieną su peiliu
Rytojaus dieną, t. y. šešta

dienį liepos 25 d. Moternas su 
savo žmona nuėjo Į Vilkiją gy
dytojo pagalbos.

Gydytojo nesulaukė. Mote- 
runas liko laukdamas gydyto
jo, o Moterunienė persikėlė per 
Nemuną ir ėjo namo pas savo 
mažus du vaikučius. Tačiau pa
kelėje TA kr ūgių iššokusi, ma
tyti,- tyko jum, Auksotienė "už
puolė ją ir peiliu keletą kartų 
perskrodė krutinę, galvą ir pa
likusi Moterunienę be sąmonės, 
paspruko.

Iš Vilkijos einą iš garlaivio 
žmonės 19 vai. rado Moterų 
nienę gulinčią kraujuose paplū
dusią be jokios pagalbos.

Tuo pait momentu pro šalį 
bričkoje važiavo vienas nuo
vados viršininko padėjėjas. Bu 
vo jis dėl to įspėtas. Tačiau 
užuot dalyką tuojau aiškinęs 
ir pagalbą teikęs, pasakęs grį
šiąs vėliau ir nuvažiavo savo 
keliu. Ir, žinoma, atsiradęs tik
tai vėliau pusiaunaktį tardė.
Moterunienę perrišo felčeris
Auksotienė suimta ir tardo

ma.
Visa apylinkė sujaudinta tuo 

negirdėtu atsitikimu, kad mo
terys pavartojo tokias žiaurias 
priemones nesusipratimams ai
škinti.

Nemažiau sujaudinti ir ne- 
stropia pagalba viešųjų organų.

Kiek šiemet buvo miš
ko gaisrų

Nuo metų pradžios ligi šio- , 
lei visuose Lietuvos miškuose 
yra buvę 29 miškų gaisrai ir 
išdegė miško 70,8 ha.

of 1932°, Vestuvėse šeimininkas 
šaudė nekviestus 

svečius
Vienas nušautas vietoje, keli 

sužeisti

Kunigaikščiui Ogins
kiui vyriausybė grąži

no 225 ha miško
Kunigaikščio Oginskio įpėdi

niams, kurie turi dvarus apie 
Salantus ir Plungę, minįsterių 
kabinetas nutarė grąžinti 225 
ha miško, kaip atlyginimą už 
kunigaikščio Oginskio nusavin
tus miškus ir dvarus. Kaip ži
noma, iki 1927 m., už nusavin
tus dvarus ir miškus dvarinin
kams nebuvo mokama, bet, da
bartinė vyriausybė Įstatymą pa
keitė ir užr seniau paimtus dva
rus dabar dvarininkams atly
gina.

——^.11 - . .11 I ■ ■ II. III, Į —

Kiek Lietuvoje iš- 
kertama miško

-----------
* Lietuvoje viso yra valdiško 

miško 760,421 ha, privatiško 
85,835 ha: i Klaipėdos krašte 
valdiško miško yra 28,435 ha, 
privatiško — 92,691 ha. Vi-’ 
dutinis Lietuvos miškingumas 
— 16%. Vienam gyventojui 
tenka 0,33 ha miško.

Bet įdomiausia kiek Lietuvo
je iškertama miško. 1921 m. 
iškirsta miško 1,400,000 ktm.,
1926 m. 1,300,000 ktm., o jau
1927 m. iškirsta 2,800,000 ktm.,
1928 m. 3,000,000 ktm., 1929 
m. 2,800,000 ktm. ir 1930 m. 
2,500,000 ktm.

Dabar vidutiniškai per metus 
iškertama 2,200,000 ktm. O 
norma miškui kirsti nustatyta 
1,200,000 ktm., vadinasi, kasr- 
met miško iškertama daugiau 
negu nustatyta, norma— 1 imi. 
ketm. Tos normos nustatytos 
atsižvelgiant miško prieaug- 
liaus. Ir kiek iškertama dau
giau negu nustatyta kirtimo 
norma., tiek mažėja Lietuvos 
miškai.

Toliau. Nors miškingumo % 
Lietuvoje mažas ir iškirstas 
miškas turėtų pasilikti krašte, 
tačiau valstybės ekonominė gy
venimo būklė verčia minimum 
25% kasmet iškertamo miško 
gabenti Į užsienį.

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

Oras vėsesnis; daugiausia vi
dutinis pietvakario vėjas.

Saulė teka 5:49, leidžiasi

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
9. — Vera Cruz gubernatorius 
Tajeda pasiuntė j 'Meksikos 
Miestą vyskupui Valencia la
voną eks-kleriko, užmušto už 
pasikėsinimą nušauti guberna
torių. Vyskupas kaltinamas vv^- 
so to suokalbio prieš ’ guber
natoriaus gyvybę orgapizavimii. 
Policija turinti dokumentiškus 
Įrodymus. \ .

Atrodo, sugaus New
Yorko vaikų užmušikus

■M’’;
Po-

Mergaitė perplaukė 
Niagara Falls

NIAGARA FALLS, rugp. 9. 
— Mary Bell, 14 metų amžiaus, 
perplaukė du kartu Niagara 
Falls apačioj vandenpuolio per 
10 minučių ir atėmė rekordą iš 
Wililam Hills, veterano plau-

NEW YORK, rugp. 9 
licija,jau gavo visų trijų geng- 
sterių vardus ir automobilio 
numerį, iš kurio jie pereitą sa
vaitę sušaudė . kulkosvaidžiais 
5 vaikus, žaidžiusius gatvėje. 
Tai esą sicilijopų Coli gehgės 
nariai Catolo, Louis ir Grecęo; 
jie norėję nušauti kitos gep- 
gės Rock ir Rao banditą Tra- 
bino, kurs jau areštuotas.

, ............... ............, i n,i■ < 11 n-

Katalonija ruošiasi kel
ti revoliucijų,

, BAR.CELONA, Ispanija, rugp 
0. — Jei Madrido seimas ne-

Kiniečiai stato europie
čiams kalėjimus

SHANGHAI, Kinija, rugp. 9. 
— Kitoms valstybėms reikalau
jant Kinija stato tam tikrus 
kalėjimus su ^patogumais” spe
cialiai dėl amerikiečių, anglų, 
japonų ir kitų. Tokiuose kalė
jimuose bus garo šilumą ir 
prausyklos. /

T
.ui/-?

Klaipėdiečių ekskursija
.. —-—- .

Užvakar Kaunan atvyko 100' 
Klaipėdos krašto . ūkininkų, j ų 
tarpe 20 moterųv Ekskursantai 
pakelėje apžiurėjo, Potnuyos 
žėmės ūkio akademija, Kaime 
y—x botanikos sodną, elevatorių 
ir Kauno apylinkes. Vakar Klai
pėdiečiai nuvažiavo j -Kvietiš-

Lietuviai studentai — 
Rokfelerio stipendiatai

' A i, . ■ ,...

Baigę Lietuvos universitetą 
Dz. Budrys ir J, Baldauskas, 
Lietuvos universitetui prista
čius gavo Rokfęlerio stipendi
ją mokytis Londono universi
tete ir ruoštis profesūrai.

Stipendijos dydis — vienam 
studentui 1,200 lt. mėn., visos 
kelionės išlaidos ir (vedusio 
Budriaus) pilnas girnos išlai
kymas.

J

Užplūdo žiurkės

kėjo. Ta vieta, kur- mergaitė duos ajutonomijos, 'Katalonija M apžiurėjo statomą eųkraus 
rengiasi kelti revoliuciją ir_pą- fabriką ir iš Vilkaviškio išvą-perplaukė, yra 'labai' srauni ir

x Šiaulėnų (Šiaulių apskr.)’ ūki
ninkai skundžiasi, kad juos api
puolė žiurkės, kurios masiniai 
piauna viščiukus, žąsiukus ir 
kitus smulkius naminius gyvu
lius. Visos priemonės nuo žiur
kių apsiginti nieko negęlbstin-

Liepos 15 d. apie 24 vai. Ne
maniūnų, valsč. Siponių kaim. 
vestuvėse pas pjl. Pačiaušką 
Juozą susirinko' nekviestas to 
pat kaimo jaunimas, šeiminin
kas nekviestus paprašė išeiti. 
Visi išėjo, pasiliko tik Grabec- 
kas Vincas, kuris atsisakė išei- 
ti, kaip artimiausias kaimynas. 
Tada Pačiauskas su savo dviem 
sūnumis Grabecką iš buto iš
varė. Tuo laiku esantieji bute 
du šauliai Majauskas Juozas ir 
Maslauskas, gyv. Birštone, per 
langą į kiemą iššovė iš revol
verių. Kilus trukšrpui, šeiminin
kas Pačiauskas, išsitraukęs 
medžioklinį šautuvą, paleido 
tris šuvius į pašalintą kieman 
jaunimą. Pirmu šuviu mirtinai 
nušovė Jaruševičių Joną, apie 
20 metų amžiaus, ir antrasis 
dviem šūviais sužeidė du Jare- 
ševičius ir artimiausio kaimy-

Kiek Lietuvos miškuo
se -yra briedžių

Oficialinėmis žiniomis Lietu
vos miškuose (žaliojoje), yra 30 
briedžių. Kituose miškuose dar 
esą 5 briedžiai.

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Pal
tu ir Telegrama. Patar
naujame Greitai, Pigiai 
ir Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 

8 valandai, Šventadieniais nuo
9 iki 1 valandai



KORESPONDENCIJOS
■>i—

Springfield, III.

Liusė neteko alimonijos

Pasibaigus pasauliniam ka
rui, Liusė* atrašė čia gyvenan
tiems giminėms, kad Lietuvoje 
sunku gyventi ir ji labai norin
ti j Ameriką atvažiuoti. Gimi
nėms Liusės pagailo ir jie ,nu
siuntė jai laivokartę. Liusė at
važiavo. Neužilgo Vincas įsi
mylėjo į ją ir apsivedė. Vincas 
su Liuse apsi vesdamas tikėjo 
si būti laimingu. Bet išėjo kaip 
tik priešingai. Pirmiausiai, Vin
cui prisiėjo atmokėti Liusės gi
minėms jos kelionės lėšas — 
viso $700. Potam Vincas nu
pirko gražų namą su dviem 
tuščiais lotais ir sodeliu. Su
pirko naujus namui rakandus 
ir gražiai Liusę aprėdė. Gri- 
norka Liuse iš sykio patapo po- 
nia-šeimininkė. žodžiu sakant, 
turėjo visko ko tik reikia. Vin
cas įsigijo žmoną, bot jo pilni 
kišenini sunkiai uždirbtų dole
rių urnai ištuštėjo ir tuoj ne
laimės prasidėjo. Vincas pri
klausė prie SLA. ir buvo lais
vų pažiūrų, pažangus žmogus. 
Jis eina į laisvų draugijų su
sirinkimus, norėtų sykiu vestis 
ir savo žmoną. Bet Liuse j lais
vų draugijų susirinkimus nei
na. Ji eina į bažnytėlę ir pri
sirašo prie rymiokų Susivie
nijimo. Tuoj ima prikaišioti 
Vincui, kad jis ix?dievis, neina 
į bažnyčią ir neatlieka išpažin
ties. Vincas neiškentęs kaip ka
da nueina su savo davatka 
žmona į bažnyčią, bet nesimel
džia, riuksais nedaužo sau kru
tinės ir netrina kakta žemes. 
Parėjus iš bažnyčios, Liusė už 
sipuolė ant Vinco: tu šioks ir 
toks, kodėl nesimeldi prieš po
ną Dievą bažnyčioje. Vincas at
sako, kad bažnyčioje jis Dievo 
nematęs. Jis ten matęs tik me
dines ir gipso gražiai apdailin
tas stovylas. Ir kam gi jis tu
rėtų prieš juos melstis. Liusė, 
išgirdus nuo Vinco tokius pa
aiškinimus, baisiausiai įtūžo 
ir tuoj nubėgo pas seserį ir 
švogerį Julijoną. Julijonui net 
paskutiniai plaukai ant plikės 
atsistojo, išgirdus, kad jo švo- 
geris taip prastai mano apie 
jų dievus. Girdi, kas tu jo per 
pati, kad negali savo vyro prie 
Dievo atversti. Liusė pradėjo 
savo Vincą verst prie Dievo ir 
iškilo tarpe jųdviejų tikras pra
garas.

Neilgai trukus ji apskundė 
savo vyrą į teismą ir pareika
lavo perskyrų. Perskyras ap-. 
laikė. Taipgi priteisė jai nuo 
vyro kelis šimtus dolerių pi. 
nigų, 2 metų mergaitę ir $25 
kas mėnesį alimonijos. Liusė 
bylą laimėjusi, džiaugėsi ir tie- 
šijosi, nulupsianti visą odą be
dieviui Vincui. Vincas sau vie
nas namie gyveno, sunkiai dir
bo ir mokėjo Liusei alimon: 
ją. O ji dirbo ligonbutyje, gra
žiai puošniai rėdėsi ir su Mai- 
kiu naktims automobiliu važi 
liejosi. Tai į) tęsėsi apie 3 me
tus. Dabar Vincas jau kitaip 
ąpsisvarstė. Tegul ji, sako, su 
Maikiu sau važinėja, o aš jai 
alimonijos daugiau nemokėsiu. 
Vincas namą pardavė 'tik už 
pusę kainos. Stubos rakandų 
daugumą veltui išdalino ir iš
važiavo sau į platųjį pasaulį. 
Liusė, patyrusi, kad Vincas iš
važiavo ir jau nebus kam ali
monijos jai mokėti, pasijuto 
didžiausioje baimėje. Bėginėja 
ir šen ir ten pas advokatus. 
“Sugrąžinkite man bedievį —

1 ■" — ■ J"11-1 11 •
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Vincą, a$ jam skūrą nulupsiu.”
Bet sugauk vėją laukuose.

— Progresyvia Rtaūlas.

Kaip minetrSLA. 45 
metų gyvavimo 

sukaktuves
t . *

Pildomajai Tarybai paskel
bus atsišaukimą ir pakvietimą 
rengtis prie virš minėtų su
kaktuvių, lai bus leista paduoti 
sekančias mintis bei budus, kaip 
man išrodo, butų galima ir 
praktiškai naudinga šį jubile- 
jų paminėti. Detalių nerašysiu. 
Trukumus papildys SLA. darbš
čiųjų narių guvi vaidentuve.

Bengiantis prie jubileja.ua, 
reikalinga turėti minty šių die
nų aplinkybės: bedarbė, fi
nansų trukumą, didesnį atsi
davimą šejmos reikalams ir tL 
Todėl ir paminoj toną rengiant 
turime vengti -bereikalingai 
eikvoti pinigus bei energiją.

Pirmojo vietoje yra svarbu, 
kad jubilejaus minėjimas vyk
tų kiek galima vienodu laiku. 

Antroje, vietojo yra svarbu, 
kad visi SLA.« nariai imtų da
ly vumą paminėjimo ceremoni
jose.

