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Trys Karo Laivai 
Pasiųsti Kubon

Jie saugosią amerikiečių gyvastis, bet ne 
darysią intervencijos. Generalinis 

streikas Kuboje užsibaigė

vie- 
lai- 
Ku- 
bu*s

WASHINGTON, rugp. 14. — 
Prezidentas Rooseveltas netikė 
tai įsakė trims Jungt. Valstijų 
torpediniams laivams plaukti i 
Kubą,—dviems į Havaną ir vie
nam į Manzanillo, pietinėj Ku
boj. Pirmieji du jau atvyko į 
Havaną. Kitas atvyks už po
ros dienų ,nes jis randasi Paci- 
fiko vandenyne.

Prezidentas Rooseveltas 
šame pareiškime sako, kad 
vai pasiųsti su pritarimu 
bos prezidento ir kad jie
naudojami tik apsaugoti gyvas
tis Kuboje esančių amerikiečių, 
bet jie nedarys jokios interven
cijos ir į vidurinius Kubos rei
kalus nesimaišys. “Apie inter
venciją negali būti ir kalbos”, 
sako prezidentas.

Naujasis Kubos prezidentas 
kviečia šalį apsiraminti

HAVANA, r. 14.—Generalinis 
Kubos streikas užsibaigė šian
die vidurdieny. Užsibaigė jis 
be jokių iškilmių, atsidarius 
sankrovoms, pradėjus vaikščioti 
gatvekariams ir gyvenimui 
gryštaut į normales vėžės.

Laikinis prezidentas Carlos 
Manuel de Cespedęs sudarė nau
ją kabinetą, kuris tuojaus at
laikė susirinkimą.

Prezidentas de Cespedes išlei
do atsišaukimą į gyventojus, 
kuriame jis išdėstė ką valdžia 
ketina venkti ir kviečiantį visą 
šalį aprimti, kad butų galima 
pradėti dirbti konstruktyvj dar
bą. Jis taipjau kvietė gyven
toj i/s sudėti ginklus ir paliauti 
žudyti nekenčiamąją Machado 
policiją—Porra.

Miestas pamaži pradeda ap
rimti. Vakar ir užvakar, kaip 
tik Machado pabėgo, buvo nai
kinama viskas, kas tik priminė 
tą diktatorių. Jo ir jo ministe- 
rių rūmai buvo išplėšti, jo laik
raštis sunaikintas, net ir jo 
vardu pavardytoj gatvėj liko 
nuverstos stovyklos. Bet ypač 
visą atgiežą gyventojai atkrei
pė į slaptąją policiją, kuri su
sidėjo iš visokių kriminalistų 
ir vadovavo visam kruvinąjam 
terorui Kuboje. Sugautieji per
rištai buvo žudomi be jokio pa
sigailėjimo. Tie, kurie išliko gy
vi, bus atiduoti karo teismui. 
Tas kareivis, kuris nušovė por- 
ristų vadą pulk. Jiminez, buvo 
minios nešiojamas ant rankų, 
kaip koks tautos didvyris. Iki- 
šiol nužudyta ir suimta virš 
100 porristų, tečiaus niekurių 
apskaiičavimu jų yra viso apie 
2,000.

Jau ir Machado nuvertus ir 
minioms žudant sugautus por- 
ristus, perrištai vistiek nepa
liovė dūkti. Jie pasigrobė val
džios ginkluotą automobilį ir 
apsiginklavę kulkosvaidžiu la-

kstė gatvėmis ir terorizavo gy
ventojus. Tuo budu jie nušo
vė du kareivius. Kaip matyt, 
jie ryžosi išžudyti kaip galima 
daugiausia žmonių, iki jie pa
tys bus nužudyti. Dabar por- 
ristus gaudo kariuomenė.

Kadangi šiandie buvo vieto
mis atsinaupinę plėšimai įr pa
degimai, prezidentas įsakė ka
riuomenei šauti visus ardančius 
tvarką žmones.

šiandie pabėgo iš Kubos pas
kutinis Machado ministeris — 
buvęs karo ministeris gen. Her- 
rąra, kurį Machado buvo pa
skyręs savo vieton, bet kuris 
visai neilgai teįstengė diktato- 
riauti. Jis* pabėgo bijodamas 
žmonių keršto.

Machado atvyko į Nassau, 
Bahamas

NASSAU, Bahamas, r. 14.— 
Buvęs kubos prezidentas Ma
chado atvyko į čia. Jis atvyko 
lėktuvu, gana pavargęs. Anglija 
prižadėjo jam prieglaudą ir sau
gumą. Kiti jo šeimynos nariai 
išvykę j Ju*ngt. Valstijas.

Naziai apkraus mo 
kestimis bevaikes 

moteris
BERLYNAS, r. 14.— Darbo 

Frontas Hanover distrikte pa
skelbė, kad neužilgo bus išleis 
ti įstatymai, kurie uždės spe
cialiuos mokesčius bevaikėms mo
terims. Tie mokesčiai eis šel
pimui tų moterų, kurios “davė 
valstybei vaikų” .

Federalė valdžia paskelbė, kad 
visi teisėjai turi būti sveikina
mi teisme nazių sveikinimu.

Miunicho miesto taryba vien
balsiai nutarė uždrausti žydams 
dalyvauti lombardų licitacijose.

Nusižudė sankrovi 
ninkas

CHICAGiO.—Vakar per 16-to 
augšto langą Sherman hotely 
iššoko ir užsimušė Julius Myers, 
pasiturintis Springfield, III., 
sankrovininkas, kuris buvo at
vykęs į drabužių sankrovininkų 
konvenciją ir joje turėjęs kal
bėti. Jis buvo 63 m. amžiaus.

Paliktame raštelyj sakosi žu
dosi todėl, kad jis nebepajėgia 
džiaugtis gyvenimu, o būti pa
niūra nenori.

Pasimirė prof. Starr
CHICAGO. — Vakar Tokio, 

Japonijoj, nuo plaučių uždegimo 
pasimirė Dr. Frederick Starr, 
74 m., profesorius emeritus Chi
cagos Universiteto ir vienas 
žymiausių Amerikos antropolo
gų.

O R H saha
Chicagai ir aplelinkei federa 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 7:- 
52.

VIENA PRIEŽASČIŲ KODeL MACHADO LIKO NUVERSTAS
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Raitoji Kubos kariuomenė puola bėgančią minią, kurią iš kitos puses policija šaudo iš kulko
svaidžių. šiame policijos ir kariuomenės puolime susirinkusios prie Machado rūmų minios, 30 

žmonių liko užmušta ir apie 200 žmonių sužeisti

Sudegino žmogų
ROCKFORD, III., r. 14.—šalę 

namo savo žmonos, nuo kurios 
jis yra atsiskyręs, sudegė Earl 
Hanson, 42 m., vienas viršinin- 
<ų Ingersoll Milliųg Machine 
Co. Spėjama, kad tai yra žmog
žudystė.

Jis atvežė pas savo žmoną 
dukterį ir paleido ją eiti i vidų, 
o pats važiavo atbulas iš kiemo. 
Urnai jis ir jo automobilius už
siliepsnojo. Jis dar spėjo iššokti 
iš automobilio, bet sukrito šalę 
jo apsemtas ugrties. Spėjama, 
kad kas nors jį ir automobilių 
apliejo gasolinu ir paskui pa
degė.

50,000 žmonių žuvo 
Geltonosios upės po
tvyniuose, Chinijoj

Neramumai Airijoje

Potvyniai kilo pratrukus tven
kiniams. 50,000 žmonių liko 
be pastogės

Plėšikų siautimas 
Chicago je

Policistas ir plėšikas nušauti, 
keli suimti ar sužeisti

CHICAGO.—Vakar du plėši
kai užpuolė prieplaukoje miesto 
išmokėtoj ą, kuris buvo atvykęs 
išmokėti pašelpas bedarbiams. 
Kada vienas plėšikų bandė pa
stverti čekiui ,atbėgo policistas 
Joseph P. Hastings, 6334 8. 
Fairfield Avė. Bet nespėjęs iš
sitraukti savo revolverio, jis 
krito negyvas, vietoj 
plėšikų.

Tečiaus pasitaikė ir 
licistas, kuris vieną
Morris Cohen, pašovė. Plėšikas 
vėliau liko suimtas viename ga
raže.

nušautas

kitas po- 
plėšikų,

Lietuvos Naujienos
Liepos 9 d. piktadariai įsi

brovė j Meškučių kleboniją ir 
iš klebono Stalčiaus rašomojo 
stalo stalčiaus pavogė 2,800 lt.

Liepos 13 d. prieš piet per 
lėktuvo katastrofą susižeidęs 
lakūnas Įeit. Stukas, tą pačią 
dieną 5 v. p. p. mirė.

Trys nuteisti 100 me 
tų kalėjiman

Vokiečiai grasina 
Lietuvai nauja 

linija

Už Soldiną reikalauja Klaipė 
dos! 
nuo 
tiek

Lietuva esą priklausanti 
Vokietijos tiek politiniu, 
ekonominiu atžvilgiu

KANSAS CITY, r. 18.—Ke- 
turi gangsteriai prie jo namų 
nušovė kitą gangsterį, Ferriš J. 
Anton. Pasitaikė, kad pro ša
lį važiavo gryštantis iš pokflio 
šerifas Bash. Bet ir iš pokilio 
važiuodamas jis turėjo su sa
vim šautuvą ir du Anton už
mušėjus nušovė, o trečią su
ėmė. Ketvirtas gi pabėgo.

Detektyvas Natzkę gryšdamas 
namo užėjo j O’Toole alinę, 362 
E. 63 S t. ir rado joje plėšimą. 
Pasinaudodamas tuo, kad vie
nas plėšikų nusigryžo, jis tą 
plėšiką peršovė ir gal mirtinai 
sužeidė, o kitą suėmė.

Serž. Gibbons prie 63 ir Bį- 
shop gatvių užtiko du vagilius 
stripuojant automobilį. Įvyko 
persišaudymas, laike kurio vie
nas vagilių liko suimtas. Neuž
ilgo elėj prie 6227 S. Laflin 
St., rasta lavonas jauno vyru
ko. Manoma, kad tai ir buvo 
antras stripuotojas ir kad per- 
sišaudyme jis policisto liko per
šautas.

Plėšimų užpereitą naktį bu
vo gana daug, bet daugiau plė
šikų pagauti nepasisekė.

SHANGHAI, rugp. 14. — 
Gautomis čia žiniomis, 50,000 
žmonių prigęrė ir 50,000 žm. li
ko be pastogės dideliuose pot
vyniuose vąkarinęj Shantung, 
šiaurinėje Honann, Kiangsu ir 
Anhwei provincijose.

Potvyniai ištiko pratrukus vi
sai eilei Geltonosios Upės tven
kinių. .Išsiliejęs vanduo užliejo 
didėlius plotus^ žemės, kad tik 
namų stogai ir medžių viršūnės 
matytis. Išsigelbėję žmones pa
sislėpė augštesnėse vietose^ kur 
jie laukia pagelbos.

Palei Kiangsu-Honan .sieną 
skubiai stotomos užtvankos, kad 
neprileisti Geltonąja! upei išsi
lieti į savo senąją vagą, kuria 
ji plaukė prieš 1853 m.

Vietos chiniečių laikraščiai 
sako, kad tokio potvynio nebu
vo jau nuo 1887 m. Prisibijoma, 
kad keli miestai palei tą upę 
liko sugriauti. Kitos žinios sa
ko, kad patvynusi upė dabar 
yra 50 mylių platumo. Manoma, 
kad dar keli miestai bus už
lieti vandeniui slenkant žemyn 
ir kad žus dar daugiau žmonių.

Maži potvyniai prasidėjo jau 
birželio men. nuo liūčių ir tirps
tančio kalnuose sniego. Tvenki
niai neišlaikė susirinkusio van
dens ir pratruko.

DUBLINAS, r. 14.— Fašisti
niai “mėlinmarškiniai” ruošėsi 
demonstruoti prieš valdžią. Ta! 
jų demonstracija galėjo pavirs
ti į kruvinus susirėmimus. Kad 
jų neprileisti, De Valeros val
džia stvėrėsi griežčiausių prie
monių. Sutraukė į miestą šar 
vuotus automobilius, o kariuo
menei įsakyta būti prisirengu
siai kareivinėse, tapo įsteigti 
kariuomenės teismai, taipgi su
laikyti traukiniai iš kitų vals
tybių (šiaurinės Airijos). De-. 
moristracija neįvyko.