1. a) Pirmuose kuopų susi
rinkimuose reikia skirti spalių 
mėnesį specialiam jubilejaus 
mitingui. Jei svetainė pasiro
dytų per maža, vertėtų paim
ti didesnę, šiam mitingui su
kviesti visus narius, svečiais 
vietinius profesionalus, biznie
rius ir tuos, kurie galėtų lik
ti SLA. nariais. Įžanga privalo 
būti liuosa.

b) Kuopos pirmininkui (ar 
specialiai išrinktam) vedant 
jubilejinį •mitingą, susirinkusie
ji išklauso programo muzika- 
lę dalį. Iškalno kuopos ar val
dybos nuskirtas asmuo. patei
kia kuopos istoriją nuo pat 
pradžios gyvavimo. Kuopos pak
viestas arba Pildomosios Tary
bos iiarinktas asmuo pateikia 
SLA. istoriją. Sulyg dviejopo

jubilejaus, SLA. istorija gali
ma dalinti j dvi dali it, todėlt 
ta tema galima turėti du arba 
ir daugiau kalbėtojų/ bdtį rei
kia vengt ilgų ir varginančių 
kam v-; \ • r j 'O

c j Prisirengimas prie jubi
lejaus finalo. '.Jubilejaus fina
lui- užbaigai skiriama lapkričio 
mėnesio U diena. Šioje dienoje 
galima. ragtLmashilus s-usirin- 
kimus, vadovaujant apkskri- 
čiaįns. Specialu kalba rengiau- 
•tisj prie jubilejaus dienos, lap
kričio U-tos: kvietimas daly*- 
vatitį ir pardavimas biletų (bi- 
letus\ galima pardavinėti ir 
po kuopas socialia mi- 
thįgo iki pat lapkričio H d., 
nainuose ir per biznierius).

2. Lapkričio 11-ji diena yra 
karo paliaubų— taikos diena, 
-kurios dvasia mums šiuo mo
mentu labai atatinka. Šiai die
nai*— jubilejaus finalui prama- 
tau štai ką: « _•

a) Tinkamoj .svetainėj su
kviesti visų apskričiui priklau
sančiųjų kuopų narius ir kiek 
galima, daugiau svečių. įžanga 
gali būt 50 centų.. . ’

b) Programas gali būti įsu 
muzika, prakalbomis ir (kur 
galima) su šokiais. Didesnėse 
kolonijose, pa v. Chicagoj VI 
apskritys darbą pradėję, turi 
omeny naudoti vieną didžiau
sių svetainių ir sukviesti bent 
5,000 minią, kelis chorus, so
listus, šokiams beną arba di
delę orchestrą ir geriausius 
kalbėtojus. Kalbų temas tai
komos jubilejui ir pasaulinei 
taikai.

Dr. K. Draugelis, 
SLA. Apšv. Kom. narys.

PRIETARAI IR 
BURTAI

Rašo Dr. A. Moiilvidas

Jito žmones yfir labiau pri
mityviški ir tamsus, tuo dau
giau pas juos visokių prietarų 
ir burtų. Ne vienas kraštas, 
ne viena tauta nuo jų nėra 
liuosa. Musų žmonės mėgsta 
girti amerikonus ir statyti 
juos mums pavyzdžiu. Mat, 
mes paprastai susiduriame su 
■------------------------------ ---- -------

YourKlS
Night and Morning to ktep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free °Eye Care” 
or “£ye BcautyH Book

Pirmadienis, Rugp. 10,1031
...... *' I ""'J' ' II'" »'■ '■ ' ’, . , r , ’ir.C: .1; L v:

saulei, tekant -nusiprausi-vei
dą, jiš taps šviesus ir .gražus 
Maudytis nėra papročio iuft 
pas sveikus, daugelis p6r visą 
gyvenimą nesimaudo,' vienok 
ligoj s maudyti' ligdhį reiškia 
nuniafintį jį, Į gydytoją, ku
ris liėpią - ligonį. J prausti; ir 
maudyti,- žiūrima kaipo į jie- 
nusimaHantį' savo profesijoj. 
Tečiaus vanduo turi* gydančių 
ypMyljfų f jčFligonis nakliiųis 
prakaituoja, puodas vandens 
po jo lovos jį išgydo. Raga
nos nėina į • namus, jei van
duo vctda dnt pečiaus.

Kas turi galvos skaudėji
mus, gali lengvai išsigydyti, 
tik prieš saules tekėjimą rei
kia ją išprausti šaltinio/ van
denyj, kuris teka iš rytų.

Šitie visi dalykai yra kvaili.
y......................................... ... -r. ;

taip išgydžius!. Kie^ kitų vy
rų! neišgijo, nCrii reikalo ži- 
noti.;J ^Džiovos gydymui yra 
„visokiu žjjjllų ir btidų, bet dėg- 
tino esanti geriausias vaistas.

1,1 dh . 1 • r:

ųoti, įipšviej- 
»|gų

_ .^jįtuosę^'ktir 
civilizacija' bujoja, gyvena ( 
įvairių tautybių, /žinones, tu- žipoma, jos reikia gerti daug. 
Juose daughrh ’ ateivių jį pdb stipresne, tub džiovai blo- 
vaikų, negu šalcninilį ameri
konų. Tose vafšlijosb, kur 
-frteMų~--4>,eyelk-~nera* ir kurių 
i n d tiš tr i j ą ■ i r; lUiliii^a - inehkdi 
yra pa^ei^šroš^'j^Tęlęyh,' bur-į įvairus jiatarim 
tų ir prietarų esama nema- —* 
žiuu kai Lietuvos ^senovinia
me kaime. Kentūcky valstija 
randasi da kiek arčiau prie 
civilizacijos, bet ; pasiklausyki
te kokius keistus supratimus 
ten žmonės turi j apie ligas| ir 
kaip su jomis jie v kariauja. 
Mary Franees Mears rašo pa
tyrusi, kacf gydytojas ten šau
kiamas tik tuomet, kai kas 
nors “is lookiti*' tb die”. šikip 
gydo bobutes žolėmis ir aku
šerės. Kuomet vaiko burna 
ima puti, ieškoma po akme
niu ir lentų juodų vabaliukų, 
kurie suvyniojami į skudurą 
ir parišami vaikui po kaklo. 
Bėda esanti žiemos laiku, nes 
vaklilų begalima gauti. Kuo
met apiclinkėj ' pasireiškia ti- 
mai ,kokliušas ar kitos lim
pančios vaikų ligos, manoma, 
kad jų galima apsisaugoti de- 
vildrckiu. Jo gabalėlis įdeda
mas į drabužį ir parišamas 
vaikui po kaklo. Divildrekio 
smarvė, manoma, nuvaiko liū
gas. Kraujo' bėgimas stabdo
mas suodžiais arba vortink
liais. Kad iš jų galima apjsi- 
krėsti ir 'mirti, netikima. 
“Blood poisenin” esanti liga 
saVaimc ir ligonis negalįs nuo 
jos pasveikti. Akies miežis 
lengva prašąlinti,. tįk reikia 
pavogti mazgotę, nušluostyti 
ja miežį ir įkasti jų L, 
taip kad niekas nerastų/ Kaip 
greitai ji pūva, taip greitai 
miežis nuyksta. putmenim 
(kurie pareina tai nuo širdies,? 
tai inkstų, tai kepenų, tai kitų 
organų ligų, ką lietuviai vienu 
vardu vandeninė liga vadina), 
Kentūcky prašalinti tik juo? 
kas: išviriai raudonų SvogUnų 
košę, sumaišiai ją su rugščia- 
ja druska ir valgai po šaukš
tuką tris sykius dienpj. Vie
na moteris net savo' vyrą ši-

džinui a yra ei 
ąti Įr plačių į 
0i(^iųosiudsęj

gintie Kuomet bobos, akuše
rės ir kiti lygiai mokyti žmo
nes nusprendžia, jog džiovos 
(Ssama, > duodama z ligoniui ------ -------- -- 4

iai.,^ Vieni zi- 
noj kad viena degtinė negel
bės, todėl reikia išvirinti pu- 
Šių skujų su cukrum ir su
maišyti su degtine. Dėvildrc- 
kis su degtine esąs geras vais
tas džiovininkams, tik dėl jo 
smarves nedaugelis npri ger
ti. Daugelis girtuoklių turi 
patogų pasiteisinimą, buk jie 
nuo džiovos gydosi. Tuomet 
ir metodistai negali jo kal
tinti. Rūkymas tabako iš ku
kurūzinės pipkės sustabdo au
sies gėlimą. “Buckeye” (ark- 
liaricšučio) nešiojimas kiŠe- 
niųj apsaugoja nuo reumatiz
mo. Sudegintos šikšnos pele
nai sumaišyti su taukais at
augina plaukus net ant plikų 
galvų. Niekad nereikia šluoti 
palovio, kur lovoj ligonis gu
li. Išlavus jis tikrai mirs. Ge
gužės mėnesio sviestas yra ge
ras visokiems skauduliams gy
dyti. Jeigu devynius rytus 
gegužės mėnesyj iš eilės prieš

esama,

Vancose Gyslos
IŠGYDOMOS BE ' > 

OPERACIJOS
; Viskas $25 be extra 

damokėjimų
Visai naujas Europejiškas išradimas 
prašalina biaUrias ir skaudžias gyslas 
— tuo pačiu laiku galite Vaikščioti 
ir dirbti. Be skausmo, išgydo ant vi

sados. EXAMINAVIMAI DYKAI.
Dr. L. A. Behla i
Berlino Univertiteto, Vokieti jot 
190 NORTH STATE ŠT. 
Kambarys 834—8-tos lubos 
Kasdie nuo 10:30 iki 5:30.

Pėtnyčiomis uždaryta.'

H

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

I BIZNIERIAMS

Bilas
- Biznio Korteles
. Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

DRAUGIJOMS
.Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programųs 
Tikietus

jais irgi turtingi 
Frmkmų^ Ir burtų pasaulis di . 
ki/pįiiaš. ; Taigi , ne vien tik 
ateiviai yra kvaili,, kaip ame* 
f ikonai mėgsta pašiepti, o. ir 
pačioj. .Amerikoj “tikrieji” 
amerikonai yra paskendę 
burtuose ir prietaruose. Tik 
piicstij gyventojai sparčiai.“Ir 
pilniau nusikrato visokių kVai- 
lybių. "

5IUSK1TFER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėse 
i^patafįa Lietuvos badai 

.—X.. i J------ ii—

NEATBŪTINAI PAMATYK

C5 H R! E! SĖB Km
SURASIT, KAD 'jis YRA VIENAS GERIAUSIŲ KARŲ KĄ ŠIANDIE 

UŽ PINIGUS GALITE NUPIRKTI. LENGVOS IŠLYGOS.
♦ Jį! J ’ . »•>«>- 'u. . Š > A* '■ { I

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiui 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu,;;
TAt yri piuktl jeigu gali taip 
•J padaryt, jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikaft gali neleisti jums rit| 
pirmin.

• . Pavyzdžiui, jeigu žmogau^ 
dantis yra tieSvarus, tai jus no- ' 
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat'už
metimas yra daromas ir.jumr,

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- , 
miksi pasalios surado sustata

kus uždavinis pagalios tapo ii- 
riita*.

Didelė tūba Listerine dantd 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint

r; fr Z ' "

-00 So. Halsted st. Tel. Calumet 4589

AUGUSI RADIO SALE
50% nuolaidos ant Radios višy floor saihp- 

“ : 1 lės tįsy žinoniy išdirbysŽiy

K

\ ■<

c Dynamic Radio buvo $9?. 00PHILCO — A
dabar už ..........
ATWATER KENT',”'? tūbų — buvo $125.00 

f', dabar už ........      -
R. C. A. RADIOLA — kainavo $100.00 x 
dabar už ..u. -------- -------k . ----------------

. ,ri
$29.00 KltAP

......................    $35.00
EARL RADIO, 8 tūbų dynamic —i kainavo $100.00 00
dabar už ...................      ' W

Digestible 
as milk 
itsdfl

Velveeta
t ' 4 I * t' ’* / » Sr1 • •

$49.00
$39.00 
$79.00 

q $49.00 
dįta :iiž 'i ° $49.00

AUGUSI PIANO SALE

BpąęH Radio, Gražus Walnut Kabinetas, vertės $150.00
5 dabar už ............... .............. ............... ......................... ..........

MUSIC MAStER Radio ir Victrola krūvoje, vertės 
’? $200;00 dabar už .......... 
- ^4dio 

.......

przdabar u^ ..... i..................................................... . ............. -
BRUN$WIČK,i Victrola ir Radio ktuvoje, vertės $150.00

; dabar už . ' 1 ’ ' ..........*
į J

piAN?,JMmp|c'vcttEs $ 150.00
■ Kili. Grojii^i"Sn^ ggg

NAUJAS Automobilię Radio, įdedamas į autorrtobilių jums 
belaukiant. Kaina tiktai ..................a:.......;...........v.....

t JUS Qalitr<gerėtis MUZIKA VAŽIUODAMI ANT V AKACIJŲ 
b \August1. Sale Ant

r; % •’ ’ ___ _________________________ _
; GENERAL • MOTORS Frigidaire, ,biskį vartotas

*‘jparsiduoda už* .L:..;;,....4..
MAJE^TJC, floor sample 

^•ai'Oir .......................
? SJIARR’FREEZER, vejtės $20.0.00,

1 dabar už-   .u......
■ ZEROZONE, vertės $250.00 j
yf'daba^;t^’A<<„V....L...........  .*..

Pikelis- pajirinkimas naujų Elcktrikinių Lcdaunių už labai žem^ kainą 
' kaip tai: GENERAL MOTORS, ’FRĮGIDAIRE, STARR FREEZER,

MAJESTIC. Pirkite dabar kol kainos ••žemos. (s • *
Rard,uodamė ant Lengvų Ismokėjifpt^' /

gE® Budrik, Ine.
3417-21 Soutli Halsted Street1

1..; .770 it.uuniis »w»
UETUVIŲ RADIO PROGRAMAI

aW.' CAT; L., 970 kilocydes, nuo 1 iki 2 vai.(p
Nudrik krau

taaffimninnssaten

'f.

ir yąt^Ia krūvoje, vertes 

line, 8 tubb, vertės $112.00

skanų, naują sūrį galima 
tarpinti, raikyti, tepti 1

Kaip jo pilnas, riebus 
sųrio skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žu
vies, kiaušinių, dayžęvių. 
Ir j iš sveikas 
bMkiitasi. kttfl-
<yras pats pienast ;i ’ ■ 

.■ -ę.irPabandykit jį šiandie;
-dėl keptojo Air 
čiy, Jusų^grosęrninkas 
turi jį puses svaro pake-, 
liuose.

. ..............  "“fes

PAVIENIAMS
' ■ i

-Vizitinės Kortelės
Vestuvėms:' Laiškai 
Sužiedudtuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

'•L'.- • '{U i s,ii*i'tv ’’ <

5>.'

'.I

ELEKTRJKINi^LEDAUNIŲ 
................................ -$49.00 

$150.00 
$135.00 

$95.00

■ -t < ■ <. - > ? < j; ' i ' ■ v?■'.

•' ! . .s,’ . . ; L ; ■ r~ ' ", '

Draugijoms Konstitucijos w jų Vedamps Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant speęialio užsakymo ’ 
taip kaip jos vedapios, su specialčni linijoiii ir lietuviš
kais antgalViais.

5; : " T' .

fe

i;.-' ' I M '

■ •*?. .. ■ r

y* dab^'už:,\...

vertęs ŠŽ50.00 
.. ?... .......j..

■ * * . P S V 4a* . •
> • •• • Cf V“”” įpjf ! ‘ ••■••r J

1739 South Halsted Street,
J ,I .i:
•. r t ? '
i. ' t O '■ 1 ■ i » V L*

S

< a • ... v

’ ■ * s , * . i-

4 ■*,.
Chicagd, 111

• 0,1 ..
r , 75 Telefonas BOUEEVARD 8167

....— .. , kiekvieną/ , Nedčldicnį iš Stoties
970 kilocycles,, nuo 1 iki 2 vai.(po pietų. Duodami lėšo- 

„ TU VES. .

mbssyinųj 
. yoM saveidĮ^,

USING L;
Įfįf*BAKING I i 
nVP0WDER |: 

įAMEI-RICJ Ii
FOROVEk Ii 

4OYEAI# Ii
25 o u neės for254

jubileja.ua


NAUJIENOS, Chicago, M

Didelis smagumas

(Galas)

Pone!

viršininką
$3.00

Neš-
$7.00

193 Grand Street

eta
Extra Rūpestingumas Užtikrina

gerumo

erzr^ Afzuc ojP’StrjMEJtritii fiavohDel jo

BY WESTPHALį

;-Pa

$2.60

$1.60

3514-16 Rooievelt Rd 
arti St. Louis Avė. " 
CHICAGO. ILL.

Black 
Nclau- 
telefo-

mąrried 
MlLDREb 
HAIWS

CAME TO U.S.
WITH SKlTCALLEti
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ma!
dinkitės lauk iš čia! Jus nu 
bausime už tokį išjuokimą 
Lauk!

nuokit Republic
CRANE

5332 SO.

Potiaginas mosikuoja ranka, 
atsidusta ir eina iš vagono lauk. 
Eina jis į tarnautojų vagoną, 
sėdasi jis prie stalo ir skun
džiasi:

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE
Goodeonai Broliai 

Fornyšių ir pianų muveriai vietoje ir 
toli, patarnavimas geras ir pigus. 

817 West 34th SL
Tel. Boulevard 9336

BOWAX'
D AIRY .COMPANY
MILK

[Acme-P. 0 A. Photo] 

Net Tokios Miršta 
TOLEDO 

25 m 
ri'kos gražiausioji ishowgirl”, 
mirė 3 dienas- pasirgusi. Ji pa
garsėjo laike policijos užpuoli
mų ant Carroll revue teatro 
Broadway, New Yorke.

Kay Carroll 
buvusi vadinama “Ame- 
gražiausioji

— Dieve mano! 
lotas žmogus 
kiantį veidą.- 
Aš reumatizmu

žmones yra 
kosti pasažieras.

nę dėl ko 
Pone,—kreipiasi Potiagi- 

gyslotą žmogų.—Pone,

nie...
ateiti. Reikia dirbti, 
Mėgsti algą imti, tai 
—teisingai ir nuoširdžiai, mesk 
šalin tinginiavimą ir ramų mie
gą. Mesk baliavojimus į šalį... 
Pripratai, broli, dykai algą im
ti, o šitaip yra negerai... nege
rai...“

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
TeL Boulevard 9122

t r a RUP*58' 
tingumas 
P«duror(Į 
E®tra Ger<l

zerį, prie jo priėjo du ponai 
vienas inžinieriaus uniformoj, c 
antras—kariškio rūbuose.

— Klausykite, ober-konduk* 
•inžinierius kreipėsi

simaišęs Potiaginas
neimsiu nuo jūsų bilieto... Tai 
gerai... Tiktai atsimink, kad ši
to reikalauja mano tarnyba.. 
Jeigu ne tarnyba, tai, supran
tama... Galite dargi patys pa
klausti stoties viršininką... Pa
klauskite, ką tiktai jus nori-

aš pašaukiau stoties viršininką, 
kad jis suprastų, nusiramintų, 
bet jis... barasi.“

Kita stotis. Traukinys stovi 
dešimts minučių. Prieš antrąjį 
skambutį, kuomet Potiaginas 
stovėjo prie bufeto ir gėrė selt-

BAGDONAS BROS. 
FURNITURB B PIANO MOVING 

Local 8 Long Diitance Removal 

3244 S. Halsted St 
Office Tel. Calumet 3399 

Re«. Tel. Yards 3408

v-'rrLi-

kuomet tuo tarpu, pusė trauki
nio be bilietų važiuoja!

— Klausykite, ponėJL^Potia- 
ginas užsipire.—Jeigu jus ne
sustosite rėkti ir publikai ra
mybę trukdyti, tai aš busiu 
priverstas artimiausioj stoty j 
jus iš vagono išmesti ir dar ir 
prie to surašysiu aktą dėl šio 
įvykio!

— Tas padarytų sukilimą! 
—suerzinsite publiką.—Lendate 
prie sergančio žmogaus! Klau
sykite, turėkite pasigailėjimą!

— Bet jie patys barasi—su- 
Gerai, aš

“Tai publika! Kaip gi gali
ma patenkinti ją! Tiktai tar
nauk ir kankinkis! Nenoromis 
reikia nusispiaut į tai ir išsi
gerti... Nedarai nieko—pyksta, 
pradedi ką nors daryti—taip
jau pyksta... Reikia išsigert!“

Potiaginas iš karto išgėrė 
pusbutelį ir daugiau negalvoja 
apie pareigas, darbą ir atsako
mybę.

tinamos, užlaikomos ir prižiūrimos 
vėliausiais mokslini1* 7- 
tikrina pieną, kuris yra 
Smetoną ir’ turtingas 
kurie padaro pieną žmonijos tobuliausiu 
maistu'. >

Extra rūpestingumas ant farmoš ir ant 
kiekvieno žingsnio pristatant jums pieną 
iš ūkio, pilniausia^ užtikrina, kad nė bis- 
kučio Bowman Pieno riebumo, gerumo 
ir jo puikaus skonio nėra prarandama.

Pavaišinkit šiandie save ir savo šei
myną bonka šio riebaus, skanaus pieno. 
Pamatykit kaip ištiktųjų geras jis yra.

Telefonas SUPERIOR 6800

NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ir pūslės, užnuodijimą krao- 

i, skausmus nuga- 
ingas ligas. Jeigu kiti ne

persitikrinkite. ką jis jums gali padaryti, 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
Kasdie nuo 10 valandos ryto* iki 1 

Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 vai. 
Tel. Cravford 5573

64 IV. Randolph st., Kamb. 404. 
Tel. Randolph 5615, Chicago, III. 
Kasdie nuo 10 ryto iki 6 vai. vak. 
Pirm. Ketv. ir Penk. nuo 10 iki 8 V.

Gana, daugiau nebegersiu!... 
...kados!/Laikas jau į protą 
’j. Reikia dirbti, vargti... 

dirbk

Pbone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS 
NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS 
4556 So. Rockvoell St. 

CHICAGO, ILL.

juda, purto galvas ir paduoda 
savo bilietus.

— Jūsų... bilietas!—kreipėsi 
Potiaginas į 11 klasės pasažie- 
rą, liesą, gyslotą, kailiniuose į- 
sivyniojusį žmogų, kuris sėdėjo 
apdeliotas paduškomis. — Jū
sų bilietas!

Gyslotas žmogus nieko neat
sakė. Jis buvo miego prislėg
tas. Oberkonduktorius patempė 
jį už peties ir nekantriai pa
kartojo:

— Jūsų bilietas!
Pasažieras purtosi, atidaro 

akis ir su nusistebėjimu žiuri 
į Potiaginą.

— Kas? Ko? a?
— Jums sako žmoniškai: kur 

jūsų bilietas! Pa-si-stengkite!
stena gys- 

dairydamas ver- 
Viešpatie mano!

kankinuosi... 
tris naktis nemiegojau; tyčio
mis paėmiau morfino dožą, kad 
užmigti, o jus... su bilietu len
date! Juk tai yra nepakenčia
ma, nežmoniška! Jeigu jus ži
notumėt, kaip sunku yra man 
užmigti, tai nedrįstumėt manęs 
trukdyti tokiais 
Nepakenčiamai įkyru! 
gi jums mano bilietas 
tiko? Dargi kvaila!

Potiaginas galvoja, 
to jam, ar ne, 
prasikalto, 
žmogų iš miego

— Karčiamoj 
žmoniškesni 
—'Pavelykite man antru kartu 
užmigti! Ir stebėtinas dalykas: 
visą užsienį išvažinėjau ir nie
kas pas mane bilieto neklau
sė, o čia žodžiu sakant, velniai 
juos pd kojų brukaf tame ir 
dalykas, ta-me ir dalykas!...

—Tai ir važiuokite į užsieni, 
jeigu jums taip patinka!

— Kvaila, pone! Taip! Nega
na to, kad dasažierius marina 
durnais,( troškumu ir šaltu vė
ju, bet dar, kipšas juos paim
tų, formalumais pribaigia. Ge
rai darote dėl kontrolieriaus,

STAR DUST Copyright Mldwest Feature Service *

— Jūsų... bilietas!
jis, linksmai klabindamas znylė
lėmis.

Mieguistos figūros, įsuptos 
vagonų dundėjimo sutartinės,

prasikal- 
ir nutarė, jog 

pakėlęs sergantį

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOŠT1S 

Gydo. Reumatizmą, Ranku. Kojų, 
Nugaros skaudejima, Salti, Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos akau- 
dėjimą, ir teip visokiu* skaudėjimu* 
(tik ne ronas ). ...
Tūkstančiai žmonių yra ilsigyde o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mosti* yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su« 
lig naudos gydymo. ‘
Kaina 7B centai, $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klauskite pa* aptiekorlu* teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Boa 352 
Hartford, Conn.

Vericose Gyslos
Pagydoma Nauju Europejišku Įčirš- 
kimo Metodu, be skausmo arba iš
likimu iš darbo. Ar jūsų kojos tin
sta kada vaikščiojate ir stovite per 
ilgesnį laiką. Ar jus turite olserius 
dėl to kad turite VERICOSE GYS
LAS? Jeigu taip, tai ateikite tuo
jau*. Naujasai moksliškas {čirškimo 
metodas duoda gerus rezultatus, net 
tokiose atsitikimuose kur kiti gydy
mo budai nepagelbėjo. Medikališki 
žinovai pripažįsta šį naują (čirškimo 
metodą. Tai yra vienintelis SĖKMIN
GAS metodas duodantis greitą ir nuo
latinį palengvinimą.

KONSULTACIJA DYKAI

mažmožiais...
Ir kuom 
taip pa-

Perskaitė keletą sau tinka
mų pamokinimų oberkomhikto- 
rius Potiaginas, pradėjęs jaus
ti . nepaprastai didelį skubotu
mą prie darbo. Jau antra va
landa nakties, bet nežiūrint į 
tai, jisai yra konduktorius ir 
eina per vagonus pertikrinda
mas bilietus. »

M. J. KIRAS 
R E AL ESTATE 

Parduodam, mainom ir renduojana 
namus 

8335 S. Raiste^ St 
Tel. Yards 6894

ligonis 
uždusta ir griebiasi už širdies. 
— Trečią dožą morfinos pa
ėmiau, • pradėjau sapnuoti ir... 
vėl! Dieve, kadangi užsibaigs 
tie klausinėjitnai ?

—■ Aš dėl... Atsiprašau...
— Klausykite... Išsodinkite 

mane sekamoj stoty j.. Skaus
mo kentėt daugiau aš nebegar 
liu. Aš... aš mirštu...

— To perdaug,, nepakenčia- 
sukilo publika

Potiaginas paspaudė pečiais 
ir nuėjo nuo ligonio. Iš karto 
jis jautė pats save nuskriau
dęs,—išbėrė jį lengvas prakai
tas. Praėjęs tris vagonus, jis 
pradlejo jausti .savo oberkon- 
duktoriškoj krūtinėj kai ku
riuos įvykio su ligoniu nesma
gumus ir kokį tai nemalonų 
sąžinės graužimą.

“Suprantama, visai nereikė
jo iš miego prikelti , sergantį 
žmogų,—pamanė jis.—Tačiau aš 
gi nekaltas... Jie tenai mano, 
kad aš tai darau dėl to, kad 
neturiu ką kita veikti, bet ne
žino, jog tai to reikalauja, ma
no tarnyba... Jeigu jie netiki, 
tai aš galiu stoties 
atsivesti“.

Stotis. Traukinys 
penkioms minutėms, 
čią skambutį, į kalbamą II klar 
sės' vagoną įeina Potiaginas. 
Paskui jį eina stoties valdinin
kas su raudona kepure.

— Štai, šitas ponas,—pradė
jo 'Potiaginas!—sako, kad aš 
neturįs teisės klausti pas juos 
bilietų, įr...^ii,..» Jie užsigauna. 
Prašau jus, ponas stoties val
dininke, paaiškinti jiems—su- 
lyg- tarnybos reikalavimų bilie
tų aš reikalauju 
kito.
nas
galite čia stoties valdininką pa
klausti, jeigu manim netikite.

Ligonis pasipurtė, labai nepa
tenkintas, atidarė akis ir, pa
daręs verkiantį veidą, atsirėmė 
nugara į sėdynės dyvoną.

— Dieve mano! Ką tik pri
ėmiau antrą dožą morfirio ir 
vos tiktai užmigau, o jis ir vėl 
čia... ir vėl! Prašau, pasigailė
kite manęs!

— Jus galite ■ kalbėti štai, 
su ponu stoties valdininku... Aš 
turiu pilną teisę reikalauti jū
sų bilieto, ar ne!

— Tas nepakenčiama! Pasi
imkite jus savo bilietą! Pasi
imkite! Aš nupirksiu dar pen
kis bilietus, tiktai leiskite man 
ramiai numirti! Nejaugi jus pal
tys niekad nesate buvę ligoni- 
mis! Žmonės, neturite Užuojau
tos!

APTIEKA
NAUJAS APTIEKUS SAVININKAS

Mandagus Patarnavimas Užtikrintas
Ateikite ir aplankykite didžiausią ir gražiausiai įrengtą lietuvių aptieką

* šioje apielinkėje*
J. P. RAKŠTIS

REGISTRUOTAS APTIEKORIUS
1900 South Halsted Street

VAISTAI — SMULKMENOS — . ICE CREAM
Mes specializuojamės pildyme receptų ir nė vienas receptas neišeina iš mu
sų aptiekos iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS ir Tiksliau
siai išpildytas patyrusių vaistininkų.

VYRAI! VYRAI! 
Taupykit pinigus! 

, Pirkite anglis iš 
? CRANE CO., tai 

yra vienas lietuvi
škas yardas, kuris 
pardavinėja pigiau
sia anglis Poca- 
hontas M.R. $6.75 

Otonas, cash 25c 
diskonto. 
Band $S 
kit ilgai, 

8402 

COAL CO 
LONG AVĖ.

WISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

VIRINIMO, 
TRINIM0, 
LAZURKAVIM0.

Klauskite pas savo groserninką 
LINCO WASH.

Pardavinėjamas kvortinėmis bon- 
komis — po 20c už bonką.