“Mes nebenorime civilio ka
ro”, pareiškė De Valerą. “Jokio 
sukilimo Airijoje nebus, jei mes 
įstengsime to neprileisti’.

Vienas amerikietis liko depor
tuotas už komunistinę agitaciją.

CHICAGO.—Trys jauni plė
šikai, Joseph Borowy, 17 m., 
Matt Novak, 19 m. ir Charles 
Kubala, 20 m., liko nuteisti 
kiekvienas 100 metų kalėjiman 
už nušovimą laike plėšimo Dr. 
B. F. Garnitz.

Jie pašaukė daktarą neva pas 
ligonį ir kai tasis atvyko pa- 
skirton vieton, jie bandė jį api
plėšti. Jis pasipriešino ir jie jį 
nušovė vietoj.

Jie prisipažino, kad panašiu 
budu jie apiplėšė daugiau kaip 
30 'daktarų.

Dvi merginos, Mildred Run- 
nells ir Blanche Chevital, ku
rios buvo kartu su plėšikais, 
bus teisiamos atskirai.

Nulinčiavo 3 negrus

Gaisras bravore
CHICAGO—Vakar buvo ki

lęs gaisras United States Brew- 
ing Co. bravore, 2519 Elston 
Avė. Gaisras kilo garaže ir 
greitai persimetė į statinių san
dėlį. Kad apsaugoti patį bra
vorą, tapo pašaukti didelės mies
to dalies ugniagesiai ir laivai ge
sinti ugnį. Po ilgos kovos gais
ras liko suvaldytos.

TRYS ŽUVO GAISRE

EASTLAND, Tex., r. 14. —- 
šeimyna iš trijų žmonių žuvo 
gaisre, k^ris sunaikino jų namą.

Nepirks rusų 
aliejaus

LONDONAS, r. 14.— Didelės 
Anglijos ir Amerikos aliejaus 
grupės sutarė nebepirkti Rusi
jos aliejaus. Tito Rusija pra
ras apie $22,500,000 į metus.

MONTGOMERY, Ala., r. 14. 
—Prieš kiek laiko buvo suimti 
trys negrai, kaltinami nužudę 
baltą mergaitę. Jie buvo laiko
mi Tuscaloosa pavieto kalėjime. 
Kada ju^s^tptpdaikyti pasidarė 
nebesąųgu, nutarta juos per
kelti į Birmingham kalėjimą. ■

Kelyje automobilių su kali
niais užpuolė gauja, atėmė ka
linius iš policijos ir nusivežė 
su savim. Vėliau du sušaudy
tus negrus rasta ties Blockton. 
Apie trečio negro likimą neži
noma.

Šerifas kaltina, kad komunis
tų įsimaišymas i šią bylą su
kurstė gaują.

Gubernatorius Miller gi jsakė 
į grand jury padaryti nuodug
nius tyrinėjimus šio trijų neg
rų nulinčiavimo.

Jaunos plėšikės
DIDELIS GAISRAS ATHENŲ 

PORTE

PITTSBURGH, Pa., r. 13. — 
šeši žmonės, jų -tarpe viena mo
teris, tapo areštuoti už padir
binėjimą ir skleidimą netilkirų 
pinigų. Tikimąsi, kad ir dau 
giau žmonių bus areštuota.

BILLINGS, Mont., r. 14. — 
Princeton geologinė ekspedicija 
rado pirmą šioje apielinkėje už
gesusio ugniakalnio kraterį. 
Manoma, kad ugniakalnis yra 
109,000,000 metų senumo? i:

►V

CHICAGO. — Trys jaunos 
mergaitės, kurių dvi buvo apie 
17 m. amžiaus, paprašė Charles! 
Moore, automobilių mechaniką, j 
1614 S. Michigan Avė., jas pa
vėžinti. Jas bevežant viena jų 
atstatė revolverį ir atėmė iš 
Moore $50 ir automobilių.

ATHENAI, Graikijoj, 
—Gaisras sunaikino 360 
Piraeus mieste, Athenų 
Apie 250 šeimynų liko be pa
stoges. Prisibijoma, kad ga
lėjo žūti ir motinų, kurios šoko 
į ugnį gelbėti savo vaikus.

r. 14. 
namų 
porte.

BERLYNAS. VII. 26. Elta. 
“Berlyner Boersenzeitung” lie
pos 25 d. įdėjo vedamąjį, ku
riame rašo, kad esą, Lietuvos 
pastangos atlietuvinti Klaipėdos 
kraštą nesiliauja. Esą, vos me
tai praėjo nuo to laiko, kai Ha
gos Tribunolas paskutinį kartą 
nagrinėjo Klaipėdos klausimus, 
kai Kauno centralinė vyriausy
bė vėl pradėjo generalinį puoli
mą prieš Klaipėdos autonomiją. 
Kaipo pavyzdį laikraštis nuro
do naują Lietuvos teismų san
tvarką. Esą kai kurie šio įsta
tymo paragrafai prieštarauja 
Klaipėdos krašto statuto penk
tam paragrafui, kaip, kad, esą, 
Klaipėdoje vėl galima laukti blo
gų pasėkų ir rimtų konfliktų. 
Taip pat ir nauji parėdymai, 
ryšium su svetimšalių įstatymu, 
neprisideda prie Klaipėdos kraš
to ir Lietuvos gerų santykių 
plėtojimosi. Taip pat ir prieš 
vokiečių mažumą Lietuvoje Lie
tuvos vyriausybė pradėjusi nai
kinimo akciją. Dvi vokiečių 
mokyklos Jurbarke ir šakiuose, 
esą, buvo uždarytos. Visa Lie
tuvos vidaus politika, laikraš- 
čio^nuomone, siekianti likviduo
ti visą vokiškumą, esamą jos 
galioje. Tai esą nepakenčiami 
simptomai, norint palaikyti ge
rus santykius tarp dviejų kai
myninių valstybių. Vokiečių 
tauta, sako laikraštis, per įvy 
kusią lietuvių transatlantinių 
lakūnų katastrofą ties Soldinu 
įrodžiusi, kad ji daug svarbos 
skirianti gerų santykių palai
kymui su lietuvių tauta. Esą, 
ne labai gražus lietuvių tautos 
vyriausybės buožas, jei ji tiki, 
kad už kantrybės pečių ji ga
lėsianti sulietuvinti Klaipėdos 
kraštą ir vokiečių mažumą Lie
tuvoje. Vokietija dėl šių ne
paliaujamų mėginimų skriausti 
savo tautiečius už sienos ribų 
bus priversta paimti kitą liniją 
prieš Lietuvą, 
nebus maloni 
priklausančiai 
tiek politiniu 
atžvilgiu*.

kuri toli gražu 
lietuvių tautai, 

nuo Vokietijos 
tiek ekonominiu

NELAIMINGAI UŽSIBAIGUS 
PASIVAŽINĖJIMAS

CHICAGO.—Maxine Riley, 16 
m., 7050 Normai Blvd., kuri tik 
spėjusi susipažinti su alinės pa
tarnautoju Jos. Schavoni, 8104 
Vinncenes Avė., išvažiavo su 
juo pasivažinėti. Pasivažinėji
mas betgi nelaimingai užsibai
gė: Riley liko užmušta vietoj, 
o jos draugė, Norine Martin, 18 
m., važiavusi kartu, liko sun
kiai sužeista, kai Schavoni į- 
važiavo į pieno vežimą. Scha
voni yra. sulaikytas, nes nelai
mė įvyko jam nesustojus prie 
raudonų šviesų.

VALTIMI Į CHICAGOS 
PARODĄ

CHICAGO.-—Olivia Ortmayer, 
New Yorko high school moky
toja, vienui viena iš New Yorko 
atvyko į Chicagos parodą nedi
delėj valty—-aidi jo j. Jos valtis 
yra tik 17 pėdų ilgio ir turi 
mažą motorą. Jį plaukė Hud- 
son upe, paskiri kanalais iki On- 
tario ežero, iš ten kanalais iki 
Michigan ežero ir ežeru iki 
Chicagos.

Dar 2,000 naujų Kaune butų
Privati statyba Kauno mieste 

dabartiniu metu yra gana gyva. 
Įvairių statybos klausimų mies
to savivaldybės statybos komi- 
ja nuo metų pradžios jau yra 
išsprendusi 1,841. Pačiu pasku
tiniuoju* laiku kiek daugiau yra 
pagyvėjusi ir pramonės įmonių 
statyba, kuri paskutiniais lai
kais buvo lyg ir sustojusi. Kiek 
yra apskaičiuojama, iš viso šiais 
metais Kaune mieste bus įreng
ta apie 2,000 naujų butų. Pra
eitais metais natfjų butų buvo į- 
rengta 1,439.

BERLYNAS, r. 14. — Ameri
kos pilietis, jurininkas Torsten 
Johnson liko nuteistas 6 mene*į 
'siams kalėjiman už išsitarimą,/ 
kad Hitleris yra žydas ir čechas, 
Jis ginasi to besakęs.

! -'.v.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
Tek Canal 85001739 SO. HALSTED ST.



Į KORESPONDENCIJOS
Iš PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ STREIKO

Detroit, Mich
Visokios žinios

žino

yra

vi r

PARAŠYTAS KNYGASAtgal į Ameriką
20c

DVI KNYGOS

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Chicago, Iii1739 South Halsted Street,

mieste.

Tapo 
lyderis 
dirbti.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles • 
Programus 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yrą 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviaįs.

pasirinkau
“Europą.” 

Tikrai 
. čia tre- 

ariaį beveik 
parankus, 

antros

Nagi mes 
jų mokesčių 
lis, kuris

cijos reikalais 
resu:

Prof. Dr. P. 
vcrsiteto Akių 
nas

kas bus daroma su 
ir su tais, kurie ne-

15 d. Belle Isle 
tarp socialistų ir

suteikia 
barzdaskutykiofc 

komfortą 
m skutimos 

namie

šiais laikais labai 
pinigų Įsigyti, tai 

sumanė pasi-

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAP O®®® 
arti St. Louis Avė. TeK Kedzie 8902'

V anoj, lietaus ir druskos vanos, • 
fwimming pool. .

Rusiška ir turkiška pjrtis pioterime 
' įeredomis iki 7 y. v.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Pirma apie visokias vaišes ir 
gardžius pietus nemažai rašy
davo Vandupė. Bet dabar j j pa
vadavo kanadietis Yurk. Iš tų 
aprašymų atrodo, jog visi det- 
roi(iečiai labai gerai gyvena ir 
tik vaišėmis tesirūpina. Tuo 
•tarpu faktas yra tas, kad dar
bininkai pas mus yra labai su
vargę, kadangi jie jau per ilgą 
laiką nedirba.

Mat, varnas

LSS. kuopa rengia išvažiavi
mą. Atrodo, kad bus geros pa
sekmės. Vien tik draugė Keb- 
laitienė išplatino pusėtinai daug 
•tikietų. Kiek teko patirti, ji 
pardavė daugiau tikietų, negu 
bile kuris kitas kuopos narys.

Išvažiavimas įvyks Ožaravi- 
čių fąrmoje.Ožaravičiene pasi
žadėjo pagaminti kuo geriau
sius pietus 
kada nors. O to 
tikėtis, kadangi 
gaspadinė.

kūnai, kap. Darius ir Girėnas, 
žuvo netoli Lietuvos. Tą žinią 
paskelbė laivo leidžiamas 
laikraštėlis. Tiek lietuviai, 
tiek kitų tautų žmonės labai 
apgailestavo tragingą drąsių
jų lakūnų žuvimą.

Liepos 20 <1. mes jau pasie
kėme New Yorką. Mažesni lai- 
vukai pagelbėjo “Europai” į- 
slinkti į uostą. Muzika pradė
jo groti. Prie laito susirinko 
nemažai žmonių pasitikti sa
vo gimines, draugus bei pažįs
tamus. Visi sveikinasi ir link
smi, kad laimingai baigė ke
lionę ir pasiekė Dėdės- Šamo

kur mus 
kompanijos a- 
sutvarkė musų 
palinkėjo kuo 
kelionės. Pa- 

inandagiai.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, I1L t

policijos 
rezignavo iš 
Sakoma, kad

Esą, su-

geresmus, negu 
pilnai galima 
ji yra šauni

Prisiartino diena, kada rei
kėjo apleisti Lietuvą ir ke
liauti atgal į Ameriką. Liepos 
11 d. apleidau Radviliškį ir iš
traukiau į Kauną 
pasitiko, laivų 
gentai. Jie tuoj 
dokumentus ir 
laimingiausios 
tarnavo tikrai

Kaune buvome sustoję visai 
neilgai. Kai tik sutvarkėme 
savo reikalus, tuoj ištraukėme 
į Eidkunu?-. Čįa pasibaigė 
Lietuvos žemelė jr prasidėjo 
Vokietija. Vokįeeįąji 'pasitiko 
mus labai mandagiai. Jie per
žiurėjo dokumgfcįųi 
pi^ąšė pasakyti, kW»

Paaiškino

Nors pas mus daug kalbama 
apie NRA., bet iš to nieko ge
ro nėra. Ligi šiol dar visai ma
žai žmonių tepašaukė į darbą. 
Kai kurios automobilių kom
panijos sutrumpino darbo va
landas, tačiau naujų darbinin
kų neima. Na, o Henry Fordas 
su tuo aktu visai nesiskaito,— 
darbininkai jo dirbtuvėse yra 
verčiami net viršlaikį dirbti, 
žinoma, tas laikas nėra rekor- 
duojamas ir jie už tai negauna 
atlyginimą. Taip tai pas jį 
darbininkai išnaudojami.

Tačiau mano kelionė nela
bai laimingai užsibaigė. Vi
sai nesmagu pasidarė, kai 
pradėjo kratyti bagažus. Su p. 
Ambrose aš buvau sutaręs pa
sitraukti į šalį, kai tik peržiū
rės bagažus. Mat, norėjome at
gabenti valstybinės. Matomai, 
pastebėjo, kad kišenės išsipū
tusios ir pradėjo čiupinėti. Ži
noma, rurado ir mano litrą 
valstybinės. Čia ir prasidėjo

Namų savininkė išvarė šei
mą iš namų ir užrakino duris. 
Parėję vaikučiai nebegalėjo Įei
ti Į vidų. Prie viso to juos dar 
apleido motina, o tėvas guli li
goninėje, — serga džiova. Kai
mynai pašaukė policiją, kuri 
išalkusius vaikučius nugabeno 
Į prieglaudą.

Dabar ieškoma jų motina. 
Sakoma, kad ta šeima tapo iš
kraustyta todėl, kad už penkias 
savaites nesumokėjo nuomos.

Kadangi 
sunku yra 
vienas vyrukas 
daryti skripsų. Pirmiausiai jis 
apsirūpino klišėmis ir pradėjo 
fabrikuoti skripsus. Tačiau ne
ilgai jam sekėsi. Jis tapcT su
imtas su visais skripsais, kurią 
turėjo pasigaminęs pusėtinai 
sumai pinigų, — $93,500. Da
bar jam, tur būt, teks ilgokai 
pakutavoti kalėjime.

Rugpiučio 
Įvyks debatai 
demokratų. Žinoma, demokratai 
bandys įrodyti, jog preziden
tas Roosevcltas padarė tiek ge
ro Amerikos žmonėms, kiek tik 
buvo galima padaryti, Na, o 
socialistai nurodys dabartinės 
administracijos trukumus.

Debatai įvyks 7 vai. vakaro. 
Lietuviai privalėtų kuo skait
lingiausiai atsilankyti, nes de
batai bus tikrai Įdomus.

F. I^avinskas.

gerklb skaujljima ir paihptįngas Ilgu. Jeigu kiti ne- 
i, ątcikįte čia (r periitikrinkitir ką jie jum. gali padaryti.

’ i. Patarimai 
ie nuo 10 valandėtą ryto iki i 

pro iki 1 vai. 
ravford 5573

greičiau bėga, negu Amerikos 
Bremene teko išgyventi dvi 

dienas. Sustojome viešbutyj. 
Primokėti nieko nereikėjo, — 
laivakortė viską* padengė. Esu 
tikrai dėkingas p. Rypkevi- 
čiui ir “Naujienoms’’ už rū
pestingą ir gerą kelionės su
tvarkymą, kad man nereikėjo 
turėti jokių kliūčių. Patarčiau 
visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą, pasirinkti Nortli 
German Lloyd laivų liniją ir 
kreiptis į “Naujienas” dėl pa- 
rupininio visų kelionei reika
lingų dokumentųv

Grįždamas atgal, 
kitą laivą, būtent, 
Tai tikras milžinas, 
malonu juo plapkti 
čios klasės kan 
tiek jau geri i 
kaip laivo “Berlin 
klasės. Kiekviename kamba
ryje yra vietos drabužiams 
sukabinti. Bėga šiltas ir šaltas 
vanduo. Švarumas tikrai 
skrupulingas ir patarnavimas 
mandagus, žodžiu, gyvenimas 
toks, kaip viešbutyje. Prieg- 
tam kelionėje ilgai nereikia 
kamuotis,—iš Bremeno į New 
Yorką laivas atplaukia per še
šias dienas. Valgis geras ir 
valgyti duoda keturis kartus 
per dieną. Tokių budu išalk
ti nėra kada. į

Gyvenimas ant laivo irgi 
gana linksmas. Vieną vakarą 
groja orkestras, o kitą — ki
no teatras. Visi keleiviai jau
tėsi gana gerai. O kai dėl ma
nęs, tai ant laivo aš daug 
smagesnį laiką turėjau, negu 
mieste. Lietuvoje gyvenimas 
buvo nelabai maloritis. Oras 
pasitaikė šaltas ir lietingas. 
Tik liepos mėnesį oras pradė
jo taisytis, bet kaip tik tuo lai
ku man įeikėjo' ‘Lietuvą ap
leisti.

Viršuj: Pcnnsylvanijos milicijos kapt. A. J. Dreibeli^s kalba 
streikuojantiems angliakasiams. Manoma, kad jo draugiškas 
atsinešimas Į streikierius išvengė galimų susikirtimų. Apačioj: 
šerifo ir anglių kompanijų mušeikos lydi namo iš Brownsville 
kasyklos streiklaužius.

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium --------
JJ2 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .......................... r............
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ..............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas .......................... ................
120 pusi.

Pagavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi.............
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .............. $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Drąsus plėšikas Įėjo į valsti
jos sekretoriaus ofisą, 
kur pardavinėjama automobilių 
“tags”, ir pasišlavė $900. Jis 
turėjo ir pagelbininkę, — gel
tonplaukę merginų, kuri “drai- 
vino” automobilių.

susilaukėme nau- 
Kiekvienas pilie- 

balsuoja, turės per 
metus mokėti vieną dolerį. Tie 
doleriai bus renkami tiek iš 
vyrų, tiek iš moterų. Tuos, ku
rie tų dolerių nesumokės, ža
dama aštriai bausti.

Nežinia, 
nepiliečiais 
balsuoja.

nemalonumai. Butelį tuoj su
daužė ir dar turėjau pasinio- 
kėti penkis dolerius bausmės. 
Visas tas “štofas” Lietuvoje 
kainavo penkis litus, o Čia ir 
jo netekau ir dar penkių dole
rių. Kiti tuoj dasiprotėjo ir 
pradėjo butelius daužyti. Ku
rie suspėjo, tai tiems nerei
kėjo pabaudos mokėti.

Grįžtantiems iš Lietuvos aš 
patarčiau “skystimėlio” nesi- 
vežti, nes galite susilaukti to
kių pat nemalonumų, kaip ir 
aš. Well, ką darysi, — 
gus gyveni ir mokiniesi

— K. G. Urnežis

Detroito miesto 
šininkas Watkins 
savo šiltos vietos, 
rezignavo ne iš gero 
sitepęs visokiais negražiais dar
beliais. Eina gandai, kad jis 
bus atsakomybėn patrauktas. 
Bet ar jis bus nubaustas, — 
tai jau kitas klausimas. Tokie 
ponai paprastai moka išsisukti.

varnui nekerta Į

areštuotas komunistų 
Pice už atsisakomą 

Mat, jis ėmė pašalpą, 
bet kai buvo pasiūlyta dirbti 
už vieną dolerį per dieną, tai 
jis atsisakė nuo darbo, pareikš
damas, jog tai yra didžiausias 
darbo žmogaus paniekinimas. 
Už tai jis tapo areštuotas ir į 
kalėjimą padėtas kaipo tinginys 
ir išdykėlis.

Butų įdomu matyti tuos po
nus, kurie j Į areštavo, dirbant 
už vieną dolerį per dieną.

Detroito priemiestyje, Royal 
Oak, pasikorė 70 metų žmogus. 
Jis per ilgus metus buvo be
darbis ir, matomai, neturėjo iš 
ko gyventi.' O štai kitas šiur
pus atsitikimas. Policija užtiko 
moterį su šešiais vaikučiais iš
mestą iš buto už nemokėjimą 
nuomos. Ji tapo nuvežta į pa
vargėlių namus.

Tai, mat, kokie dalykai deda
si milionierių

PASTABA: Drįstu kreipti 
dėmesį gerbiamų Amerikos 
lietuvių gydytojų ir dentistų į 
šias dvi knygas. Ir tikiu, kad 
jas įsigys kiekvienas Ameri
kos lietuvis gydytojas ir den- 
tistas, nes kaina labai pigir o 
turiniai knygų turtingi moks
lo žinijos srityj. Atsiminkime, 
kad tai musų atgimusios tau
tos suuų darbai. Paremkime 
prenumeratos keliu.

—-Dr. A. L. Graičunas.
...........r . ■« ................ 1 ..... ii1 '■» v - 'i "■>1»'«■» " t ■■ t '

Avižonis, Uni- 
Klinika, Kau- 

Litlniania.
Senovės ir Viduramžių 

Medicinos Historija, Lietuvos 
Universiteto privat-docento 
Dr-jo Jono šliupo.

Medžiaga surinkta ir atatin
kamai sutvarkyta paskaitoms 
Lietuvos Universitete 1925-29

1. Lietuvos Universiteto Me
dicinos Fakulteto Darbai, lei
džiami neperiodiniais sąsiu
viniais po 6-10 lankų. Iš 3 są
siuvinių susidaro tomas.

J “Medicinos Fakulteto Dar- 
baįn dėdama Medicinos Fa
kulteto mokslo personalo raš- 
tai iš visų medūzos sričių, 
parašyti pačių autorių pasi
rinkimu, lietuvių kalba, arba 
viena kuria svetimų kalbų 
(anglų, franeuzų, vokiečių) su 
autoreferatu lietuvių kalba.

Medicinos Fakultetas pasi
lieka sau įdėtųjų straipsnių 
persispausdinimo ir platinimo 
teisę.

Vieno tomo prenumeratos 
kaina 20 litų.

Medicinos Fakultetas malo
nėtų gauti mainais už “Med. 
F-teto Darbai” savo bibliote
kai knygų, žurnalų, biuletenių 
ir kitokių spaudinių.

Visais “Med. Fakulteto Dar
bai’’ redakcijos ir administra- 

kreipkitės ad-

kas pini
gų turi. Paaiškino, jog tai 
daroma dėl musų pačių gero
vės, — esą, norimą mus ap
saugoti nuo vagių.

Pareiškimo nepakako, —ke
liauninkams reikėjo parodyti 
pinigus. Bet tai buvo padary
ta labai mandagiai ir niekas 
jokių nemalonumų neturėjo.

Vokiečių ūkiai daro labai 
puikų įspūdį. Į rugių laukus 
tiesiog malonu žiūrėti, — di
deli ir gražus. Vietomis jie net 
išgulę. Kur-ne-kur rugiai jau 
pradedama piauti. Teko pas
tebėti didžiausius bulvių užso
dintus laukus. Matomai, vo
kiečiai yra dideli bulvių mė
gėjai.

Namai visur su raudonais 
stogais ir gražiai atrodo. Kar
vės daugumoje juodmargės,— 
didelės ir, matyti, pieningos. 
Bet avių tai niekur neteko pa
stebėti.