Išdirbėjai

LINCO PRODUCTS 
CORPORATION

Chicago, III.
Tel. Pullman 6201

gOWMAN PIENAS ’ -paeina tiktai iš 
švarių, sveiku karvių kurios yra mai

tinamos, užlaikomos ir prižiūrimos > sulig 
vėliausiais moksliniais patyrimais. Tas už- 

pilno riebumo 
visais vitaminais

Tiesiog išjuokimas! Ne- 
aš kitaip suprasti tokio 

užsipuolimo!
Užteks,,.—raukosi stoties 

valdininkas, tempdamas Potia
giną už rankovės.

Potiaginas trūkčioja pečius 
ir seka paskui stoties valdinin-

Padaro 
Skalbimą 

r Lengvą ”

Naujas Išradimas
Dabar jus galite skalbti 

savo drapanas

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRfiJE. Išleista 1926 metais. Apdaryta ---- - --------------
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro-----
Mokykloms ir šeimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 

. vaikams ir ligoniams.
LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ___________________

Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias paštas.

KAUNO ALBUMAS -.............................---------------------------
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose --------
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ____ ____________________

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......... -..... -...........................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyna užlaikyti.

Daktaras
.Kapitonai 

Specialistas iši v ■<
* GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS k L --------------
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir v , 
jo, odos, ligas«« žaizdas, reutaatizmą, galvos skausmus, 
toje, kosėjimą, gerklės skaudęjimą, ir paslaptį 
galėjo jua išgydyti, ateikite čia i 
Praktikuoja ,p'er daugelį metų i 
dykai. OFISO VALANDOS 
valandai k nuo 5-8 valandai'..vakare 
4.200 .Weat 26 St.» kampas Keeler Avė.

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

Į KAUNA IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

SI 73.50
U. S. Karo Molcesčiai Atskirai 

Trečia klase ant visų musų laivų 
Pradedant RUGPIUČIO (AUG.) 1 D.

Del informacijų kreipkitės į lokalinius 
musų agentus

HAMBtiRG-American Line
177 N. MICHIGAN AVĖ., CHICAGO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
' I2th STREET • mwi III it II

! ‘ Tel. Kedzie 8902 • ■ ’įMJOS

toriau 1
Potiaginą. —Jusų nerimtas pa
sielgimas su sergančiu pasažie- 
riu, sukėlė nerimo pas visus, 
kurie matė tą incidentą. Aš, 
inžinierius Puzickis, matai... po
nas pulkauninke. Jeigu jus ne
atsiprašysite pasažieriaus, tai 
mes paduosime skundą vyriau
siam gelžkelio viršininkui, ku
ris yra musų geras pažįstamas 
ir draugas. .

— Ponai, žinote, aš... žinote, 
jus... —susimaišęs Potiaginas.

— Pasiteisinimo mes nerei- 
kalaujam. Mes reikalaujame,— 
jeigu jus neatsiprašysite, tai 
mes imsime pasažierą į savo 
globą.

— Gerai, aš... aš, pavelykite, 
atsiprašysiu. Pavelykite...

Už pusės valandos Potiagi
nas sugalvojo atsiprašymui frar 
zę, kuria gali patepkinti pasa- 
žierą ir parodyt jam jo pago
doj imą. Įeina jis į vagoną.

kreipiasi jis į ser
gantį. — Paklausykite, pone!

Ligonis susipurto ir pašoka.
— Ko?
— Aš šito... kaip jis 

neįsižeisite...
— Ak... vandens

V®"rt

Pirmadienis, Rugp. 10, 1931

' A. Čechovas. Vertė M. J. Šileikis. "

lai Publika!
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Trims mėnesiams ....................... 2.00
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kuotų darbininkų, dabar yra I padaromi automatiškų ma- 
šinų.” ‘( ;

Technologinis progresas surfaikino darbininkų ne-‘ 
priklausomybę. Ir juo tolyn, tuo jų padėtis darosi ma
žiau saugi. Ir kol darbinihkai neiškovos demakratijos 
industrijoj, tol jų rytojus nebus užtikrintas, tol valktį 
priruošimas gyvenimui sudarys keblią problemą. !<

/- ---... . ■ -—
DARBO VALANDŲ SUTRUMPINIMAS i

r,.p. m /r* c ,vk?>
Pirmadienis, Rugp. 10, 1931
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ELEKTROS GAMYBA KANADOJ

Elektros gamyba Ontario provincijoj yra visuome
nes kontroliuojama. Prie Niagaros krioklio yra įsteig
ta milžiniška hidro-elektros stotis, iš kurios elektros jė
gą gauna įvairus tos provincijos miestai ir miesteliai.

Vėliausias raportas rodo, jog 87.7% visos elektros 
jėgos naudotojams buvo pardavinėjama po 1.9 centų už 
kilovatinę valandą; 11.8% po 2—3.9 centus už kilovati
nę valandą, ir tik už dalį nuošimčio nuo konsumentų 
buvo imamt po 6 centus už kilovatinę valandą.

Amerikoj, kur elektros gamybą kontroliuoja trustai, 
žmonės už kilovatinę valandą turi mokėti, vidutiniškai 
imant, po 6.5 centus. Tai gana didėlis skirtumas.

Prie progos čia bus pravartu pažymėti ir kitas įdo
mus faktas. Pastaruoju laiku Kanadoj kilo didelis skan
dalas dėl taip vadinamo Beauharnois projekto. Prie St. 
Lawrence upės buvo pavesta privatiškiems interesams 
statyti didelė hidro-elektros stotis. Tuoj tapo išleis
ta taip vadinamo “vandeninio stako” ligi $7,000,000. Pri- 
yatinis kapitalas dirbo kartu su politikieriais. Pasirodė, 
kad kai kuriems senatoriams buvo duodama milžiniški 
kyšiai. Kyšiais susitepė tiek liberalų, tiek konservato
rių politikieriai. Į skandalą įveltas tapo net buvusis 
premjeras W. L. Mackenzie King.

Dabar visas tas skandalas yra tyrinėjamas. Visuo
menė yra labai pasipiktinusi ir reikalauja, kad nusikal
usiems butų iškeltos bylos. Vyriausybė rengiasi hidro
elektros statymą paimti į savo rankas.

Tas skandalas kanadiečiams galutinai atidarė akis: 
jie pamatė, jog visuomenės kontroliuojamos įmonės rū
pinasi teikti žmonėms kuo geriausį patarnavimą, kuomet 
privatiškos įmonės stengiasi kiek galima daugiau prisi
plėšti pinigų.

Battle Creek, Michigan valstijoj, randasi viena stam
biausių maisto gamybos įmonių, kurią kontroliuoja KėU 
logg kompanija. Prieš kiek laiko ta įmonė įvedė šešių Va
landų darbo fdieną, nenorėdama sumažinti darbininkų 
skaičių. ’ •'

Pasirodė, kad darbo valandų •* sutrumpinimas tiėk 
kompanijai, tiek darbininkams išėjo ant naudos. Pagrin
dinis darbininkų uždarbis pakilo, taip pat pakilo ir dar
bo našumas. Kompanijos prezidentas pareiškė, jog Še
šių valandų darbo diena toj įmonėj greičiausiai bus pa
likta ant visados. 1 i f ;

Jeigu ir kitos įmonės pasielgtų taip pat, tai nedar
bas Amerikoj žymiau sumažėtų.^ • ' !
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ROCKEFELLER llR DARBININKAI
! ... . ■ . . ;

........

Colorados valstijoj John D. Rockęfeller kontroliuo
ja Colorado Fuel and Iron-Co. Prieš kiek laiko ta kom-? 
panija visiems savo angliakasiams nukapojo uždarbius 
dviem dešimtim, nuošimčių. Dėliai tokio elgesio >pasipik4 
tino Josephine Roche, The Rocky Moųntain Fuel <kom- 
panijos savininkė, ir parašė jauną jam John D. Rocke- 
feller protesto laišką. Savo laiške ji sako, jog per pas
kutinius keturis dešimtis mėtų Coloradoj periodiškai 
įvyksta industriniai konfliktai. Tie konfliktai vyriausiai 
įvyksta dėl to, kad darbdaviai darbininkų sąskaiton ban
do pasidaryti sau pelnus. Viešpataujantį anglių pramo
nėj chaosą, ir disorganizaciją negalima pataisyti kapo
jimu darbininkams algų, > <

Roche kontroliuojama kompanija moka savo darbi4 
ninkams aukščiausias algas Colorados valstijoj. Toą 
kompanijos angliakasiai yra organizuoti. Nežiūrint de
presijos, kompanijos produkcija ne tik nesumažėjo, bet 
dar labiau padidėjo. ■. . •
__________________________ ____ ________________ :_______i________'____________
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BERGERIO FONDAS Auksas

J

- tiesa, labai nevy- 
patirti vandenynų gi--

i prieš 200

gią ir parankią tfaiisportaci- 
ją, iš#jos tai p pat žmonės gau- 

'.maisto
vįdale. Kopenhagoj 1921 m.jta- 
po įkurta ; tarptautinė tarybą' 
;uros tyrimui* Mažyčiai orgai- 
nizmai, kurie paprastai yra ži
nomi“ kaipo planktonai, sudarė 
pagrindinį juros gyvūnų hiąis- 
tą. , Kai kurie planktonu yra 
lesiok mikroskdįĮiškė didumo. 
Kur nėra1 ijldrtktdnų,‘t6h nėra 
ir žuvies. Tąčiau kol kas hera 
tikrai žinoftia, kodėl Vięhoj viėr

bčvelk’višai hčra. j

M’ĖbftMos 
ATSIRADIMAS
Rašo Dr. A. J. Karalius

Rugpiučio 7 d. sukako lygiai dveji metai nuo Vic- 
tor L. Bergerio mirties. Berger buvo vienas žymiausių 
socialistų Amerikoj. Jis per keletą metų buvo Jungti
nių Valstijų kongreso narys. Mihvaukee mieste jo pa
stangomis buvo įkurtas socialistų dienraštis “The Mil- 
,waukee Leader”. Kada visokie “doleriniai patriotai” agi
tavo mušti “hunus” vokiečius, tai Berger drįso pasaky
ti teisybę apie karą.

Už tai jis tapo nuteistas 35 metams kalėjimo. Vėliau 
tas nuosprendis buvo panaikintas, šiandien Amerikos 
žmonės, kurie buvo suklaidinti “patriotų” deklamacijo
mis, turi progos įsitikinti, kad Berger teisybę sakė apie 
karą, kuris yra vyriausias dabartinės depresijos kalti
ninkas.

Kad pagerbti to pasižymėjusio kovotojo už žmonių 
teises atmintį, dabar yra steigiamas taip vadinamas Ber
gerio fondas, kurio vyriausias tikslas bus palaikyti so
cialistų dienraštį “The Mihvaukee Leader” ir abelnai 
remti ir ugdyti pažangiąją spaudą. Bus bandoma suda
ryti fondą iš vieno miliono dolerių.

Fondo pirmininkas yra Clarence Darrow, vienas žy
miausių Amerikos advokatų, o iždininku Stuart Chase,; 
žinomas ekonomistas; vice-pirmininkai yra Jane Ad- 
dams, John Dewey, Glenn Frank, Ėlizabeth Gilman, 
James Maurer ir Upton Sinclair.

i

TĖVŲ PROBLEMA

Viena sunkiausių problemų, šu kuria tėvams tenka 
susidurti, — yra vaikų priruošimas .gyvenimui. Tėvai 
paprastai rūpinasi savo vaikų ateitimi, stengiasi juos 
tinkamai išauklėti ir leidžia į moksią. ‘ /

Seniau amatas ar kokia profesija suteikdavo žmogui 
galimybės pasidaryti neblogą pragyvenimą. Bet dabar 
visai kas kita. Beveik'kiekvienoj profesijoj jaučiama ^ėr- 
viršis. Tėvai išleidžia paskutinius savo centus, belėisda-- 
mi vaikus į mokslą, p: tie, kai baigia, mokyklą, negali ^au 
nei'pragyvenimo pasidaryti. Į r «

Lyginai taip .yra ir su amatais. Kartais žmogui per 
kelis metus tenka mokytis amato, dš kurio valiau jis ne
gali pelnyti sau duonos. Juo daugiau įvedama automa-* 
tiškų mašinų, tuo mažiau tereikią amatninkų. Dauge
lio KuvA o f 1 {^Iranru a iilriioilz valiai..

f 
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Juros paslaptys
tiieko naujo nei juroj, iiei 
Vandenyne". — Vandens plo
tai, kur nėra deguonies, —. 
Jurų gilumas.
Kiek jurds uandeųyj randa
si druskos. — ‘Gelmėse gy
venantys gyvūnai. — Amži
nos žiemos, amžinos nakties 
ir amžinos tylos viešpatija. 
— Gyvybės atsiradimas.

' l.

Maždaug prieš 2,000 metų 
Pliny, Romos gamtininkas, pa
reiškė: ‘■Nei juroj, nei vande
nyne nieko nėra tokio,; kas ne
būtų mums žinoma.” Bet šian
dien toks griežtas tvirtinimas 
skambėtų tiesiog juokingai, ne
žiūrint j tai, kad \dabar 'žmo
nės nepalyginamai daugiau ži
no apie jurą, negu Plihy lai
kais.

Prieš porą mėtų "Camegie 
laivas padare apie 50,000 my
lių kblionę, 'kurios tikšlas bii-' 
vo tyrinėti juros paslaptis. 
Laivu plauke vishą būrys inoks-į 
lininkų, kurie 'pietinėj -RatbiOjO 
vandenyno dalyj ‘ užtiko ’ 1001 
mylių platumo’ vandens plotą. 
Gilumoj nuo 3OO 4igi 1,000 .pė
dų ten negalima rasti deguo
nies (oksigeno). O kur nęrą 
deguonies, ten negali e’gzišiiuj- 
ti joki gyvybė.

Pirmoj vietoj reikia žinoti, 
jog 79 nuošimčius musų ^žemėse 
paviršiaus Š^dąro vanduo, p 
tik 21 Jmoširtitį ^emynai. J0v 

*gu žemės ^irštykt b&i^ęulfc' 
giht^r Mi >k4pipdlj ^apsei|i^;
tų vanduo ligi pusantros^ my
lios gilumo. Nuo vandenynų 
temperatūros ir srovių Žymioj 
dalyj priklauso ’ įvairių konti-į 
ncptų ^Iknatąs.“ "Nuo ‘klimąto 
gi priklauso augmenys. VadinOr* 
si, žmogaus maistas. į^Mfalfy 
vandenynuose reikia teškėti gy
vybes atsitadiino.Tpašliaptiė,s.