Nedirbamos žemės mažai 
kur tėra. O kur ir yra, — tai 
vis daugiausiai miškai. Gelž- 
keliai įrengti taip, kaip Ame
rikoje. Važiuojant nei kiek 
nedulka. Ir turiu pasakyti, 
kad Vokietijos traukiniai gal

wissm
Specialistas ii 

Rniijot

Dvidešimt metų jau praėjo, 
kaip apleidau Lietuvą 
gerokas laikotarpis žmogaus 
gyvenime. Ir štąi, kai parva
žiavau į savo tėviškę, tai tie
siog nebesuradau pažįstamų, 
— niekas manęs nebepažįsta. 
Tiek daug per tą laiką žmo
nes pakitėjo.

Laivu “Europa” grįžome at
gal keturi chičagiečiai, — po
nai K. ir F. Ambrose, Mary 

rSpaltis ir ąš. Iš Philadelphi- 
jos dar buvo trys lietuviai ir 
dar viena ponia katra keliavo 
į Dorchester, Mass., pas savo 
vyrą. Ji tai blogiausiai jautėsi. 
Mat, beveik kiekvienas, ku
riam tenka pirmą kartą plau
kti laivu, paprastai serga ta 
nelaba j a juros liga.

Liepos 16 d. užėjo neįmano
mai didelis rūkas. Laivas pra
dėjo be paliovos baubti. Pasi
darė gana nejauku. Kai kurie 
pradėjo manyti, kad kas nors 
su laivu pasidarė ir jis šau
kiasi pagalbos. Bet jūreiviai 
visus nuramino, jog viskas 
tvarkoje ir nėra jokios prie
žasties išsigąsti.

Liep. 17 oras buvo tiek blo
gas, kad ant denio išeiti visai 
nebuvo galima. Putė smarkus 
vėjas. Vanduo liejosi, kaip iš 
viedro. Teko pastebėti vieną 
nedidelį laivelį, kurį bangos 
metė, kaip skiedrą. Jis taip 
pat plauke į Ameriką. Penkio
likai minučių praėjus, jis pa
siliko toli musų užpakalyje. 
Mat, “Europa” per valandą nu
plaukia apie 30 mylių.

Liepos 15 d., apie - 12 vat. 
dienos, laivas “Europa” atida
vė pagarbą musų lakūnams, 
subaubdamas tris kartus. Da
rius ir Girėnas su “Lituanica” 
perskrido virš musų laivo. 
Mes visi sušukome “Lithuani- 
an Fliers” ir linkėjome jiems 
laimingai pabaigti kelionę. 
Tą dieną oras buvo labai ne
pastovus, — nuolat užeidavo 
migla. Tik antradienį oras pa
sidarė labai gražus ir ramus. 
Visi pasažieriai vaikštinėjo 
ant denio ir klausėsi muzikos.

štai liepos, 18 d. mus pasie- 
kė liūdna žinią, musų lar

Daktaras r
f l_ , _

Kapitonai
Pasauliniams kate ®

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT lęAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YkA 
Spedaližkai gydo Ūgis pilvo, plaučių, inkstų irpuslts, ųžnųodijimf krasv 
jo, ddo», ligas, < žaizdas, reumatizmą, gaivos skabsmųS, fkausmus nuga- 
Mik Mojimų, gerkle, tkaujejimą ir pa.laptin8a. ligas. Jeiju kiti U 
Rkjp jus Ugyti, peikite čia (r per.itikrinkitv ką jis jums gali padaryti.

aktikuoj^pe^ d^igelį^^netų^ ir iš^dė tuk^tanCius ligopių. Patarimai 

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėlipmu nuo IJ 
4200 Weit 26 St. kampai Keeler Avė. Tel

PROBAK
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Kaip stratosferos balionas 
pakilo ir nukrito

(Tąsa)
Trys vyrai pasiėmė lyg ir 

kokį didelį žiedą ir užlipo su 
juo ant gondoloj. Prie jų prisi
dėjo dar kokia dvidešimt vyrų 
ir kaip jau pradėjo virves ma- 
zgyti-raizgyti, tai užtruko net 
iki 5 minutų po 3 valandų ry
to. Rodos jau viskas gerai, bet 
kas tau. Žiūrėk, ir vėl iš nau
jo mazgo-raizgo.

Leitenantas komandorius 
Settle, kuris kils į stratosferą 
ir po keletos valandų bus gy
vas sratosferininkas, visą lai
ką drauge dirba.

O Piccardas (brolis garsiojo 
stratosferos tyrinėtojo) vis 
vaikščioja ir vaikščioja, tarsi 
ko ieškodamas. Jis dažnai ir 
apie gondolą siuva ir pro gon
dolos skylę galvą įkiša. Vieną 
sykį kad jis pasileido bėgti, — 
skvernus susiėmęs, matyti, iš 
visų jėgų, — tai aplink ėmė 
šnekėti, busią jis turėjęs ką 
nors tokio be galo svarbaus 
užmiršti. Bet kaip visi nustebo 
kai jis atgal atbėgo su žiban
čia kamera pažastėje 
dėjo atvaizdus traukti! 
ninkai, iš tiesų, yra 
žmonės.

šo seilėmis. Po tam balionuką 
paleidžia.

—Mama, musų balionas lekia 
tiesiog į mėnulį! — sušunka 
vaikas.

O balionukų pardavėjai vis 
šaukia:

—Pirkite balionuką, įrašy
kite korteien savo antrašą, jis 
nulėks į Marsą ar Venusą!

virves 
Tik ša- 
pradeda

ir prar 
Moksli- 

keisti

nu-

būt
Bet
su-Trys vyrai ir vėl 

gondolos ir pradėjo, 
iš naujo viską per

pasidaryti, gauti brandos ate
statą, o tik tada bandyti pa
siekti stratosferą. ,

— Dėdė Tarnas.

js galvą šitos mintys: ameri
konai turi visų pirmiausia iš 
europiečių išmokti, kaip rei
kia tikslų stratosferos balioną

—Tai jau bene tik krinta,-—
—Jis krinta, jis krinta! — 

sušunka šalia manęs einąs vy
ras, šiltai laikydamas savo 
jaunos draugės ranką su ilgu 
baltu apsiaustu.

—Balionas jau krinta! krip
ta! krinta! — visi šaukia.

Ir iš tikrųjų balionas smar
kiai krito žemėn, tamsoje pra* 
nyko ir dingo.

O minia baisiai jaudinosi. 
Visi kone tekini skuba, dauge
lis stačiai bėga.

Man atrodė, kad 
nukrito ant 
vių.

—Tai vis 
geriau, kad
garbingos Halsted gatvės.

Bet eidamas su minia, autais 
ir gajivekariais, - 
maišėmės drauge.
balioną prie 14 gatvės netoli 
Upės į vakarus dideliame ge
ležinkeliu tinkle.

Tik gondola tesimatė, o 
skraidomoji pūslė (balionas) 
visai subliūško, tarytum išny
kus.

no šunelis pasitiko mane su 
rytmetine uodegos vizginote.

Ilgai užmigti negalėjau, kaip
ir paprastai, tai taip ir lindo

o dabar jis jau stačiai žiuri j 
akis. Mat, jau 3 vai. ryto.

Paprašo visus nutilti — nu
tilti taip, kad ir kvėpavimo ne
bebūtų girdėti, tarsi čia jau 
viskas kapais virto. Minia, su 
menkomis išimtimis, nepapras
tai kultūringa. Taigi ir nutilo 
taip, kad ir adatos kritimą iš
girstum. O komandomis Settle 
bando judamąjį dangteli (val- 
ve). ššššš-šš — šnypščia van
denilis pro pakeltą dangtelį ir 
sustoja su trumpu, kaip jau 
pasakyta, šši. Vadinasi, dang
telis užsidaro. Bet komando- 
rius, atrodo, dangtelio tikslumu 
ne visai patenkintas ir bando 
toliau. Mano muzikali ausis 
sako man, kad iš tikrųjų šši 
nėra šši, bet šššiiii, vadinasi, 
judamasis dangtelis nebeužsi- 
daro kaip reikia ir vandenilio 
dujos šnypščia pro jį laukan. 
Mano pana ir taip mano. Ir jos 
ausys, matyti, jautrios, kaip ir 
ji visa.

O vis tiek tuoj praneša, kad 
balionas yra O. K. ir netrukus 
pakils.

Ktftnandorius Settle atsisvei
kino savo žmoną karštu buč
kiu, įšoko į gondolos skylę ir, 
būdamas pusiau lauke, staigiai 
pakilo. Iš tikrųjų staigiai, ta
rytum šūvis, tik pufff! ir ky
la, kaip paukštis.

Dabar balioną nušvietė ga
lingi prožektoriai ir darė jį 
labai imponuojančiu. Jis stai
giai kilo, atsidūrė apie 5,000 
pėdų nuo žemės ir atrodė da
bar, kaip didelė elektros lem
pa, žinote, kriaušės pavidalo.

Menkas rytų-pietų vėjelis 
nešė balioną vakarų-šiaurių 
link. O milžiniška minia, sku
bėdama miestan, rodos, kad jį 
vytų.

žiuriu, balionas sustojo ma
žėjęs. Dar blogiau — jis pra
dėjo didėti.

balionas
Halsted ir 12 gat-

tik, — sakau, — 
nukrito ant mūšų

SKALBIAMOJI LENTA ATGYVENO SAVO LAIKA
• • ’

E LEKTROS pirmas darbas namuose buvo už

vaduoti nepatogias, rūkstančias lempas. Duoti švarią, aiškią 
šviesą, buvo jos vienintelė užduotis per daugelį metų.

Ne daug laiko ėmė, vienok, ir elektros patar
navimas pradėjo daryti ir kai kuriuos kitus dalykus. Kas 
nors išrado skalbimui mašiną, kuri operuoja su pagalba 
elektros spėkos. Ji žadėjo nemažą palengvinimą alsinančia
me darbe prie skalbiamos lentos ir išgręžimo skalbinių ran
komis. /- dabkr visi

— suradau

Gondolos ir baliono 
vis dar tebenarplioja. 
lutinas baliono virves 
išnerti. Jos žemėje dvilinkos,
tai vieną galą traukia tol, kol 
kitas galas pasiekia balioną, iš 
ten išsineria ir krinta žemėn. 
Krinta besivingiuodamos, lyg 
plonos, ilgos gyvatės.

»Per raijio praneša, kad ruo
šia lėkti jau 1 
bus vėliavų 
monijos.

Atėjo prie 
admirolas su 
trenkė benai ‘ 
gled Banner”, 
traukė virvę ir Jungtinių Vals-, 
tybių ir karo laivyno vėliavos 
išsivyniojo baliono ir gondolos 
virvėse, o mes visi stovėjome 
be kepurių.

Dabar jau nedvejodami ti
kėjomės matyti balioną tuč
tuoj pakylant. Velnio akį! Vy
rai sukabina tam tikrus balas
to krepšius ant “žiedo” ir vėl 
nukabina. O ftrys vyrai vėl su
lipa ant gondolos ir raizgo- 
mazgo virves. Vėl nulipa ir vėl 
užlipa.

—Ar jau iš proto eina! — 
nervinuosi. — Tiek kartų užli
pti ir nulipti, tai jau per daug!

Laukiame, nors kantrybės 
jau ir nebeturime.

Du vyrai per radio pradėjo 
juokus krėsti. Girdi, kai žmo
nės čionais atėjo, tai mėnulis 
buvo rytuose, o dabar jau va
karuose. Jie herojina minios 
kantrumą.

Tai tiesa. Kai aš nuvažiavau 
jau buvo po dešimt ir mėnulio 
nė per petį matyti negalėjau,

baigiama ir tuoj
išplėtimo cere-

baliono išdidus 
palydovais, su- 

The Star Span- 
admirolas pa-

Jau buvo šešta valanda ryto, 
kada aš sugryžau namon, taip 
sakant, iš stratosferos. O ma~

PASKUTINĖ 
PROGA

įgyti naują “THOR” skal
biamą mašiną tiktai už

*49.50
mokant tik po $1 j savaitę,

Tuo gi pačiu laiku didelė - permaina įvyko ir 
prosinimo metode. Elektriški prosai užėmė vietą paprastų 
geležinių prosų, kuriuos prisiėjo įkaitinti ant pečiaus arba 
karštos ugnies.

Tos ankstybinės elektriškos skalbimui maši
nos ir prosai jokiu budu ne buvo tobulus. Bet, taip, kaip 
ir autofnobiliai, juos nuolat iš metų j metus tobulino. Ir 
todėl kad jie kasmet vis darėsi tobulesni, vis daugiaus ir 
daugiaus moterų nusipirkdavo juos dėl naminio vartojimo. 
Jos pradėjo realizuoti jog elektros patarnavimas, kuris už- 
žybindavo lempas, taipgi galėjo joms sutaupyti daug sun
kaus darbo prie skalbimo ir prosinimo.

The Public Service Company of Northern Illi
nois lošė labai svarbią rolę supažindinime su tais gerais ir 
svarbiais elektrikos prietaisais kiekvienus namus. Jie koo
peravo su išdirbę jais laike tų prietaisų tobulinimo ir patarė 
naudoti daugelį pagerinimų ir piešinių. O už vis svarbiausia 
kompanija pirm negu parduoti kiekvieną dalyką pertikrino 
ir ištyrė juos savo laboratorijoje taip, kad geras operavi- 
mas galėtų būti paremtas pilna garantija.

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Du dešimtmečiai Northern Illinois patarnavimo— 
aprūpina su Elektra ir Gazu 6,000 kvadratinių mylių

pardavinėtojai

1:30

balionuką, jra- 
savo antrašą 

o jis nulėks į

žiuriu, kad tam ridi- 
tikra šlamšto virtynė — 
yard“: ir peilis, ir žirk- 
siulai, ir pinigai, ir gu- 
(oi, ne, atsiprašau, sa-

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO. ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ
Arba keliaukit P0PU'X*^\| I Ik JAI IOLkJLUMDub
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MMM

Griežia benas.
Trys vyrai nuo gondolos 

lipa.
Minia džiūgauja, tur 

manydama, kad jau kils, 
kur tau. 
lipo ant 
tarytum, 
mazgyti.

Minia jau nerimauja. Kai ku- 
rie-rios pradeda visai nervin
tis. Dvi moteriškės su mažu 
vaiku visai garsiai kritikuoja 
— kritikuoja viską, tik, žino
ma, ne save. Tai lygiai taip, 
kaip komunistai. Balionu nepa- 
Snkintos. kam anas pilnai* ne- 

siputęs. “Todėl,” jos * sako, 
“ir pakilti taip ilgai nepaky
la“. Stebiu jas glaudžiau. Seno
ji kokių 60 metų amžiaus ir 
300 svarų svorio. Bet mikli: 
dažnai vieną koją ant kitos 
užsimeta ir priešais sėdintiems 
nugaras savo batukais badinė- 
ja. Ir valgi. Išsiima du persi
kus iš krepšio, apžiūrinėja, 
apspaudinėja ir vėl įdeda. Vi
sus taip apspaudinėjus, išsiima 
vieną ir valgo, paskui kitą, 
dar kitą ir taip iki paskutinio.

—Bene tik čia bus “grynos 
rasės“ vokietė, — galvoju, — 
nes kai atvažiuoja vokiečių 
opera, tai laike perstatymų 
daug kartų pastebėjau obuo
lius ar kit ką žiūrovus beval
gančias.

Balionukų 
vienval šaukia:

—Nusipirkite 
šykite kortelėje 
ir paleiskite,
maršą ar venusą!

Storoji moteriškė taip ir pa
daro. Paskui atsidaro ridikiu- 
lį ir ieško plunksnos, bet nesu
randa, 
kiulyj 
“junk 
lės, ir 
zikai
gos, nes taip rašyti moko lie
tuvių kalbos puristai). Susi
randa plunksną ir ima rašyti. 
Bet rašalo nebėra. Dažnai kiša 
plunksną į bumą ir rašo — ra-

Wl DO OUR FART

GREIČIAUSI

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

— i
Be operacijos ar {čirškimų. Be priverstino 
poilsio. Sis paprastas gydymasis namie leid
žia f ims atlikti savo » reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek palfogę, kad 
esate priversti gulėti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emerald Oll veikla taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kolų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pašalinti visus skausmus, kad Jus 
j trumpa laiką galėsite atsikelti. Tiktai lai
kykitės lengvų nurodymų ir jums tikrai pa
gelbės. Jūsų aptiekinlnkas nepasilaikys Jūsų 
pinigų, jeigu nenorėsite

. BREMEN
EUROPA

DIENAS

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLŪYD
130 W. Randolph S t., Chicago, III.

£HE GEEVUM G IRĘS

THOR” MODEL 31 už

*37.50
vienų metų gvarancija. 

Elektrikinis prosas dykai.

RADIO PROGRAMAI DUODAMI 
BUDRIKO KRAUTUVES:

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

Nedėliomis, WAAF. 920 K.
vai. po piet.

Ketvergais, WHFC. 1,420 K.
vai. vakare.

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

7:30

LISTERINE
* ■» ’ ’ ■ " ,

relfeves
SORE THROAT

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

Reduces COLDS

66%
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

t
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BARBARIZMAS

tiems drųsuo-

I KĄ ŽMONĖS MANO
L............ ...... ....... ...... ..... I ........   v—

s,

mu

šima.

ne

PLEPĖJIMO MANIJA

balsų gavę 
rinkimuose

I 

atmesti, iš
balau gavę

valdžių savo 
pamatę Mus- 
fašistų atei- 
išsigando ir

$8.00 
4.00 
2.50

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75,

svorio! 
žemes

panašios 
Jie bando 
“dvasiško

ROLANDUOS “KAIRIAS- 
PARNIAI” BAIGIA 

KRIKTI

Naujienos eina kasdien, išskiriant' 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonai Canal 8500.

KAD TIK DĖDĖS ŠAMO NEAPSVILINTŲ 
•— ■ III iii»i,inm»i««iM»> linu,!

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Uthmuaian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Tihpbone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1379.
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Yra žmonių su tokiu apeti
tu, kad jie viskų valgo, kas tik 
jiems pasitaiko po ranka, bet 
jų skilvys prastai virškina, ir 
nežiūrint kiek jie visokio mais
to kemša į savo pilvų, jie vi
suomet atrodo išbadėję, kaip 
devynios pėtnyčios.

Yra ir žmonių su 
rųšies smegenims, 
kiek galint daugiau
peno” prikimšti į savo galvas 
— visas naujausios gadynės 
idėjas, visas teorijas, partijų 
programus, svarbius ir nesvari 
bįus dabarties faktus, praeities 
istorijų ir i. t. Bet juo daugiau 
jie į savo gaivas viso ko krau
ją, juo <jidesni netvarka daro
si jų sąmęnyse, ij* giflų gale 
I* ■ • « -

(Tąsa)
Pasauly noro jokio 

O yra tik dvi jėgos: 
traukos (įcentrine) ir nulėki
me (išcentrinė). Kai žemes 
traukos jėga yra didesnė už 
nulėkimo jėgų, tai kūnas įgyja 
svorį. Esant nulėkimo jėgai 
didesnei, kūnas nesuturimai 
atskiria nuo žemes ir nulekia 
į erdves. Iš tokių kūnų pami
nėtini helijus, vandenilis ir kt. 
Norint helijų laikyti inde, rei
kia jo viršų apversti žemyn, 
kitaip helijus midums į erd
ves.

Mėnulio traukos jėga yra 
maždaug 10 kartų mažesnė už 
žemės traukos jėgų. Todėl 
mėnulyje visi kūnai svertų 10 
kartų mažiau, negu ant že
mės. Pav., žmogus, ant žemės 
sveriųs 60 klgr. mėnulyje te- 
svertų tik 10 klgr. Mėnulyje 
nėra oro, nėra dujų, nes jos 
nuo mėnulio “nulakstė”. Tas 
pats žmogus Rfąrse , svertų 
apie 24 ’klgr,. Veneroje ir Nep
tūne apie 51 klgr. ir tt. p nu
neštas į saulę jis turėtų sverti 
.apie 1800 klgr. Tuo tarpu 
jeigu tų patį žmogų galėtume 
perkelti ant kokios nors ma
žutės planetėRs, kurių jieipa- 
ža lakioja tarp JMąrso ir Jupi
terio, .tai tenai jis bepyertv 
W Miaądešijptis grapw. Pa
galiau yra žvaigždžių, burių

Kai pasklido žinia, kad 
sų lakūnai jau išskrido, tai 
tilo neapsakomas džiaugsmas 
tarp Amerikos lietuvių. Visi 
ik ir laukė, kada jie pasieks 

Kauną, kaip juos ten pastiks 
ir t. Bet, deja, tas džiaugs
mas neilgai tęsėsi. Greit suži
nojome, jog drąsuoliai žuvo 
visai netoli namų. Tai buvo 
neįmanomai , skaudi
Manau, kad kiekvieno tikro 
ietuvio akyse pasirodė aša

ros. Tokių herojų daugiau 
nebeturime. Jie savo gyvastį 
paaukojo Lietuvos ir lietuvių 
garbei. Ir tik-* po mirties nu
sinešė su saviirii laurus.

Kas gi kaltas? Vieni sako: 
parašiutų neturėjo, kiti, — 
jog radio neturėjimas prisi
dėjo prie tragedijos, o dar ki
ti tvirtina, kad vokiečiai pa
leido armotų šūvius ir jie kri
to. Kai kurie dar priduria, jog 
svarbiausi priežastis buvusi 
$100, kurių musų lakūnai ne
turėjo, ir todėl išskrido be lei
dimo, lyg kokie pabėgėliai. Iš
leisdamas juos, .pulk, žadeikis 
linkėjo laimingos , kelionės. 
Bet ar jis paklausė: “Vyrai, 
ar visi jūsų dokumentai tvar
koje? Ar užtektinai turite pi
nigų?” Vargu.

štai kodėl žmonių opinija 
dalinai kaltina musų diplo
matus dėl įvykusios tragedi
jos. Daugelis reiškia pasipik
tinimų Lietuvos vyriausybei. 
Gerai juk yra žinoma, kad 
kap. Darius tarnavo Lietuvos 
aviacijoje, organizavo sportų, 
dalyvavo Klaipėdos sukilime, 
o vėliau turėjo važiuoti Ame
rikon baigti savo karjerų. Jr 
jis žuvo .kaipo lietuvis, pasi
šventęs savo tėvynei.

Atsižvelgiant į visa tai, Lie
tuvos vyriausybė privalėjo 
bent šiek tiek pasirūpinti la
kūnais: paskirti jų žygiui ma
žesnę ar didesnę sumų pini
gų, — nors dalį to, kų suau- 
kavo Amerikos lietuviai. Jei-* 
git tai butų padaryta, tai gal 
nebūtų įyjįįę tragedijos.

Matomai, kap* Darius ir Gi- 
rėnaš nebeturėjo drąsos pa* 
sakyti, įjog jiems teksią, pini
gų, kad tinkamai <autyąrkyti 
kelionę. iKai jie žuvo Vokieti
jos miškuose, tąi, rodosi, per 
abudu įbuvo surasta tik 
50.' Vargiai! Su tąis ikpliaisį 
doleriais kur buyp.^ąttiiDa pa
sidėti !

Lietuvoje pmsh^po jų; 
vaidais gatxes 4>ąvadiBti, -dęr 
jiems wątskridu^ w»nas pa-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ••••••••••«•••••••«•••••••••••••
Pusei metų ...... ..................
Trims mėnesiams ..... ......
Dviem mėnesiams ............
Vienam mšnasiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ••••••••••••••••••••• 
Savaitei ••••••••••••••••••••••••••••••A* 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams .............. ..... 1.25
Vienam mėnesiui ......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

Metams ............... .
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

vis nepasiliauja, 
gauja ginkluotų 
negrus iš vieno

Negrų lynčiavimas Amerikoje dar 
Alabamos valstijoje šiomis dienomis 
vyrų užpuolė policiją, kuri vežė tris 
kalėjimo į kitą, paėmė kalinius ir laukuose juos nužudė.

Kultūringam žmogui yra sunku suprasti psycholo- 
giją tokių smurtininkų. Juk, sakysime, kuomet teismas 
pasmerkia piktadarj mirčiai, tai kai kuriuose atsitiki
muose būna sunku surasti budelį, kuris apsiimtų pa
smerktąjį nužudyti. O čia atsiranda “savanoriai”, ku
rie skubinasi savo rankomis atimti kaliniams gyvastis,' 
pirma negu teismas padarė sprendimą.