Per ; 
buvo bandoma rekdrduot'i vąn-

»k ilsios —’ 1 
luihą. gamtininkai 
mėtų .pradėjo domėtis gyvu- 
ftdiš, 3kui’ie kartas . nuo karto 
pasisekdavo .pagauti juros gel- 
mėse/sCook’o ^ekspedicija 1772 
ih. padare pradžią rekordaVi* 
mui juros vandens temperatu- 
ros. • • 1 f

Vėlesniais laikais žmonės
pradėjo labiau dbmėtis juromis}. 
Vis 'dažniau ir -dažniau ?buvo 
l’ehgiarilos moksliškos ekspedi
cijos jurų ir vandenynų tyrinė
jimui. Tačiau nežiūrint to,'šian
dien randasi didžiUulsi vandeny
nų plotai, kurįfe dar nėra ištir
ti ir apie kurių--gilumą nieko 
nėra žinoma. • ’

ę— / / - H
Tūkstančiai kėtvirtainiškų 

mylių, ‘sako fi. A. k$Iarmer, dar 
tebėra | uždtteyta ktt^ga. Tik 
kur-ne4kur pasisekė juros dug
ną pasiekti. ?O'tuo-tarpu juros 
dugnas mums daiig ką galėtų 
pasakyti ?žemės praeitį ir 
jos istoriją. Ligi "Šiol 'musų žij- 
Įijos $pie vandenynus buvo pa
remtos vien tik spėjimais. Im
kime tik vieną pavyzdį./ Prieš 
keletą tmetų bdvpi dauį rašoĮ 
ma apie tai, -kad -jurų vande
nyj randasi gana didėlis kie* 
tkiĄ. aukso. Kai kurie met rinu 
tai pradėjo kalbėti apie viso
kias galimybes. ^Girdi, ateityj 
busią galima auksą gauti riš j u- 
<ros vandens. Bet tiems fantas- 
-tiškiems planams galą padarė 
“Meteoro” ekspedicija, kuri 
ekspeVihtentais įrodė, jog vah-' 
fiehy? yra 1,000 kartų mažiau 
aukso, negu pirma buvo many* 

-a ‘ ■ d'ta. ■ \ .i ; '
Net juros-pa vi f šis nėra tin

kamai ištirtas. Druškos kiekis 
jvfros vandenyj įlabki 4įVairU0ja 
Sakykime, į, 'Raudonojoj ' JUM 
kiekviename tukata^tyj svari 
vandens v randasi 40 svarų,.. $ru 
skpš^;o'itųo tąrpų ,.^ąitik9^/juj 

pasktjjinftls , ?400\ mėtoj
jjuvu uandoma rekorduoti vąn- Ju*« --
dėnynų gilumas. Itet Magelio- ku atžvilgiu. Nekalbant jau 

kuvn • /l.MAMAd na. Arte tei. kfid ilira Suteikia OL

dažniau 'buvo

ufa yra’svarbi ir ekonomi;

ir žuvies. Tąčiau kol kas hera 
tikrai žinojna, kodėl Viehoj ’vier 
Oj; tų organizmų yra daug, o 
kitoj —*1

... • -m. d* •ff.1 1
Juros gelmės įr- tose gelmė

se gyvenantys gyvūnai ypatin
gai traukia žmogaus akį, *ka^ 
dangi apie vtąi> mažai- kas tėra 
žinomu r Tiesa, retkarčiais rpasii- 
taiko išvilkti. į paviršių keis
tų sutvėrimų, bet palyginti da
bai mažai. Priegtam apie\įų gy* 
venimą nedaug kas dar tėra 
patirte. - i

Juros ^gelmių ■ ^gyvenimas 
yra tiesiog fantastiškas.- Fant- 
tastiškas tuo atžvilgiu, kad ten 
gyvūnai gyvena ypatingose . są
lygose, kur visuomet viešpataų+ 
ja tamsa. Pasąk protf. Ąrj 
thur Thomsono, juros gelmėse 
viešpatauja amžina žiema, am
žina naktjs ir amžiną tyla.

Toj amžinoj naktyj tik 'ret
karčiais sužiba gyviai, kurie tu
ri tam Tikrus “šaltos” šviešoš 
žibintuvus. Tai tamsos ir anp-. 
žinos nakties pasaulis. Tai to
limas pasaulis, nors visai ne
sunku įmesti j jį akmenį., Vir 
dųtiniškas juros gilumas yrą 
pustrečios mylios. Tačiau ran
dasi taip vadinam^ bedugnių, 
kurių" gilumas siekia šešių rny- 
lių. Jei Everesto kalnas butų 
įnirštas j yiehą tokių 'bedug
nių, tai ir jo Viršūnė butų Van
dens apsemta. Tokioj gilumoj 
vandens slėgimas yra tiesiog 
neįmanomas. Tačiau juros gy
vūnai to slėgimo hejaučia, ka
dangi jie yra prie jo prisitair 
kę.

Yra manoma, kad organinė 
.gyvybė prasidėjo sekliame ju
tęs. vandenyj. Laikiii bėgant 
vieni tų primityvių gyvūnų pri
sitaikė prie sausumos gyveni
mo, o kiti migravo ' į gelmės. 
Giliausios vietos buvo apgyven
tos Vėliausiai, nes ^vUnain^ 
ėmė pusėtinai laiko, kol jie prbj 
sitaikė prie, diclelio Vahdėns šle- 
gimo. šimto metrų gilumoj tie- 
gyvūnai atsisveikino šu raudo
nos šviesos spinduliais, 500 me
trų gilumoj juos nebepasiekė 
žalios šviesos spihdtiliai, o 
1,000 metrų gilumoj jie atsi-Į 
dūrė visiškoj tamsUihbj/Ir ‘jUo» 
jie leidosi gilyn, tilo vandens; 
Šaltumas ir .slėgimas didėjo. 
Nežiūrint j tai, 1910 m. Mur-:. 
ray ir Ąott* iŠ juros gelmių 
ištraukė 35 įvairių gavimų, Ku^ 
rie, jų nuomone, buvo labaį 
menkai išsivystę. >

Dabar gali 'kilti kldušimas, 
kaip gelmėse gyvūnai gali .eg
zistuoti ? Augmenų ten beveik 
visiškai nėra. Nėra nėt bakter 
rijų, kurios lydi-žmogų nuo;pat 
jo ;gimimo iligi mirties. Maistą 
tie' gyvūnai gauna iš viršaus. 
Jiems tai tikrai krinta “dan-' 
giška mana” pavidale • viršutii- 
niuose vanderis šluoksniuose žu* 
vusių gyvuhų. žuvusių gyvulių 
kūnai skęsta į 'dugną ir -suteiį- 

’ kia <gelmių'i gyventojams maisf;

pė: pirkdavo seną duoną, ant- 
roą rųšies mėsądr pusiau supe
nėjusias dešras. ‘‘Krovė centą 
prie cento.; Keturėjo nė išeigi- 
nhL.drabužių,nė jokių išęigų . 
jisai nežinojo. Iš namų j dar
bą ir iš darbo namo— tiek Jo
nas težinojo. Nedėliomis dar į 
bažnyčią nueidavo. *

Medicina, magi j a ‘ ir religija 
tu^jcų bendrą kilmę—- būtent 
žmonių prietarai, pagimdė ręj 
Hgiją .ir; mediciną, bei .magiją, 
įių dienų . laukinių žmonių 
gyvepiųjas taį, dar aiškiai pą1 
rodo. ; Beveik visi laikiniai 
žmonės, visuose gamtos pasi
reiškimuose, mato dvasių aęba 
dievukų darbus; jiems >vis|
daiktai .“gyvi”, turi dūšią ar
ba net keletą/dušių; jų gyvfer 
nimą kontroliuoją,, ąąvo rųšieš 
kunigai arba magikai, kurie 
kartu ir ligų gydymu užsiimat 

^Laukiniai ftiki, kad ir ligas 
pagamina arba dvasios -arba 
dvasių reikalus suprantą -magi
kai, burtininkai. Viehur išsipla
tinusi atokia'-teorijai ligas pa- 
gamina*. dūšios'arba jos dalies 
jšjkųpo išėjimas p kitur šitokia: 
ligas pagamina burtininkas į- 
leisdamas 4 * ’ktmą - kokią mbfs 
dvasią arlm net kokį nors ap
čiuopiamą daiktą. Ir ligų gy^ 
dymas paverta burtininkams; 
kdrie J ^gydo” savotiškais liž- 
.kdlbejin^s,/;rbiirimilis, maldo
mis. Aiškiui dalykas, dkUd tokias 
pareigas, eina kunigai.

Kiek vėliaus rahdame kito
kių Vaistų: kraujo leidimas, 
niftsažas, vanduo, pirtys ir įt 
Vairios *žoles. Civilizacijai ki* 
Jąnt žmonės . darpsi materia> 
lištiškesni, ir gydamas paleng
va išspruksią iš kunigų rąnkų. 
Susidaro savo pušies gydyto
jų klasė. Ugų priėžąštys ran
dama gamtos dalykuose: kalti- 
'tįaiįia  ̂"'v^jąs,;. Tnišhuliš, saulė,
karštis,' šaltis,’ valgis -ir kt. Ki
tokios priežastys— Jdtokįs ir 
gydymas: vartojama daugiaus 
žolių,'"karšti ir šalti kompresai, 
bankos, mankšta ir 

t Vėliaus pasikeitė religijos. 
Krikščionybe pradėjo paganiz- 
mą griauti. Gydytojai ėmės 
gamtos tirimo. Atsirado tūks
tančiai žolių ir metalų bei ki- 
tokįų vaistų. Vieton dva
sių gydytojai pradėjo kal
bėti apie kūno . ; skystimi 
pasikeitimą kaipo ligų prieA 
žaštį. Dar vėliaus pradėta 
lavonai skrosti, • ^surasta.žmo-
£duis organai, kraujo ’ cirkulia
cija ir aplamai pradėta pažin
ti kūno mechanizmas. Medi
cina atsiskyrė nųoreligijois. 
Kunigai pelningo darbo neteko.

Vienok religija dar vis nepa
siduoda. Nėt musų laikuose ger 
ri ;ir teisingi krikščionys nega
li atsipalaidoti nuo savo pirm- 
takunų teorijų apie ligų' prie
žastis. Dar vis ^kalbama apie 
velnio apsėdima, dar * stebuklus 
skelbia krikščioniškų universi
tetų profesoriai, dar bažnyčiose 
kunigai ^pataria aukomis 'ir indl- 
domis digaš gydytK4Tai ;įašku- 
tlilia MWIjos ;bari<iymas i 
nių:fl)įį^ s^zo įlaikai/ 
Tai paskutinis kšftidžiojhhas 'iš 
pašalų ‘savo’ dabar jau *rimtilenis; 
konkurentams daktaram^ ir sa
vo mirtinam ‘priešui 'ffiedlcftiiai;

Medicina •''at&ipalaidojo nuo 
[prietarų, -hUo religijos ; ir inuo 
burtų. Savo -Miku 
kiais^eerškėčitiotaiš ^kėlikis me
dicina ėjo iki teologijos ^riė- 
tferus sutriuškino.,

Dievas Doleris ;

r

Bet jurų gyvybe dar nėra 
viskas. } Moksįinįnkams rųpij 
daugiau patirti ir apie patį dug
ną. Sakysime, .yra spėjama, jog 
pb i juros dugno randasi basal- 
tinė uola, kuri esanti daug 
sunkesnė ir kietesnė, negu že- 
mės paviršiais uola. Ant tos 
uolos plaūkidja musų žemynai, 
kaip ' lędų z ‘kainai vandenyne. 
•Manoma taip ’ pat, [kad tiksles
nis juros dughb^ąžimmasvdaug 
prisidės prie žemės drebėjimų 
išaiškinimo. —- K. A.

« . . .< j , ■ -- ♦

■ NAUJAS jnumw^ 
jo Kultūra ko. ^7. Gali
ma gauti Naujienose. Kai
na 4K Mntak.. .....i&t.....ia

’ • ni.
Jodas Glindžius nusipirko sa- 

iuną. foabar pinigų susirinkti 
dSttg lengviau. Jonas gyveno 
salitine, miegojo, valgė. Ren- 
da pigi, alus pigus, degtine, ir
gi nebrangi, o čia žemaičiai 
čekius maino ir geria. .Biznis 
eina. Doleriai plaukia.

Pinigus Jonas >taupė ir juos 
garbino. !Už dolerį jisai butų 
ir savo motiną pardavęs. Nors 
buvo < dievobaimingas 'žmogus, 
)et laikui bėgant vieton škap- 
ierių Moterius pradėjo hiėkam 
nematant bučiuot ir jiėms po- 
teriaut. Atgimė žemaičio, pago
niška. siela: vieton Barkūno 
Jonas, krikščionybę pamiršęs, 
dolerį pradėję garbinį ’ir jam 
poteriaut. Užmiršo Jonas na
miškius ir dvaruką; užmiršo sa
vo motiną, Jtevą ir brolius; pa
siliko jam vienas dievas dole
ris....

„.•rMh i-
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Por'dvidešinits metų. Jonas 
vis dar saliUną laiko toj pa
čioj vietoj. Dabar jau prohibi- 
cijos gadynė, bet šį 'tą vis dar 
gulima parduoti. Jonas prisipir
kęs namų ir namukų, dar he- 
vedlęs, Idolerį vis dar tebegar
bina, dar Vis "beveik tais pa
čiais skarmalais tebedengia sa
vo jau pageltusį kūną. Jo sie
la dabar dolerį dar labiaus 
garbina. Jonas skundžiasi, kad 
jau sveikatos neturi, ‘kad jau 
biznis ne taip eina, bet apart 
dolerio kitokio idęalo ir dabar 
nebemato. Ne vienam bedarbiui 
jisai cehto nėra davęs ir ne
mano duot. 'Pats » tikrai nebe
žino kiek turto turi. 1 Dolerių 
visur prikimšta. Kiti jau su-. 
puvę.‘ •■ , ... -.y. '.. .

Prohitičijos -‘agentai užpuolė 
Jono Isaliiiftą. Višką išdraskė, 
išdaužė ir namą uždarė, o Jo
ną į kalėjimą uždarė. Kiek 'Vė
liaus t namas sudegė. Sudegė ir 
Jono dievas jam ketėjime be- 
buVairit. 4 1
* i , įr- rA ■ << i'*/.' * *■ • i

/VL
Guli Jonas savo namuko 

skiepe ir?'sunkiai alsuoją. Ko
jos žaizHuotos, šonai .prakiurę. 
Galvoje ri*kaž kas 'maišosi. Vįs 
doleriai ir doleriai akyse jam 
šokinėja...

'Kaimynai pašąukė daktarą, 
kuris pasižiurėjo ir išėjo.... Ant 
rytojais 'Jonas ’klajojo ii’ daug 
šnekėjo. Vis rėkė; duokit pini
gus, ^atneškit mdnė ' pinigus, 
pirksiu dvarą.-. , ’ |}|
. Mirė Jonas. Grdbotius' ntive- 
žė jo khną j kkpineš ir už lai
dotuves .pasiėmė paskutinius 

•likusius namukus...
Tąi tikras atsitikimas. Tikro 

žmogaus gyvenimo aprašymas.
-—Mat.

V.

1 I
Glindžius važiavo j 

Ameriką pinigų užsidirbti. Gir
dėjo, kad Amerikoje galima po 
pdfa dolerių į dieną užsidirbti, 
reiškia, po keturis rublius, tai 
juk {paprastam kumečiui labai 
dąug. Užsidirbs pinigų ir par- 

»važiavęs dvaruką nusipirks. 
Tokia- buvo Jono misija, ir to
ki troškimai, 

r / II.
Amerikoje žemaitiški Jono 

muskulai darbadaviui patiko, 
tė Joną prie sunkiausio 

darbo skerdyklose. Toks dar
bas Ajam tai niekis. Dirbo Jo-

Ws

No. 13-14 ‘^Kovos” gau
tas '• šiandie. Kaina J10c. 
Klauskite Naujietttiše.
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kuris yra,- krti asmuo žilio, 
kad turi pasidėjęs juodai die^ 

Toks j .žmogus r esąs,

Williarn S. Knudsen, Chevro
let motorų kompanijos pre
zidentas ir generalis mene
džeris.