Tur būt, yra žmogystų, kurios trokšta kraujo, kaip 
laukiniai žvėrys. Tačiau tie lynčiuotojai dažniausia su
sideda iš paprastų gyventojų, kurie kasdieniniame gy
venime nieku nesiskiria nuo kitų žmonių.

Reikia stebėtis, kad Amerikos valdžia iki šiol to i 
barbarizmo dar neišnaikino.

Metai su viršum laiko atgal 
Holandijoje įsikūrė “nepriklau
soma socialistų partija”, susi
dariusi iš atskilusiųjų nuo so
cialdemokratų partijos “kairių
jų”. Ta “kairiaspamių” atska- 
Jėlė bandė užmegsti ryšius su 
panašia grupe Vokietijoje, su 
Anglijos Nepriklausoma Darbo 
(Partija, Lenkijos žydų socialis
tų sųjunga (“Bund”) ir su ki
tų šalių kairiaisiais elementais 
ir įkurti “ketvirtų internacio
nalų”, prie kurio tikėtasi pri
traukti ir daugumų įvairių 
opozicinių komunistų.

Bet Holandijos kairiųjų so
cialistų organizacija jau baigia 
krikti, nes jos vadai vienas po 
kito traukiasi iš “nepriklauso
mos socialistų partijos” ir 
grįžta pas socialdemokratus. 
Tik-kų iš jos pasitraukė R. K. 
Van Staal. Pirmiaus iš jos išė
jo Boland, Disselkoen, Edo; 
Timinen, Nathans, Oldenbruik 
ir Stenhuis. Iš devynių “kai
riojo sparno” vadų nepriklau
somoje socialistų partijoje be
paliko tik du: Dekadt ir 
Schmidt.

Socialistinis judėjimas yra 
tiktai vienas, ir jame privalo 
išsitekti visi socialistai, nežiū
rint ar jų pažvalgos yra “de
šinesnes” ar “kairesnės”. Nuo
monių skirtumus reikia steng
tis išlyginti diskusijomis, o 
organizacijų skaldymu.

faktai, idėjos, teorijos jų gal
vose taip susimaišo, kad jie ne
bepajėgia atskirti vienų nuo ki
to paprasčiausius dalykus.

Bet toki netvarkingo proto 
žmonės paprastai yra dideli ple- 
periai. Jie nuolatos kalba ir 
rašo, lyg norėdami ištuštinti 
iš savo smegeninių tų šlamštų, 

‘kuriuo jos yra pripakuotos. 
Jie serga tikra plepėjimo ma
nija.

Šita manija, be abejonės, yra 
apimtas V. M. Čekanauskas, 
kuris su savo “plunksnos ku
riniais” pirmiaus skverbdavosi 
į įvairius laikraščius, o pasta
ruoju laiku užpildo “Am. Liet.” 
špaltas. Rašo jisai apie viskų 
ilgiausius straipsnius, bet dau
giausia apie tokius dalykus, 
apie kuriuos jisai neturi ma
žiausios nuovokos — pavyz
džiui, apie “Markso socialistiš- 
kas filosofijos teorijas” (kiek 
tų “teorijų” Marksas turėjo, 
jisai, žinoma, nė pats negalėtų 
pasakyti); apie “social-oportu- 
nizmų”, apie bolševizmų, apie 
Lenino “humanizmų”, apie hit
leriškų perversmų Vokietijoje, 
apie SLA. “demokratijų” ir 
“moralinį bankrutų musų vi
suomeniniam gyvenime”, ir t. 
t., ir t. t. štai, sakysime, kų 
jisai pasakoja (pasislėpęs po 
pseudonimu V. M. Klausutis) 
apie juodmarškinių pergalę 
Italijoje:

“Juk faktas (! — “N.” 
Red.) yra, kad social-oportu- 
nistai turėdami 
rankose Italijoj, 
solinų su buriu 
nantį į Romų, 
išbėgiojo.”
Pamėgdžiodamas bimbinin- 

kus, Čekanauskas-Klausutis va
dina “social-oportunistais” so
cialistus. Vadinasi, jisai kur 
nors “girdėjo”, kad Italijų val
dė socialistai tuo laiku, kai 
Mussolini “maršavo į Romų”, 
O tuo tarpu visi žmonės, kurie 
bent skaito laikraščius, žino, 
kad Italijos socialistai ne tik 
niekuomet neturėjo valdžios sa
vo rankose, bet nieKuomet nė 
nedalyvavo valdžioje. Fašistiško 
perversmo metu Italiją valdė 
liberalai. Valdžių .Musąoliniui 
atidavė karalius* kurį prikalbi
no išpildyti juodmarškinių va
do reikalavimų armijos genera
linis štabas.

Kitame straipsnyje (to pa
ties “A. L.” numeryje) • tasai 
pasakorius rašo apie Sandarų, 
Lietuvių Socialistų Sąjungą, 
vai. liaudininkų jfr socialdemo
kratų įtieks Lietuvoje, apie ko-

munistų pavojų Susivienijime, 
apie Jurgeliutės “pavarymą iš 
Sekretoriaus urėdo”, apie Zosę 
Vitaitienę ir keletu dešimčių 
kitokių temų. Tarp ko kito ši
toje jo mali-malienėje skaito
me, kaip socialistai ir sanda- 
riečiai nuskriaudė SLA., Pitts- 
burgho seime: •

“Tenai buvo daromas ‘bai
gėm* socialistų su sandarie- 
čiais. Daugumų 
nominacijose ir 
kandidatai tapo 
rinkti mažumų
kandidatai. Bagočius ir Ba- 
čiunas kapituliavo p. S. Ge
gužio naudai, nes to reikala
vo iš socialistų p. Grigaitis, 
iš sandariečių jųjų vadas p. 
Vitaitis; tautininkai nesuda
rydami pakankamos daugu
mos, nenorėdami socialistų 
kandidatų Bagočių išrinkti 
SLA. Prezidentu, nenoromis 
rinko sandarietj S. Gegužį.”
Praėjo dar tik truputį dau-, 

giau, kaip metai laiko nuo 
pittsburgho seimo, ir todėl 
kiekvienas SLA. narys gali ge
rai atsiminti, kas tame seime 
dėjosi. Viena, Bagočius Gegu
žio naudai nekapituliavo; ant-’ 
ra, Grigaitis jokių kapituliacijų. 
Gegužio naudai nereikalavo; 
trečia, iš viso jokių “bargain’ų” 
socialistai su sandariečiaia, 
renkant Pildomų Tarybų, neda
rė. Buvo viskas kaip tik atbu-s 
lai. Kapituliavo prieš Gegužį’ 
tautininkai su savo kandidatu’ 
Bačiunu, todėl Gegužis paėmė į 
viršų ant Bagočiaus keleto bal-s 
sų dauguma.

Skaitant šitokius Čekanaus-' 
ko plepalus, galėtum sakyti,! 
kad jisai sąmoningai iškreipia 
faktus, norėdamas apšmeižti 
tam tikrus asmenis ir sroves. 
Bet Čekanauskas neužsitarnau-į 
ja nė melagiaus vardo. Jisai 
tiesiog nestengia atskirti tiesos į 
nuo netiesos. , I

Taip būna su mažais vaikais,; 
kuriems labai dažnai faktai su-; 
simaišo su tuo, kų jie įsivaiz
duoja arba kas jiems prisisap-' 
nuoja. Ir taip bįma su kai ku?| 
riais suaugusiais' žmonėmis, ku
rie savo protišku išsilavinimu, 
nėra pakilę aukšČiaus už 10 ar 
12 metų vaikų. Jie nesijaučia, 
kad jie ant kiekvieno žinksnio 
prasilenkia su tiesa, nes objek-į 
tingi faktai ir jų fantazijos ku
riniai jų galvose nuolatos susi
maišo. Tikra nelaimė, kada to
ki protiški neūžaugos ima lįsti 
publikai į akis ir plepėti, patys i 
nesižinodami ką jie plepa!

mases yra nepaprastai skystos 
ir traukimo jėgos nepaprastai' 
menkos. Pav., ant Antrasesos 
žvaigždės tas pats žmogus ne
svertų ne vieno gramo, vadi
nasi, butų kaip kokia plunks-' 
na.

Jeigu kokiu nors bildu pa
vyktų nugalėti žemės traukos 
jėgų, tai žmogus ir ant žemės 
jokio svorio nėra, o yra tik 
nesvertų nieko. Taigi, pasauly 
žemės traukimas.

Pasauly nėra nei standrių,’ 
nei minkštų kūnų! Visi kūnai 
susideda iš mažyčių dalelių, 
atomų, šieji dar yra sudėti iš 
branduolėlių ir aplink juos 
■besisukančių elektronų. Jeigu 
koks nors kūnas atrodo mums 
standrus, tai tik todėl, kad jo 
.atomai yra artimiau suglaus
ti, kad aplink branduolėlius 
nesisukantieji elektrodai yra: 
arčiau vienas kito. Praretinkit, 
atomus — ir iš strandraus ku-i 
no padarysite minkštų. j

Pągaliau, pasauly nėra jo
kios medžiagos! O yra , tiktai* 
negalimai atomų rinkiniai,!

kurie sudaro kiekvienų kūnų. 
Nustatyta, kad atomo dalely
tes, elektronai, neturi jokios 
medžiagos, o yra tiktai teigia
mos ar neigiamos elektros vie
netai. Atomo branduolelis yra 
šitų elektrinių vienetų cent
ras. Vadinasi, atomas, kaipo: 
toks, nėra jokia medžiaga, o 
tik clelktrų, tik jėga. O jeigu 
taip, tai ir visas pasaulis, ku
rį sudaro atomai, neturi med
žiagos. Musų jausmai mus ap-. 
gauna: mes juntame medžia
gų, o iš tiesų ten yra tik elek
tronų ir atomų pasipriešini
mas. Ir juo didesnis yra tas 
priešinimasis, tuo mes junta
me ir tų medžiagų st audresnę 
esant.

Taigi, pasaulis iš tiesų ne 
toks yra, kokį mes jį matome, 
kokį jaučiame, kokį įsi vaiz
duojame. Ne, pasaulis iš tiesų; 
yra visai kitoks! Jame nėra 
jokių garsų, jokių šviesų, jo
kių spalvų, jokių medžiagų, o 
yra tiktai kažkokia jėga—am-, 
žinąs kitimas ir judėjimas... •

«‘T (H »» '

Mrs. (Grace Poole, prezidente 
'General 'Federation of Wo- 
men’s Clubs, išsiuntinėjo para
ginimų *2,000,000 narių boiko
tuoti visas komercines įstaigas, 
—didėles ar mažas, — kurios 
atsisako kooperuoti su prezi
dentu ekonominiame šalies at- 
ateigime ir neturi NBA. ženk
lų — '“mėlinojo aro’'.

Pasaulis susidaro iš 
nieko

ŽUVUS MUSŲ LA
KŪNAMS KAP.

DARIUI IR S
GIRĖNUI

rūpinti 'lakūnus nepasirūpino. 
Matomai, frakuotų puotomis* 
pas mtiB (daugiau trupinamas!, 
—tt-aap reikalui pinigų nesigai
lima. Bet parėmimui dviejų* 
.didvyrių žygio pinigų nebuvo.

Dabar, jiems Žuvus, kelia
ma didžiausios iškilmes. Net. 
mauzoliejus 'busiąs įrengtas, 
-kur lakūnų kūnai ilsėsis. Va
dinasi, dabar negaila nei de-’ 
sėtkų tūkstančių’!