Žodis-kitas apie Chevrolet 
kompanijos tvarkymų darbo 
pajėgų. Pirm keleto metų 
vienas žymus daktaras paste
bėjo, kad vyras, perėjęs 45 
metų, pereinąs ir savo nau
dingumų tai ar kitai įstaigai. 
Yra žinoma taipjau, kad kai 
kurie pramonininkai paleidžia 
iš darbų žmones, kurie pralen
kia minėta amžių.

Kitaip tečiau elgiasi Chevro
let kompanija. Iš 40,000 kom
panijos darbininkų, samdomų 
normaliu laiku, yra Šimtai pa
siekusių 50 metų -amžiaus ir 
daugelis pasivariusių iki 60 ir 
70 metų.

Seni darbininkai palaikomi 
Chevrolet kompanijoj ne taip 
jausmu vadovaujantis, kaip 
greičiau 
mais. 
energija

vadovaujantis, 
praktiškais sumeti- 

Ainžius ir jaunystės 
sudaro tinkamai ba- 

i ratų geram jaukto 
Mes neturime, sako 

juostų ir medaliu 
samdiniams, 
dedama to- 
kurias jis

nai,
Knudseno manymu, savo sam
dytojo vergas, kadangi jis bi
jo taip palikti darbą ir t eiti 
kitur, kaip paleidimo iš dar
bo. < -

Faktinai, Chevrolet kompa
nijoj, kaip General Motors da
ly, taupumas skaitoma taip 
svarbus daįykas, kad yra 
įsteigti tam tikri fondai iš su? 
taupų. Ir šiose suaupose gali 
dalyvauti ir yra raginami da
lyvauti visi reguliariai Gene
ral Motors darbininkai. Per 
12 metų sutaupų dalyviams 
buvo išdalinta $148,500,181, 
arba tokia šulu a gali būti iš
dalinta. Daug maž 26,000 Ge
neral Motors darbininkų šių 
sutaupų pagelba išmoka savo 
namus. Visos šitos suaupos 
yra investmentas, kad kompa
nijos samdiniai turėtų gyveni
mo užtikrinimą ir jaustųsi lai
mingiau.

Asmeninis Win. S. Knudse
no gyvenimas yra itin papras
tas. Didžiausia 
esanti jo šeimyna, 
tingas žmogus, jis 
jokiais ekscesais, 
turi jachtą, bet ji 
kė, nieko ypatingu nesiskirian
ti nuo daugelio kitų, o ir retai 
kada jis naudojasi ja. Jis 
turi du namu, teisybe, gražio
se apielinkėse, ir nors tie na
mai yra erdvus ir gerai pri
žiūrimi, jie tečiau nėra kokie 
palociai. Neužmiršta Knud
sen nė savo tėvų ir brolių Ko
penhagoj.

.penkinę dienas savaitėj nebus 
^pildytas, k Pastaraisiais lai- 
kgiS; jie dirbo po tris ar ketu- 
rias; dienas savaitėj, j Pirma 
negu sterikas busiąs pa
skelbtas dar ruoštasi pasitari
mui su meru Cermaku.

Kai kas apie Chicagą
Bušų gatvėmis

. ' . A '' ’ " .. j
mobilių eilę ir pasiekia 22 
gatvę. Kadaise čia gyveno, 
Chicagos turčiai. Bet tos die-! 
nos jau . dingusios. Dabar 
apielinkė sudaro dalį griuvę-, 
šių distrikto ir skaitoma kąip 
gengsterių buveinių vieta, čia 
yra jų kliųbai, čia paleistuvys- 
’tes urvai; čia ne vienas “tak- 
ing for a ride” planuota ir te- 
bcplanuojama.

Graborlai Lietuviai Gydytojai

Dabar UndertakingCo.
Wm. Ą. Pąkorny 

Koplyčia dykai

710 West 18th Street
Tek Canal 3161
—<O

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 E. Illth St
Kampai Wabaah Avenue

»Tel. Pullman 0856
Gazas, X-Ray, etc.

kad samdy-

darbui. 
Knutscn, 
senesniems savo 
bet kiekvienas jų 
kioms pareigoms, 
gali atlkti.

Knudson mano,
tojo pareiga yra mokėti kiek
vienam reguliariai samdo
mam tokių algų, kad jis ir jo 
šeimyna galėtų žmoniškai gy
venti veiklumo metuose ir su- 
sitaupinti dar atsargos senat
vei. Jeigu dėl kurios priežas
ties darbininkas nepajėgtų to 
padaryti, tai valstijos užduotis 
turinti būti palaikyti tokį žmo
gų senatvėj, kadangi jis vei
kiausia mokėjęs taksas valsty
bei palaikyti, kai buvo jaunas 
ir aktyvus.

Bet, Knudseno manymu, 
žmogus išblaškęs savo pinigus 
taip greitai, kaip tik gauna al
gų, skriaudžia pats save. Ji
sai praranda ’ jausmų šaugu-

Instru- 
išnyksta.

jo laime
Nors tur- 

nepasižymi 
Teisybe, jis 
yra mažių-

Areštai suniūkiu 
tynese

lenk-

Valstijos gynėjo agentai at
lankė /šuniukų lenktynes 
Thornton Coursing kliube. 
Jie areštavo vienų pardavėjų 
bilietų laimėjimui, būtent 
Charles t Huey, iš Chicago 
Heights. Kitas areštuotųjų 
yra Thomas Hcaley, lenktynių 
menedžeris.

Šie areštai padaryta tikslu 
iškelti bylų teisine ir • teismo 
pagelbų išspręsti, ar leistina 
Chicagos apielinkėj rengti šu
niukų lenktynes. Areštuotųjų 
gynėjas yra buvęs municipalio 
teismo vyriausias teisėjas Har- 
ry Olson.

Teatrai turėjo užsida 
ryti kaip vakarKaip brodkastinama 

Lucky Strike radio 
programas

“Prisirengkit!”
Tyla užviešpatauja studijoj, 

menui urnai nutyla, chaosas 
Valandėlė gilios tylos.

Padavus ženklą, keturi muzikai su
stoja prie mikrofono ir užgroja įžangi
nę. Tai Lucky Strike šokių Orkestras 
pradeda savo radio programą visu pla
čiu radio tinklu.

Jj girdi milionai. bet tik keli jį ma
to. O matyti jj yra labai įdomu. Or
kestras iš 50 muzikų yra didžaiusias 
šokių radio orkestras.

Seka trumpa pertrauka dėl anounce- 
rio. Tada orkestro dirigentas B. A. 
Rolfe nykščiu paduoda Ženklą ir prasi
deda pirmas numeris.

Muzikai viską išpildo su tikslumu 
paruoduojančių kareivių. Vienas už 
kito jie eina prie mikrofono ir atlieka 
savo dalį. štai prieina kombinacija 
septynių saksafonų. Po jų gali sekti 
kita kokia kombinacija: trys banjos, ar
monika ir du korpetai, paskui vėl kj- 
tbkių instrumentų kombinacija. Ir taip 
per visą programą. Visą laiką eina 
veikimas, bet viskas atliekama tvarkiai, 
nors orkestras groja tankiu tempu. Jau 
vien tiktai žiūrėdamas į muzikus pa
junti muzikos dvasią. Kiekvienas žing
snis yra rūpestingai apgalvotas ir išpil
domas pilniausioj tvarkoj. ,

Reikia labai daug įvairiausių instru
mentų, kad išpildyti tokiu garsų įvai
rumu ir suderinimu, kuriai: taip pasi
žymi Lucky Strike šokių programai. 
Vertė vartojamų Jjrys sykius,.į savaitę 
duodamuose programuos: instrumentu 
siekia nemažiau kaip $52,300. Tarp 
nepaprastą instrumentų yra dvjvamzd? 
euphonium, muziaklis • piuklas. maža 
marimba ir k.

Kad užtikrinti gerumą programą ir 
tvarkumą jų išpildymo, yra reikalingas 
didelis ir rūpestingas prisirengimas. 
Lucky Strike orkestrą sudaro rinktiniai 
muzikai ir jie laiko nuolatines repeti-

Dirigentas Rolfe užlaiko įaenkiolika 
pagelbitrinkų, kurių vienatinis uždavinys 
yra prirengti tris programai, j isa-Vaitf 
ir priruošti orkesraciją. Trys;(ž»pd'n^ 
tada paruošia . veikalų, kopijas, i kurias 
padeda j seifą, kad atsitikime, jei. ofi- 
gitiąlė orkestracija taptų pražudyta, pro
gramai vhtiek tiesusjtrukdytų, nes butų 
galima pasinaudoti kopijomis. . Be to' 
gaidbs yra apdraustos*, nuo vigysfes, 
gaisro ar sunaikinimo! Nors to dar 
niekad neatsitiko, bet( Vistiė]c styari^thąsf 
visų atsargumo priemonių neprileist* 
kad ir mažiausio programų sutthkdymo.

(Apg.) J

Kaip vakar turėjo būti pas
kutinė diena s operavimui 100 
priemiesčių teatrų, kurie keti
no paskelbti lokautų kruta- 
inujų paveikslų dperuotojų 
Unijai. Ginčas ėjo tąrp teat
rų savininkų arba jų mened
žerių ir paveikslų operuotojų 
unijos deliai kiekio darbinin
kų mašinoms operuoti.

Mat, seniau padaryta sam
dytojų ir unijos sutartis, kiek
viename teatre turėjo būti du 
oper uoto j ai. Teatrų, gi,.; savi
ninkai pareikalavo dabar, kad 
unija sutiktų vienam'‘Operato
riui. Kadangi unija besutiko 
šitokiam reikalavimui, tai sa
vininkai ir tarėsi uždaryti sa
lo teatrus. ■ .

ir 
pu

sėj, paimkime busą No. 1, 
Ruseli Sųuare. Jis pavežys 
mus pietinės Chicagos dalies 
gatvėmis, artimomis Michi
gan ažero pakrantei.

Grant Parkas ir abelnai vi
sa Michigan ežero pakrantė 
ties vidurmiesčiu (loop) ir ge
rokai už jo yra viena gražiau
sių vietų Chicagoj. Michi
gan ežero pakrantei išpuošti 
sulig pagarsėjusiu Chicagos 
Planu jau išleista apie $250,- 
000,000, o planui užbaigtų kaš
tuosią dar apie tiek pat.

Musų busas, stabdomas 
kuone ant kiekvieno kompo
tai policininko rankos, tai 
raudonų šviesų, pravažiuoja 
eilę ’ parinktinų krautuvių, 
viešbučių ir kliubų trobesių. 
Jų tarpe — žinomąją Orchest
ra Hali adresu 216 Michigan 
avė., Strauso trobesį, Audito
rijos viešbutį, kurio trobesy 
seniau Chicagos opera vaidin
davo, Congrcss, Blackstonc ir 
Stcvcns viešbučius. Pastara
sis, sakoma, esąs šiuo laiku 
didžiausias viešbutis Ameri
koj.

Kitoj Michigan pusėj, bū
tent Grant Parke, paliko 
Buckingham fontanas, vienas 
gražiausių Amerikoj, o gal ir 
visame pasauly fontanų. Yra 
ko pažiūrėti vakare, kai jis 
muša vandenį aukštai nakties 
tamson, o vandens lašai žyba 
miriadomis perlų ir daimantų, 
raižomų visomis laumes juos
tos spalvomis.

Prie Illinois Central gelžke- 
lio stoties Michigan gatvė pa
sirodė siauresnė, ir įvažiuoja
me. į vadinamų automobilių 
eilę, tai yra, į centrų automo
bilių krautuvių.

Bet pirm negu išvažiuosime 
į tų eilę, į rytus nuo Illinois 
Central pamatysime Fieldo 
Muzėjų Gamtos Istorijos — di- 
džiausį pasauly marmoro tro
besį. Gi dar toliau į rytus 
nuo jo stųkso, kaip koks for
tas, Adlerio lėšomis pastaty
tas Chicagos planetariumas... 
Kada nors vakare, turėdami 
laiko, nueikite iki planetariu
mo ir pažiūrėkite į Michigan 
gatvę iš ten. Tikrai nesigai
lėsite. /'■ * .

I pietus nuo Fieldo muze- 
jaus randasi Kareivių Aikštė 
(Soldiers Field), Tai Chica
gos amfiteatras. Panašiose 
vietose senovėj graikai ir ro
mėnai renkdavo atletines 
i’ungtines, apvaikščiodavo ka
irų laimėjimus, ruošdavo gla
diatorių žaismes.

: Busas, išvažiavęs iš vidut- 
miesČio, greitai prabėga auto-

Prie Michigan avenue 
Adams Street, šiaurryčių

važiuoja- 
pama- 

Club 
Seniau tas .trobesys

nic Michigan gatve. — 
tysime Chicago Motor 

‘buveinę.
buvo stok j ardų baronų šeimy
nos — Cudahy. — rezidencijos' 
Tumai, šiandie ne tik šis tro- 
bėsis, bet ir eilė kitų, kuriuo-, 
se gyvend piniguočiai ir “so-; 
saidos” šeimos, arba užimti 
yra biznio įstaigų, arba lei
džiami nuomai kaip “board- 
ing houses”.

Busas pasuka į rytus 33 gat
ve ir įvažiuoja toliau į South 
Parkway. Prie 3.5 gatvės at
sidursime juodveidžių ‘‘švie
siajam dislriktc”, arba, kaip 
kiti sako juddycjdžių Rialtoj.

*

- ’   ‘ >'
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Kokplyčia Dovanai . 

Turiu automobilius visokiems reika- 
~ lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rezidencijos 
Tel. Boulevard 5913* *
Ofiso it Rezidencijos
Tel. Boulevard 5914

DR. BERTASH ir 
DR. NAIKELIS 
756 W. 35th St.

(kampas 35-tos ir So. Halsted

Ofiso valandos
'nuo 1 iki 3, nuo 6:30 iki 8:30

Ofiso valandos 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9

, < 

įvairus Gydytojai

DR. DERZMAN 
’ h IŠ RUSIJOS - Į 
Gegai lietuviams žinomas per 25 »•- 

tus kaipo patyrus gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ‘ ir Laboratorijai 
1025 W. IStb St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
' nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

ffpdą Patk 6755 ar Randolph 6800

St.)

* Čikagielis.
(Bus daugiau)

Rez. Phone Grovehill 1321
Ofiso Tcl. Lafayette 4180

Dr. Vincent C. Steele
DENTISTAS

4180 Atchet Avė., šalę Midland Bank 
Valandos: 10 iki 12 A. M», 1 iki 5 

P. M.. 6 iki 8 P. M.

——o--------

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS 

* ■ ' ii *

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
. Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbų busite užganėdinti, 
Tel. Roosevplt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 5927

Dr. Susan A. Slakis
Specialistė Motetu it Vaiką Ligą 

4145 Archer Avė.
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava., 2 lubot 

CHICAGO. ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Paliuosavo banditų 
auką
paleido Miehael 

4151 So. 'California 
Jisai buvo pranešęs 
kad plėšikai atėmę 

Bęt policija surado 
$80 ir areštavo jį.

Policija 
Mientus, 
avenue. 
policijai,; 
i A j o $80. 
jo karu*
Policija paleido Mientusą po 
to ,kai jis prižadėjo sugrąžin
ti, pinigus samdytojams.

Miestui grūmoja strei
kas -j . ‘

Sulaikymas gatvių valymo 
ir .nuvežimo, išmatų grūmojo 
miestui praėjusios savaitės pa
baigoj. .Mat 550 trokų šofe
rių išpiatoms. nuvežti, jų pa- 
gelbitiinkų ir Vežikų nusitarė 
paskelbti,, siroką* ieigu 
kalavimas duoti jiems darbo

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

■ S. M. SKUDAS
; Lietuvis 

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai

718 W. 18 St.

Lietuvės Akušerės

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Masą patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime ii- 
laidų užlaikymui sky
rių. ■.

3307 Auburn Ave<
CHiCAGO. ILĮL.

IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj . ■ ;

1646 W. 46th St.
.■

Telefonai

/Boulevard 5203

Boulevard 8413

1327 So, 49th Ct.
/ - '

, Telefonas

Cicero 3724

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

; Laidotuvėse patarnau- 
’ ju geriau ir pigiau, 
i,, negu kiti todėl, kad 
m priklausąu prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS: 

668' Wj 18th Street 
jj;, Tel. Canal 6174 

fr SKYRIUS: 
r,; 3238 S, Halsted St. 
i d Tel. Victory 4088

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archei Avenue

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

2 iki 
10

0036

Drs. S. E. Allen <
ir

M. S. Allen
’raneša apie perkėlimą savo dentuterijos 

ofiso iš 3506 So; Halsted Street

6657 So. Ashland Avenue
Telefonas Prospect 6257

'Rez. 6600 South ’Atteeian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Mrs. A. K. 
JARUSH

PHYSICAL 
THERAPY

B MIDWIFE

6109 South
Av.Albany

Phone
"■ Hemlock 99252

MRS. L. MAGNUS 
Akušerė 

Praktikavusi per 24 metus 

6042 So. Peoria St. 
Tel. Weųtworth 6866 

arba Normai 7988
. ........................................  Į1>

Akių Gydytojai
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliotais puo 10 iki 12.
■ ' .................. ..................... N

Duokite savo akis išegžaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
'' OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47th St. 
Tel. Boulevard 6487

r

.  . !'>■   f ,'. *"■» , Į 1

Duokite savo akis išegzaminuoti 
DYKAI

Registruotam Optometristui 
Akių Specialistas. Virš 15 metų 

patyrimas 
Akiniai nup..$3

Valandos: 9 ryto iki 9 vak. kasdie.
DR. J. GROUPE

■4631 S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

•• r * ** ■*A-**';

Gydytojas ir Chirurgas i 
3147 So. Halsted Street 

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

Ofiso valandoj: 
iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avė.

' Phone Canal 6Ž22

DR. S. BIEZIS
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1^-3 >’k! 7^-8 

ĮSeredomis ir, nedėlipmis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Rėpublic 7868

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. ERENZA
p iki 12, 1

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue
1 Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryti 
.nuo 6 iki 8 valandai vaka 

apart čventadienio it ketvirtadienio

"*** ***“****• • **rv* -

I AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAĮCVĮ 
Mes visuomet teikiame^ širdingą,, simpatingą

p patarnavimą, kuomet jis i y^ įąbiąuaiai jjsikalmgas^

J. F. EUDEIKIS & CG.
JŪSŲ GRABORLAI f

. Didysis Ofisas
4605-07 South Hcrmitage Ąvenuf

L,___ _______JARds i-7.«Ims- f t

DR. MARGERIS
Išvažiavo Lietuvon.

Griš apie vidurį rugpiučio 
mėnesio

-------- O“’-""

Telefonas Yards 0994 . 4 r 

Dr. MAURICE KAHN 
4631 South Athland Avetme. 

Ofiso valandos:
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piej.

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtoaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M, 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal tetarti

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

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

Tel. West 2860
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Ofiso TeL Victory 6893 i 
Rcz. TcL Drevei 9191 ■ .

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

Ofaut 3102 So. Halsted St., Chicagd 
arti 31a* Street .

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
. ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu i naują vietą po nr.
4645 So. Ashland - Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutarti 
Tel. Boulevard 7820 

Namai:

6641 So. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930

Ilgai Užsitęsusios Ligos
širdies. Plaučių. Inkstų ir Kraujo pakriki*

M .. . t j .' *'VūG
ValanOop: 9 ryto U

...4*

OTfM, OsteopstM 
K- ViMa At*> 
sndenc® 0083 
1 IM •.

# ■v

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

Tel, Lafayette 4146

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

ryto

DR. j: j. kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Suite 3 
Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St. Canal 23 3 ( 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

' ADVOKATU V 
MIESTO

127 N, Pearbocn Sr„ Room 1113. 
Telefųtfąs Ceųtral 4411 .

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
TA Boulevard 13|0 

Valandos: ,nw> 6 iki > vA kiekvieną 
vakarą, išskytet kttvergą 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto
................ «—

A. A. OLIS i

Hemlock 8151

DR. y. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2435 West 69th Street 

VALANDOS:
10 iki 12 <yto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart Šventaditeid ir Ketvirtadienio 

, :---
Phone Canal 2118 

Valandos: 6—8 vakare 
DR. A. L. YUSKA 

1900. So. Halsted St. 
4193 Archer Avė. 

Valandos: 2-L-4 po piet 
Phone Lafayette 0098 

Naktinis telefonas Grovehill 1595

Dr. A. P. Kazlauskis 
Dentistas 

4712 South <Ashland Avė.
Ofiso valandos 10

Tel. Boulevard 7589 
;o valandos 10 ryto iki 8 vakaro 
Residcnce Phone Hemlock 7691
.............. ................. .......................... —<1 

Phone Boulevard 7042

Dentistas - 
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Streef

Įyairiis Gydytojai
Tcl. Central 7079 

R,cz. Longbeach 9453 
Valandos 1 iki 4 ir pagal susitarimą 

Dr. B. G. LAMBRAKIS 
Ausų, Nosies, Gerklės Specialistas 

Instruktorius. Vienųoj Universiteto 
Suite 1447-49 PittiflsMJMdg.

ADVOKATU 1
11 South La Salia Street

Room 1934 Tek Randolpb 0332 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vai. 
3241 S. Haltted St. Tel. Vietoj 056$ 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subatoe vale.
Vasallt—Pan.» Ser. ir Pėtnyčioe vak.

---------------------------Myu1 R--------------- -

John Kuchinskas
«■ ■ ■'< S *

Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd St

Arti Leavitt St.
fTtfrfonm Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj it Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų 
.i.i. .ii. :

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
— 6 iki 9 vai. 

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
x-,, . 1 ' r ■■

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
Lietuvis advokatas 

105 IV. Adams S,t..' Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 IV. 22nd' St. nub 6-9 
Telepbone Roosevelt 9090 < 

Namie 8-9 <yte. Tel, RepAiblk 96Q0

JOSEPH j; GRISU
Lietuvis Advokatas .
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Moteries PatarimasCHICAGOS ŽINIOS CLASSIFIED ADS
Patente

CLASSIFIED ADS

JUS(J PATOGUMUI

yra Chicago, III

MADOS MADOS MADOS
Ežero pakrantėj

PRANEŠIMAI

Avė,

For Rent

3056

Furnished Rooms

trutn

telefonas

(Vardas ir pavardė)

namie

apgulusių ’ ak 
naujai atėju- 
jis turi mau

utar-
7:30

ia adresuoti:
» 17R9

benti. ,r; j 
kate tam darbui, atsišaukite

prasidės rugsėjo
Bus mokinama

gasi 
vis

Financial 
Finansai-Paskolos

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

siųsti man pavyzdį No 

Mleroa

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Educational
___ Mokyklos___

Real Estate For Sale 
Namai-ŽeniS Pardavimui

gatavas
Jisai

Mačiau pusėtinai daug tokių', 
kurie gerai nusideginę saule.

Gerų plaukikų esama. Kaip 
maudįytis nusibosta, tai mankš
tinasi: varto akmenis, tampo
si. O kai ir tas nusibosta, tada 
diskusuoja. Iš kalbų matyti, 
kad diskusantų yra visokių tau
tų. Bet apsieina draugiškai..

Kurie turi laiko, tai gera 
vieta jiems saule nusideginti.

Chicagos ■ Lietuvių Auditorijos Korpo
racijos direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis 
rugpiučio 
svetainėj, 
vai, vak. 
būtinai atsilankykite į 
nes bus pilnas raportas 
poracijos pikniko ir 
svarbių reikalų aptarti.

ANT RENDOS storas Brighton Park, 
geras dėl barbernės. 4458 S. California 
Avė. Tej. Lafayette 7404.

REIKALINGAS žmogus, kuris finan
siniai išsigali nusipirkti paują didelį 
troka dėl vežiojimo groserių po mie-«

MAJESTIC REFRIGERATORIAI 
Visi sankrovos sempeliai, niekurie visiš
kai nauji, išparduodami su 30 iki 40% 
nuolaida nuo reguliarės kainos.

7914 S. Ashland Avė. 
Tel. Raddiffe 7331

storas su sofi 
Kreipkitės į 2 augš- 

vakare.

randasi netoli 
(dairy farm). 

ant metų lai- 
Atsišaukit pas 
519 S. Irving 
0015.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marijonos Žibaitės 
Laidotuvės

(.ISTERINE 
pašalina halitosis

Amerikos Lietuvių 
Mokykla ,

3106 S. Halsted St.,

MOKYKIS BARBERYSTfiS .
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk t

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

672 West Madison Street

PARSIDUODA — auksinė proga 
savininkams, 7 kambarių, šildomas fur- 
nace, tiktai vieną žiemą vartotas Sun- 
beam Heating Co. išdirbystės, parduo
siu už teisingą pasiūlymą. 

JOS. URBUTIS 
628 W. Garfield Boul.
Tel. Boulevard 0733

PASIRENDUOJA 
drink fikturiais. 
tą nuo 11 ryto iki. 9 vai. 
3113 S. Halsted St.

suteikia 
barzdaskutyklos 
mm komfortą

skutimos

TAISAU IR APMUŠU RAKANDUS 
Apmušu kėdes ir perbudavoju už $1.50 
ir viršaus. Taisau springsus. W. Dur- 
bam, Oak, 3805.

RENDON šviesus, švarus kambarys 
dėl vyrų prie mažos šeimynos. 4434 S. 
California Avė., 1 lubos.

PARSIDUODA ar pasirenduoja bu 
černė ir grtfsernė, gerai einantis cash biz 
nis. 2633 W. 43 St.

[Acme-P. y A. Photo] 

Minios Mylimas?
LOS ANGĖGES, Cal. — čia 

yra David Clark, buvęs deputy 
district attorney, kurs gavo 
60,000 balsų ant Municipal tei
sėjų pats tuo tarpu sėdėdamas, 
kalėjime, kaltinamas dviejų 
žmonių nužudymu.

L. D. Namo bendrovės 
Kurie dar nesate gavę

Matykite mane 10—11 
galėsite važiuoti 

Aš esu Chicagoj.
P. D. ANDREKUS, 

3325 So. Auburn Avė., 
Chicago, III.POPIERIAVIMAS 

SPECIALIAI
20 rolių Craftex popieros, užtekti

nai dėl sienų vidutiniškos seklyčios ii 
valgomojo kambario, su viskuo $14.00 

CONNORS
• Tel. Raddiffe 3284

Iš trijų' nušautų praėjusių 
savaitę negrų suirutėj, kįkisioj 
dėl varymo iš buto šeimynų, 
kurios nemoka rendų, šešta
dienį laidojami buvo du neg
rai.

Apie 10,000 asmenų palydė
jo juos. Kokia 15,(X)0 kitų bu
vo žiūrėtojai. Daugiau, kaip 
500 policininkų lydėjo visų 
procesijų.

Laidotuvės buvo tvarkios, 
r ’

Nešta raudona vėliava ir gie
dota Internationalas.

PARDAVIMUI 2 augštų biznio pra- 
pertė, gražioj vietoj, 3 flatai ir krautu
vė, moderniškas, extra lotas ir 3 mašinų 
garadžius. Greitam .pardavimui, pusę 
arba visą, važiuoju Lietuvon, partneris 
lieka', randasi 2501 W. 46th St..

, 2601 W. 6th St.
Atsišaukite

2843 W.‘ 38th St.
Tel. Lafayette 0274

Areštavo džiabų parda 
vėją

DAR LABIAU NUPIGINTA
GREITAM pardavimui tikras bargenas 

Reikia pinigų.- 6 kambariu murinta bun- 
galow, labai dideli iviemja kambariai — -jei
gu jleškote genia namus —- pamatyk Šiuos. 
Geros išlygos. 10037 May St. Tel. Beverly 
6330..

Palaidojo; užmuštus 
negrus

PATENTŲ Advokatas su 25 metų 
patyrimu duos pagelbą išradėjams gau
ti patentus, finansavimą ir surasti tur
gų praktiškiems išradimams. H. J. Sand- 
ers, 536 S. Clark St. Tel. Wabash 5150.

Jie niekad jos 
nekviečia

ATOSTOGOS 
liepos 31 iki 
dienai.

tęsiasi nuo 
rugsėjo pirmai

PARDAVIMUI South Sidėj 3 apart- 
mentų namas, po 5 kambarius; saulės 
seklyčios, miegamieji porčiai, garu šil
domas, 2 karų mūrinis garažas. Taip 
štoras angliškame beismente. Graži 
vieta dėl kiekvieno, kas interesuojasi biz
niu ir gražiu namu gaus bargeną. Adre
sas 1619 W. Garfield 'Blvd 
Prospcct 3409.

ŪMI MIRTIS
Blakėms, tarakonams, uodams 

siems kitiems namų vabalams, 
kių naikinimas musų specialybė, 
kitę Seeley 3345 dėl nemokamos - de 
monstracijos.

/ CHICAGO GERMICIDE CO. 
17 South Paulina St.

Tel. Seeley 3.345 .

BARGENAS
6 kambarių muro vene'cr bungalow, 

karštu vandeniu šildomas, ąžuolu (ri
muotas, asbesto slate stogas, 2 extra 
kambariai beismente, 30 pėdų lotas, 2 
karų garažas, graži gyvoji tvora ir dar
želis. $6,250 išmokėjimais. Savi-

PAMOKOS 
pirmų dienų, 
dienomis ir vakaraisBridgeporto 

“AUŠROS” KNYGYNAS 
3653 So. Halsted Street 

Tel. Yards 4754
Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W, 63rd St.
Brighton Park

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th St. 

Tel. Lafayette 1088

8 KAMBARIŲ medinė bungalow, dvi
gubas garažas, 37% pėdų lotas, Holland 
fu misas: visi pagerinimai. Apie $1,000 
cash. 3829 W. 64th Place.

riemiesČius. ' Nereikia tolį ga- 
Jeigu jus manote, kad jus tin- ■ . «v . . a • •

Help Wanted—Malė 
a > Darbininku reikia

REIKALAUJU * lietuvių vyrų su 
biznio patyrimais, katrie turi gerus pa
liudijimus. Tokiems turime gerą pro
gą. Atsilankykite nuo 9 iki 5 vai. 
vakare.
GULF COAST DEVELOPMENT CO 

Room 1001 
29 So. La Šalie St.