Skaudu darosi! O juo la
biau, kad nesenai , teko būti 
Lietuvoje ir matyti visų tvar-. 
kų. Aš Lietuvą gerbiu ir gerb-’ 
siu. Bet kai kurie dalykai ten 
yra nepakenčiami. Visur tik 
garbė, karjera. Savuosius į 
priešakį stumia, visai neatsi
žvelgdami į jų gabumus. Pas
tato pirmose eilėse, apdeko- 
ruoja, — ir jau jis didvyris.1 
Jis moka cilinderį užsidėti, 
fraką dėvėti ir dar kleboniš-1 
kos išsigerti, — tai ir visi jo< 
gabumai. O tuo tarpu gabes-i 
nieji žmonės bandoma nustu
mti į šalį. Mačiau, kaip buvo 
dalinami medaliai neva užsi-' 
tarnavusiems. Praneša kas! 
nors kur reikia, jog tai buvęs jų...

didelis veikėjas, daug gero! 
Lietuvai padaręs, žiūrėk, jam: 
jau ir medalis įteikiama. O: 
tuo tarpu pasirodo, kad tas j 
“didelis veikėjas” caro laikais 
rusų valdžiai per klebonijas, 
išdavinėjo savo brolius lietu-, 
vius, kurie platino lietuviš
kus raštus. Nemažai jų pate
ko į kalėjimus, nemažai jų 
'buvo priversti apleisti Lietu
vą ir bėgti į Ameriką ar kur, 
•kitur. • *

Tokių yra daug. Bet meda
liai jiems nėra dalinami. O! 
kurie jų mirė, tai jų niekas 
nebeprisimena. Jų kapai ap-1 
leisti,-užpiiršti. O juk tie žmo
nės daugiausia^ ir pasidarbavo 
dėl Lietuvos pasiliuosavimo,- 
prirengė dirvų nepriklauso
mybei. Musų frakuoti ponai 
tada šampanų gėrė, sveti
miems tarnavo ir visai negal
vojo apie tai, kad Lietuva ka
da nors galės atbusti. Iš nuo
širdžių jų veikėjų jie net tyčio
josi.

, Pilksermėgių vaikai, kurie 
su dideliu vargu pasiekė mok
slų, su atsidavimu dirbo Lie
tuvos labui. Bet jie užmiršti, 
niekas jais nesirūpina. Jų ka
pus tik voratinkliai puoš ir 
užklydęs paukštelis karts nuo 
karto pačiulbės savo melodi-

Vienam labai garbingam as
meniui (pavardes Čia neminė
siu), kuris daug dirbo ir te
bedirba Lietuvos gerovei, nors 
neteko savo turto ir šeimos, 
vyriausybė įteikė medalį. Mi
nėtas asmuo gražiai padėko
jo, pagyrė, kad medalis gra
žus ir dideles vertės, bet pri
imti jį atsisakė, pareikšda
mas: "Gaila, aš neturiu tokių 
brangių drabužių, kad galė
čiau medalį prisisegti ir nešio
ti”

Ar manote, kad jam tų me
dalį davė, norėdami jį pager
bti? Visai ne. Davė tod<l, kad 
bijojosi jo.

Musų lakūnai savo krauju 
užsipelnė garbės ir laurų. Tik 
bėda, kad visos tos iškilmės 
pavėlinta. Kodėl tie ponai 
nepasirodė, kada lakūnai dar 
buvo gyvi? Kodėl jie neparė
mė drąsuolių? Nuoširdžiai 
prisidėjo tik musų biedna iš
eivija, kuri atjautė lakūnų pa
siryžimų.

O tie, kurie lakūnų nerėmė, 
dabar pajuto sąžinės grauži
mų ir bando lakūnus apvai
nikuoti. Bet 
liams jau nieko nebereikia ir 
jie nieko nebegirdi.

Jeigu žuvusieji lakūnai at
bustų, tai jie gal spiautų į tas 
■iškilmes ir pasakytų: ‘X) kur 
jus pirma buvote?”

Darius ir Gilėsiąs pašventė 
savo gyvastis Lietuvos labui 
ir garbei. ,Jf.e atidavė viską, 
kų turėjo, — ir turtų ir gyvas
tį. Didesnės aukos jokis žmo
gus negali duoti. Ar daug 
šiandien rasite tokių drąsuo
lių? —Lietuvaitė.

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

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

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

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

R
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Lietuvoje nėra labiau populiaraus ir ger
biamo vardo,, kąip Darius-Girėnas, 

sako laiškas iš Lietuvos
■.................... .. ............ ■ .■■■II. I. ...M.—

Lietuvos geležinkelių tarnautoja Kaune p-lė 
Vanda Kaulakaitė laiške seserei chicagietei p. O. 

Višruauskienei aprašo lakūnų katastrofos 
. atgarsius.

NAUJIENOS, Chicago, JH,

Chicagietė, p. Oktavija Viš- 
niauskicnė, 3936 South Rock- 
well St., trumpų laikų atgal 
gavo įdomų laiškų nuo savo 
sesers Lietuvoje, p-lės Vandos 
Kaulakaitės, Lietuvos geležin
kelių valdybos tarnautojos, 
kuriame ji rašo kaip lakūnų 
Dariaus ir Girėno katastrofa 
palietė Lietuvą, ypatingai 
Kaunu.

Laiškas yra labai įdomus. 
Manydami, kad ir skaitytojai 
ras laiškų tokiu, jį perspaus
diname. Laiškų “Naujienoms” 
perdavė p. B. Jokubauskienė 
—Jacobs, 4003 Archer avenue.

Štai laiškas:
Brangioji Okta! (Oktavija) — 

Žinai, dabar pas mus nuo 
to baisaus įvykio, žuvimo la
kūnų, dar visi kaip tai prie 
lygsvaros neprieiname. Aš 
niekuomet nemaniau, kad 
mus, lietuvius, kas nors galė
tų taip iš lygsvaros išvesti ir 
taip paveikti kaip ši katastro
fa.
Kaunas tą naktį nemiegojo...

Pirmiausiai, tų naktį kai bu
vo laukiamas atskridimas, tai 
tur būt Kaune iš lietuvių ne
daug kas temiegojo. Tai apie 
radio laukė naujienų, tai 
mieste, o kaip 12 vai. sušnipė 
sirenos, reiškia sutartas ženk
las, kad jau greit atskris, tai 
kas gyvas išsipylė ar tai į ae
rodromų ar nors į gatves. 
Toks triukšmas mieste, gyvu
mas kaip Naujų Metų naktį 
pakilo. Už tai iš ryto, kaip ne
sulaukė, tai matėsi toks visų 
susidomėjimas, toks spėlioji
mas, kas galėjo juos sulaiky
ti. Mat tikra žinia buvo tiktai 
ta, kad okeanų perbrido, o 
paskui tai šian tai ten matė 
orlaivį.

Bet vis tikrai nežinia buvo 
ar tai “Lituanica”. O tų ekstra 
telegramų stvarstymas! Mat 
kokių iš kur naujienų sučiup
davo tuoj redakcijos ir leis
davo telegramas. Apie 2 v. 
gauta buvo žinia iš Vokietijos 
apie katastrofų lėktuvo — 
miestas visas tuoj papuoštas 
gedulos vėliavomis ir pasklei
stas pranešimas apie tų.

Visi verkė lindėjo
Žinai, tų dienų tiek apsiaša

rojusių žmonių mačiau kaip 
niekuomet. Kas tik paėmė 
skaityti pranešimų apie tų 
baisių katastrofų, tuoj akyse 
ašaros net ir tokių rods nie
kuomet neverkiančių vyrų, o 
kų jau besakyti apie moteris. 
Net, žinai, pareinu namo, o 
ten apsiverkusi tarnaitė sutin
ka žodžiais: “nebėra lakūnų, 
panele”! Mat tas baisiausia, 
kad turėjo žūti taip arti tiks
lo, o jų pasitikimas buvo pa
ruoštas labai iškilmingas. Bet

koks šiurpus momentas buvo 
kai susirinkus minia lauke at
vežant karstus.

Ir čia pamažu atskrenda 
“Dcruluftas”, askortuojamas 
9-nių orlaivių. Rods ir tas pats 
skridimas ir užimąs orlaivių 
koks tai gedulingai iškilmin
gas. Padarę 3 ratus apie mies
tų, pamažu, pamažu nusileido 
į aerodromų. Tada, tur būt, 
sausom akim ne vieno nebu
vo. Visi verkė ir visi varžėsi 
savo ašarų, stengėsi tai nosi
nes traukti tai šiaip paslėpti 
Taip, be skirtumo, ir darbinin
kai ir šiaip aukšti valdininkai 
ir kariškiai.

Visų iškilmių neaprašinėju, 
nes siunčiu keleliolikų nume
rių laikraščių; ten bus gal 
smulkiai viskas aprašyta.

Bendrai tokių iškilmingų 
laidotuvių Kaune dar nebuvo, 
o svarbiausia tokios užuojau
tos visų ir gailesčio. Gailėjosi 
kai mirė kuo. Tumas. Visi jį 
mėgo, gerbė, bet nesulyginti 
su tuo, kas dabar buvo. Ypa
tingai iškilmingai atrodė po 
visų vainikų eisena ponių ir 
panelių su gėlėmis, o jų buvo 
tur būt daugiau šimto. Visos 
su juodom suknelėm ir bukie
tais baltų gėlių, daugiausiai 
lelijų.

Dariaus ir Girėno vardai 
beveik šventi.

Bendrai, dabar pas mus la
biau populiaraus ir gerbiamo 
vardo kaip Darius ir Girėnas 
nėra. Tai tiesiog šventas var
das, ir pasididžiavimas visų. 
Aš todėl negaliu atsistebėti, 
kad visgi atsirado kas nors 
kas išjudino šaltų abejingumų 
visos minios. Už tai dabar, 
kad kas vėl skristų ir atskris
tų iki pat Kauno negalėtų su
kelti nei to entuziazmo, nei 
džiaugsmo. Visi prisimintų 
skaudų įvykį su pirmaisiais 
musų lakūnais.

Ryga ir Krokuva kaltina vo
kiečius.

Vokiečiai parodė labai daug 
šiame įvykyj atydos ir užuo
jautos, nors yra daug kaltini
mų. Ypač Rygos ir Krokuvos 
laikraščiuose, kad jie su pa- 
gelba kokių tai spindulių ar 
srovių neduoda perskrist or
laiviams ir kad apie tų vietų 
buvo jau kelios orlaivių ava
rijos. Bet kiti specialistai tik
rina, kad tai tik supuolimas. 
Užsienių laikraščiai daug ra
šo apie musų lakūnų katastro
fų, ypatingai pabrėždami jų 
drųsų ir pasiryžimų skristi to
kiu orlaiviu, neparuoštu to
kiai kelionei, lygindami su 
Postu. Bepigu jam skristi to-
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Penki, kurie tapo suimti už padėjimų ašarinių dujų bombos 
New Yorko biržos ventiliatoriuje, kuri išvaikė visus biržinin- 
kus ir privertė biržų tai dienai užsidaryti. Apačioj, kertėj — 
Eugene Daniel, Jr., advokatas ir įkūrėjas Commoners politinės 
partijos, kuris yra kaltinamas padėjęs bombą, kad išgarsinti 
savo partiją. Viršuje keturi jo draugai, kurie tapo suimti par
tijos raštinėje Bostone, kur rasta ir daugiau bombų, kurios bu
vo taikomos siųsti prezidentui, republikonų vadui ir Norman 
Thomas. Iš kaires j dešinę: Clarence Lyons, Willis Overton, 
Otto Kefeijle ir Paul (Palaczi.

kiu orlaiviu su tokiais pasi
ruošimais.

Kaip ten pas jus, ar taip 
pat giliai pergyvenu žuvimų

Bučiuoju stipriai. Rašyk,
— Vanda.

Trys plėšikai užklu
po lietuvi Kazimierų 

Petrulevičių

kų. Jie reikalauja, kad bend 
rovė grųžintų j darbų atleistus 
unijistus siuvėjus ir kad tfnija 
butų pripažinta. Bond bend
rovė atsisako skaitytis su uni
ja, kuri naujai susiorganizavo. 
Ikišiol darbininkai buvo neor
ganizuoti, bet blogos darbo są
lygos ir mažos algos privertė 
jutos tai padaryti.—Senas Petras.

S t r e i kuoja Lipson 
Bros, siuvėjai; ieško 

streiklaužių '
Lipson Brothers siuvyklos, 

3,37 South Franklin st. darbi
ninkai, jau kelintas mėnuo 
streikuoja. Paskutiniu laiku 
dirbtuvė pradėjo per laikraš
čius ieškoti streiklaužių. Lie
tuviai darbininkai turėtų bū
ti atsargus ir neiti streiklau- 
žiauti. Minimoje siuvykloje 
daugiausiai gaminama mote
riškų rūbų.

— Senas Petras.