Pereitų antradienį teko ap
lankyti didmiestį. Nuvažiavau 
anksti. Teko pavaikštinėti po 
krautuves.

Daug mažiau žmonių šiais 
laikais krautuvėse, nei gerais 
laikais. O perkančių tavorą tai 
ir labai mažai. Pasižiūrėję j ta
voms, sako, kad taipjau brari- 
gu, kaip priemiesčiuose.

Popiet nuėjau į ežero pa
krantę arti Chicagos planeta
riumo, po dešinės. Daugybė 
žmonių, bet maudosi mažai: 
ma*t, šaltas vanduo. Jaunuome
nė voliojasi smiltynuose.; Nusi
tariau pasivolioti ir aš, tik ne

Roseland ir Pullman
VVAITCHES B.'.OS. CORP.

52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
duoti “classified” skel
bimą ar užsirašyti 
“Naujienas”,j kreipkitės 
į artimiausi atstovą.

SKAISTUS VEIDAS 
Juodieji inkštirai, spuogai pašalina

mi ant visados, taipgi visokie 
odos nuspogavimai. 

SOUTH-PARKWAY LAB.
403 E. 61 St. Tel. Normai 5303 
Vai.: 10 a.m. iki 5 p.m„ 7 iki 9 p.m.

ROOFING IR TINNING
Specialiai žemos kainos vasaros lai

ku. Visas darbas garantuotas. Apkaina- 
vimas Dykai.

DUMAN ROOFING CO.
3552! S. Halsted St. Tel. Yards 0385

THE BRIDGEPORT TIN SHOP t •
Įsirengė pilną pasirinkimą Hardvvare ir 

Malevų, taipgi plumbingo reikmenų. 
Žemos kainos.

3218 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

PARDAVIMUI 5 kambarių murinę 
moderniška būngalow, lotas 40x125. 
Furnace Šildoma. Kaina $6000.

4416 S. Campbell Avė.

PATENTAI
Parduokite * savo patentą ar išradimą 
išstatydami savo modelį arba braižinius 
Antrojoj ir Didesnėj INTERNACIO
NALINĖJ PATENTŲ PARODOJ, 
CHICAGOJ. Tūkstančiai fabrikantų ir 
patentų pirkėjų apžiūrės naujus išradi
mus ir patentus, kad juos paleisti mar- 
ketan. Labai žemos kainos. Jeigu 
jus neturite modelio, užteks braižinio ir 
aprašymo. Rašykite dėl nemokamos 
knygelės. B. Hamilton Edison, Manag- 
ing Director. International Patent Ex- 
position, Merchandise Mart, Chicago.

gauti 
Policija areštavo Gai

šia, sakoma, prisipaži- 
kad jis neturėjęs tokio 

darbo.

PARDAVIMUI Ist morgičiai $8,000 
ant 400 akrų farmos, vertos $3 5,000, 
geri budinkai. Farma 
miesto ir yra išręnduota 
Arba paskolinti pinigus 
ko su geru nuošimčiu, 
savininką, J. Rachenske, 
Avė., 1 Fl., Tel. Seeley

ras”, kufį operavęs Wilfred 
Caile (6742 East End avė.), 
paskelbęs, jogei jfe turįs dar
bų kokiai ten dūdų (paipų) 
linijai tęsti. Bet už darbo da
vimų Caile reikalavęs po $5 
iŠ kiekvieno norinčio 
darbų

PARDAVIMUI grosernė sb namu 
ar be namo, arba mainome į mažą na
mą. Kreipkitės 7359 S. Paulina St.

TURIU paaukoti gražius 4 kamba
rių augštos rūšies rakandus, kaurus ir 
radio. Veikite greitai.

6348 S. CampbeH Avė.

Penktadienį, 7tų rugpiučio, 
anksti iš ryto saulutė šviete 
skaisčiai. Būriai žmonių kas 
automobiliais, kas pėsti ren
kasi prie slubos po numeriu 
6646 S. \Vashtenaw Avė., nes 
čia buvo pašarvotas kūnas 
Marijonos Žibaitės (kuri, iš
vykus atostogų, sutiko nelai
minga mirtį 1 dienų rugpiu
čio), ir kurios laidotuvėse bu
vo rengiamos tų ryta.

REAL ESTATE 
LOANS 0 INSURANęE 

Perkam, parduodam, mainom namus, 
lotas, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parupinam 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitai 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

direktorių ir draugijų 
susirinkimas įvyks pirmadieny, 

10, 1931 m., Auditorijos
3133 So. Halsted St. 8:00 

Visi direktoriai ir atstovai 
šį susirinkimą, 
iš praeito Kor- 

taipgi yra kitų 
, ' Valdyba.

NAUJIENOS” TURI 
ATSTOVUS SEKA

MOSE VIETOSE

ŽEMO BEITO iras -’ 
BlIRNINi; EGZEMA

Soothing, coolinę ŽEMO bringg 
prompt relief to itching, burning 
s«rin; even in severe cases relief comes 
as soon as ŽEMO touches the tor* 
tured skin. Eczema, Ringworm, 
Bashes, Pimples, Dandniff and other 
ahnoying skin or scalp troubles gen-; 
erally yield to this soothing, anti-1 
septic lotion. ŽEMO is safe and de- 
pendable. Ali Druggista. 35c, 60c. 
$1.00. Extra Strength ŽEMO besti 
for chronic cases—$1.25.

Kada Buckey Malt Syrup pradėjo garsin
ti* šiame laikraštyj, yra gauti keli apie jį 
atsiliepimai nuo moterų, kurios gerai 
pažysta valgių ruošimą.

Vienas iš tų laiškų, gautas nuo Mrs. 
Mary Jancich, sako: "Aš vartojau
daugelį molto extraktų ir molto syru- 
pų, bet Buckeye Malt Syrup yra ge
riausias iš jų visų. Puikus Buckeye 
Malt skonis pagerina valgį. Aš varto
jau Jį pajuose, biskituose ir duonoje ir 
jis visur pritiko.

“Buckeye yra augštos kokybės daly
kas ir moteris jį ras naudingą prie ga
minimo valgių. Aš, rekomendavau jį 
kelioms savo draugėms ir jos visos jį 
labai giria”.

PARDAVIMUI furnišiai, — 
nis pečius, seklyčios setas, radio ir 
kas dėl gyvenmio. 939 W. 34 St

Pasak “Chicago Herald 
Exąminer, “samdymui biu

Prisiartinus paskirtam lai
dotuvėms laikui, minios žmo
nių apsiautė visų namų, o au
tomobiliais tapo užpildytos vi
sos artimesnes apielinkės gat
vės, iš ko galima buvo spręs
ti, kad bus skaitlingiausios li- 
dėtojais laidotuvės, kokių gal 
būt nei viena mirus Chicagos 
lietuvaitė nėra turėjus. Mari
jonų Žibaitę palaidoti dalyva
vo virš 300 automobilių ir gal 
būt netoli pusantro tūkstan
čio žmonių. Tur būt dėl to, 
kad Marijona turėjo plačią pa
žintį tarp Chicagos lietuvių 
dirbdama daug metų už kasi
ninkę ir knygvedę lietuvių 
įstaigoj Peoples Furniturc Co. 
Nes Marijonos linksmas ir 
draugiškas būdas palikdavo 
atmintį tiems žmonėms, su ku
riais ji susitikdavo, o, antrų 
Marijona turėjo platų skaičių 
giminių ir draugų, ba buvo 
gimus ir augus Chicagoje.

Tarp skaitlingos susirinku
sios minios palaidoti Marijoną 
matėsi visur nuliūdę veidai, 
išreiškentys didį apgailestavi
mą. Kasgi to negali atjausti 
ir apgailestauti, kuomet žmo
gus pergyveni visus pavojus 
kūdikystės dienose, užaugi 
sveikas bernelis ar mergele 
praleidęs kūdikystės bėdas, o

stniltyne, o ant 
čerepokas.

Daug žmonių 
mens. Kiekvieną 
sį užklausia, ar 
dytis siutų. Vieni pasisako tu
rį, kiti neturį, čia “štedavi” 
žmones paaiškina, kad būtinai 
reikia turėti siutas, ba be jo 
policija nuveš į “daboklę”. Įsa
kymus pildo.

Pirm keleto savaičių čia ne- 
idėvėjo maudytis siutų, ule ka
da kai kuriuos nuvežė į dabok
lę, tai dabar prisivengia be siu
tų maudytis.

dar kitų nesulaukęs, pačiam 
gerume džiaugtis ir gėrėtis 
gyvenimo linksmybėmis, bet 
ir nutrauktas gyvenimas. Nors 
Marijona buver pasiekus gyve
nimo laipsnį, bet pavyduolė 
mirtis užbėgo jai už akių bė' 
jokio pasigailėjimo paėmė jų 
su savim neatsižvelgiant, kad 
Marijona buvo tik 22 metų 
amžiaus mergaitė.

štai prasideda Marijonos 
laidotuvės. Jaunos mergaitės 
neša gėlių vainikus, kurių 
buvo prisiųsta gana didelis 
skaičius Marijonos giminių ir 
artimesnių draugų. Štai jau
ni vaikinai grabų neša. Pas
kui grabų išeina trys ypatos, 
tvirtai vieni kitus laikydami, 
kad nepultų ant žemės iš šir-

Marijonos 
ir brolis, 
kūnas at- 
skambina

ATSIKRATY- 
KIT LIGŲ PE- TJTT nosyje, burnoje

* • ir gerklėje

Leiskite; Zonite išva
lyti suiikimŠusias . at*^ 
matas, " išnaikinti' pe
rus, neprileisti ligq. 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plčves

Ar jus žinote, kodėl ji bu
vo nepageidaujama f 4 Ji pa
ti nežinojo. Halitosis (dvo
kiąs kvapas), draugijos 

kurios niekas neat
buvo priežastis, 

nėra reikalo turėti 
Gerklės plovi-

(**«•«)

klaida, 
leidžia, 
Jums 
halitosis 
mas su Listerine tuojaus su
naikina dvokiantį kvapą ir 
sustabdo įdegimą. Varto
kite jį kasdie. Lambert
Pbarmacal Co., St. Louis,

dies skausmo. Tai 
motina, jos patėvis 
Netrukus, Marijonos 
vežtas į bažnyčių, 
varpai, giedamos giesmės, lai
koma mišios, prakalbos; žmo
nių maldos ir liudėsis.

Užbaigus bažnyčioj ceremo
nijas, Marijonos kūnas įdėtas 
į automobilį. Vadovaujant 
graboriui Lechavičiui, seka il
ga, kelių mylių automobilių 
palydovų eilė į Šv. Kazimiero 
kapines. čia jau užsibaigia 
a. a. Marijonos kelionė ant vi
sados. Po įvairių ceremonijų 
kapinėse Marijona tapo palai
dota prie savo tėvelio, kuris 
mirdamas ją paliko vos jai 
esant pustrantų metų amžiaus. 
Palaidojimui Marijonos tėve
liai ir brolelis Simonas nesi
gailėjo didelių išlaidų ir pas
tangų. Iš tų visų pakavonės 
įvairybių, tai labiausia atitiko 
moderniškų laikų laidotuvėms, 
oro lakūnai, kurie, skrajoda
mi ore," iš aukštumos bore gė
les ant leidžiamo į žemę Mari
jonos grabo.

Taip ir užsibaigė paskutinis 
persiskiriinas su a. a. Marijo
na. Ji ilsisi ramiai, o jos gi
minės, draugai ir pažįstami 
liūdės jos ilgai, o ypatingai 
jos motinėlė, kuri labai su
vargus ir nuliūdus apleido jos 
kapą dejuodama ir verkdama.

Specialistas trydyme chroniškų ir nauju li
rą. Jei kiti negalėjo jumis ifigydyti, atsflan- 
kykit pas mane. Mano pilnas lėogzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei a6 apsl- 
Imslu jus gydyti, sveikata jums sugryA. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusą 
kur Ir kas jums skauda, bet ‘pats paaakys 
po galutino iiegzaminavimo—kas jums

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė 

lioj nuo 10 rvto iki, 1 oo pietų.

• Roseland.
šėrininkams
bendrovės šėrų tai malonėkite atsilankyti 
pirmadieny, rugpiučio s10 d., 7:00 vai. 
vak., L. D. name, 10413 Michigan

Sekr, P. Raianskas.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir Pa 
šelpos Kliubo susirinkimas. įvyks 
ninke, rugpiučio 11 d., 1931 m., 
vai. vakare, Cb. Liet. Auditorijoj. Ger 
biami draugai malonėkite visi * atsilan 
kyti. kadangi turime svarbiu irrik’ilų ap 
tarti. ■ Valdyba.

PARSIDUODA restauranas, pigi ren 
da, ilgas lysas, išdirbta vieta. Parduo 
siu pigiai iš priežasties kito biznio. Jei 
gū neturi pinigų, priimsiu pirmą mot 
gičių. Šaukite Spaulding 2396.

3056 — Sporto ir ofisui dėvėti tinkama suknelė, 
pom rankovėm, kaip kam tinka. Ją reiktų siūdinti iš vienos spalvos materijos 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20, r " u '

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj, pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. laiškus re: 
MarUlonno \.TSoJ-I'a

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 
DEL PARDAVIMO 

Roominghouse, 44 kambarių, lysas 4 
metų. Renda $295. . Visi ruimai iš
taisyti sulig vėliausios mados. Turėtų 
kalbėt angliškar. Išmokysime vesti biz. 
nį. Parsiduoda už $3,000. įmokėti 
$1500.

915 Irving Park Blvd.

Buy gloves with what 
it savęs

* > •» * f 1
reikalo mokiu 6Qo M J.

' daugiau, kad rauti gerą dantų i 
j- koAele. Literine Tooth Pasta, F 

dldeUs tūbas parsiduoda ui 
26c. Ji valo ir’ apsaugo daa- • thį

> tis. Be to galite •utauplgtl sh. 
S3, ui kurtuos rauta auslpirk- ,3 
U pirlUnaltes ar ką kitų.

K ’v Lambert Phansacal Co. ■ '

v LISTERINE
TOOTH PAŠTE

per krutinę

Farms For Sale 
Ųkjąj Pardavlmnl

FARMOS — ŪKIAI
50 akrų ąnt pardavimo ir mainymo 

labai pigiai 
rugpiučio (August) 
sykiu

Kiekviena moteris kuri nori gražiai 
apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, 
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
Easisiuti sau gražiausius rubus už pigią 

ainą? MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas kurį išsi
rinks sau suknelei: tik 15 centų.

Taip bus pigiau ir smagiau.
Rašykite tuojaus į x 

Patttrn Departamentų 

NAUJIENOS

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

RAKANDAI vartoti tik 2 mėnesiu, 
kaip nauji, atiduosiu beveik uždyką. Par- 
lorio setas vertės $350 tik $85. Besiulis 
9x12 Wilton kauras $18, 9 šmotų val
gomojo kambario setas vertės $375, tik 
$95; taipgi radio, lempas, maži staliu
kai ir tt. Galima matyti bile laiku 7816 
So. Marshfield avė. 1 lubos ar telefo- 
nuok Triangle 4146.

Su ilgom arba

16, 18 ir 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

PROBAK