Itching

Grynas, prllmnas Zomo sustabdo nie
že] ima odos 1 penkias sekundas — 
ir pagelbingtiH prie EezeinoB, puikų, 
dedervines, ir ifibCrimų. Žemo be
veik stebuklingai pradūlina visokias 
odos irltacijas, kadangi Jo gydymo 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—36c, 00c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk goresni rezultatai $1.26

žemo
J FOR SKIN IRRITATIONS

Graboriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

a\otve

Pimen^TneVS?^ 
•»o

Lietuviai Daktarai-------
Amerikoj LitlūT. ^KJarai

___ _ Nariai ktant ^^gMO* 

DR- c. K. KLIAUGA 
, Dantistas

2420 Rd
Pt »X’tern Avenue Phone HEMLOCK 7828

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

A. L. Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan. Avenue 
VALANDOS. KeOWOO<1 5,07

' nnn a -L- J valandai ryte; apart iventa^ -kl 8 blandai vakare. 
P 1 ivtnt^nto ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Vktorv 2343

DR. RERfASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35d> 8 Hal.ted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Milufaukęe Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredoa vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

Trys jauni plėšikai sekma
dienį, apie 9 vai. vakare už
puolė Kazipiierų Petruleyičių, 
725 21st Street, prie pat jo na
mų, kuomet grįžo iš “Naujie
nų” pikniko. Jie jį užklupo 
namų ieloje. Paėmė kelius do
lerius ir raktų. Nespėjo baigti 
savo darbo, nes kaip tik tuo 
laiku pasirodė policija. Plėši
kai pasileido bėgti, bet buvo 
suimti.

Bond siuvyklos dar 
bininkai išėjo į 

streiką
Nęri priversti įstaigų pripa

žinti unijų

Bond krautuvių ir siuvyklos, 
60 West Madisbn st., darbinin
kai, rugpiučio 9 d., išėjo į strei

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

i Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

8

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

• Physical Tfaerapy
8 Midvvife

i 6109 South Albany
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

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

Nežiūrint kur gyveni musų, patarnavimas prieinamas už 
’ NAUJĄ MAŽESNI KAINĄ 
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI

30 Metų Skirtingo Patarnavimo
Pašaukite REPUBLIC 834’0 dėl eksperto patarnavimo 

■ , ir žemesnės kainos. /Vienoj vietoj

5340 Sputh Kedzie Avenue

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

PįSne Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELTS
„Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
v i j arti ^^th Street Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

_________Seredoj pagal sutartį.

TllC T.DUNDULIS^
■kask“

Telefonas Virginia 0036

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 IV. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL. .

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

kampas 67th ir Artesian Avė.
, Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo. - _ — - - — -- <7^, nuo 2-4
ir /-y po, pietų, seredomis po pietų i:

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monro, 3377

nedėliomis pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl. kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

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

Tel. Boulevard 1401

9

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje

Didelė ii graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AAV.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

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

8

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai;

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Phone Midvvay 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
Ą631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13
Rez. Telępbone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriiką ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street
Vai.: 10-—-11 v. ryto, 2——4, 7—-9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Advokatai

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
jTAI yra piuku jeigu gali taip 

u padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. *

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

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Dideli tūba Usterine danttf 
tepalo kainuoja tik ?5 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co* Saint 
Lo^js, U. A.

-

AUGUSTAS YURKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- 
piučio 12 dieną, 3:15 vai. po 
pietų. 1933 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj. Paliko 
dideliame nuliudime brolį Pranci
šką ir brolienę ir jų šeimyną, 
pusbrolį Prancišką ir jo šeimyną.

Kūnas pašarvotas randasi 5654 
W. 64tb PI.

Jonas Šeštokas rūpinasi laido
tuvėmis.

Laidotuvės įvyks rugpiučio 16 
dieną. 1 vai. po. pietų iš namų į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Augusto Yurkaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimu ir atsisveikinimą.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Juozapas Eudeikis ir Tėvas, 
Tel. Republic 8540.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yrą seniausia* turi 
daugiausia germenų, todėl gali pigiau patarnauti.

1 7 ■ \ ‘ '

J. F. EUDEIKIS yra vįenatipis lietuvių graborius, kurią 
turi įrengęs grąbų dirbtuvę.

Puikiausias, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų. ?

• ■ ' 1 ! . jt . <■’
» » * ’ y " ' * ' ,

Nubudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.
f r < A ''l*'- •■■Ii •

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

' DIDYSIS OFISAS

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
CIfViDTTTCe

1439 S. 49 Ct., Cicero, BĮ.
T<1. Cicero 5927

Phone Canal 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėliomis pagal _ sutart 
Rezidencija 6631 So. Californta Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
X MONTVli),

West. Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St. 

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunsw:ck 0597

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Visi Telefonai YARDS 1741—1743 CHICAGO, IU

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
T«L RBPUBLIC 3100

Tek Cicero 2109 ir 859 J ’

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIĄ DYKAI

mo 15th St '
CICBRO, ILL.

DĖ. C. KASPUTIS
DENTISTAS .

Gelio H Europos ir vėl prakukuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagri ®us‘1taril?,>MA
3335 So. Halsted St 

Tek BOULEVARD »1W 
-i- ‘i ' I" ”■

■

Ofi»»
enUU l

- '

Įeyard 5014

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj .9 iki 6 
Panedėly, Utaminke, Ketverge it 

Subatoj 9 iki 8. ’
................ r > 1 I"*"■ w ■ ■■'■ ■ i ....................... ..

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Aehland Ava. 
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. Rockutell St. ’ 
Tel. Republic 9723

i

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

M W. Mome St., pri® CJar!c 
PelefooM Stale 7SB0: Vauuades >—•
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CLASSIFIED ADS
4^* •'

RADIO
Telefonas

Chrysler ir Plymouth

ir Massa

PRANEŠIMAI

MADOS MADOS

CLASSIFIED ADS

2919

nim

atsi

Jums tai kainuos

(Vardas ir pavardi)

Gaukit* (Adresą*)
CANAL 8500

(Miestą* ir vabttfa)

Atsako į p. Gilienes 
nepamatuotus prie
kaištus 'Naujienoms’

VISOS LIETUVIU KOLONIJOS ATSTOVAU
TOS “NAUJIENŲ” PIKNIKE SEKMADIENĮ

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Business Service 
Biznio Patarnavimas

vadovavo 
Boosterių 
vadas, p.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Washingtone. 
dvi savaites iki 
pajėgs kodek-

Progress Funrniture 
Co. leis lietuviškus 

radio programus

Educational
___Mokyklos___

— pir- 
$13.20, 
visose 
(Sp.)

Paskendo Michigan ežere, Sand 
Dunes, Indiana valstijoj

ar dar didesnę apyvartą už se 
nesnes krautuves.

šios įstaigos vedėjai yra Jo 
nas Kaledinskas ir Jonas Ro 
manas. Ab

Peter Conrad
Fotografuoju jutų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St, 

(Janten Stud.)
R e s. 730 W. 62nd St. 
Tel. Eng!ewood 5840

Šiandien Lietuvių •, * 
Radio programas

Emergency Re- 
sckrctorius 
— išlaidos

Baltimore,. Md., lietuvė 
paliko paltą traukiny
je; prašoma atsišaukti.

PARDUODU pilnai įrengtą užeigą 
Atdara per 5 metus. Aš turiu kita biz
nį. Kreipkitės: 852 W. 69th St.

Iš visų J. Valstijų suvažiavo šimtai žmonių 
kalbant apie minias chicagiečių.

Prisirašykite į musų tpulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

arba pri- 
pažymiti

t 
dą, pavarde ir adresų, kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laižkus reikia 
adresuoti:

Naujienų v Pattem Dept, 1789 So.
Halsted St., Chicago, I1L

Chicagoje ruoš real 
estate biznio N.R.A 

kodeksą

C h i c agos bedarbiu 
šelpimo išlaidos nu

puolė 13.7%

Vos tik jis pradėjo plaukt 
j j sutraukė paraližas ir į kelia- 
tą sekundų virto juodas kai 
anglis.

Kitomet švogeris Aleksas stai
ga jį pagriebęs ištraukė iš van
dens, mirusio negalėjo pažinti 
ir artimiausi jo draugai.

Jo seserys Pauline ir Fran- 
ces, matydamos tą šiurpulingą 
savo brolio nelaimę iš baimės 
ir gailesčio apalpo ir už kiek 
laiko atsipeikėję negalėjo tikėt 
savo akimis matydamos savo 
brolio lavoną, juodą kai anglį, 
gulint ant smilčių.

Bet negailestinga mirtis ne
atsižvelgia į daromą skriaudą 
nei gyvųjų liūdesį. Pakirto gyj 
vybės siūlą to jauno, kupino 
energijos lietuvio, kuris vos tik 
užbaigė inžinerijos kursą ir ry 
žosi išeit j platų gyvenimo vieš
kelį, kad patobulinti ir padary
ti įdomesniu šį pasaulį.

Bet, deja, jo geismai neišsi
pildė. Iš jo butų turėję džiau
gsmo jo tėvai, sesutės, draugai 
ir visa žmonija. Bet Šiandie 
tas jaunuolis jau guli ant duo
bės kranto ir mes atsiskirdami 
su juo reiškiame pagarbą ir gi
lią užuojautą jo tėvams ir se
sutėms.—F. Bulaw.

Bilietų nupiginimas įeina ga 
lion rugsėjo 1 d.

ių, Saitą alų ir gar- 
Randasi gražus, išpuošti kambariai dėl svečių. Taippat

NAUJIENOS Pattem DgpL 
1789 S. Halsted SL, Chicago. 
čia įdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros .......... . per krutinę

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai_

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Koncertas atvirame ore” virto tikra 
Amerikos lietuvių švente

North Shore & Mil 
waukee linija nupi 

gina mėn. bilietų 
kainas.

Iš Rytų grįžo chica 
gietč p. J. Andriu

lienė

Aug. 12 d., iš Scotville Mi
chigan valstijos, 21 metų am
žiaus lietuvis inžinierius Povi
las Žukas, prigėrė Sand Dunes 
maudynėse.

Šią liūdną žinią pranešė “Nau
jienų” reporteriui jo sesuo Pau
line, kuri matė savo brolio stai
gią mirtį.

Ta šiurpulinga mirtis atsky
rė nuo musų jaunuolį apie 11 
vai. ryto, kai jis nuėjo mau
dytis į Michigan ežero pakrantę, 
Sand Dunes.

vių Dienos karalaitės, p-lės 
Ievos Paulekiutės giminaitės.

2. Naujienos 
nemano savintis

Vėsi iš voile suknelė, pada- 
Sukirptos mie- 

14, 16, 18, 20, taipgi 36 ir 38

^MORTGAGE BAHlffRSj^

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotas teisingumu

RESTAURANTAS ant pardavimo su 
alum: biznis labai geras ir seniai išdirb
tas. bet esu priverstas apleisti. Priežastį 
patirsite ant vietos.

3457 S. Halsted St.

nenumatė, 
jį vadino, 

vir-

šiuo laiku kainos kįla daugeliui reik
menų, ir galima laukti, kad netolimoj 
ateityje pakils taipgi kainos biletų pasa- 
žierių kelionei. Taigi tiems, kurie mąs
to apie keliones, šis faktas, verta 
ti domėn, o taipgi tai, kad, sąjūdžio se
zonui praėjus, dabar yra laive žemos 
Cabin ir Turistų klasės bilietų kainos.

Vėlyvos vasaros ir piuties metas daž
nai yra geriausias laikas Lietuvai atlan
kyti. Todėl deltai kelių lygiai priežasčių 
patartina prisiruošti manytai kelionei į 
senąją tėvynę kaip galima greičiau.

Segantis Skandinavų Amerikos Lini
jos populiarusis laivas “FREDERIK 
VIII” išplauks iš Nęw Ybrko rugsėjo 
2 dieną. i

Jei kam reikalingai daugiau , Informa
cijų, tai jos bus mietu noru suteiktos už 

navų Amerikos Linijos ofisas arba 
agentas.

Nors rengėjai to 
piknikas, arba, kaip 
“Koncertas Atvirame Ore 
to tikra Amerikos lietuvių šven
te. O dainininkai Juozas Bab
ravičius, p-lė *S. Paškevičiūte, 
Stasys Rimkus, “Pirmyn” cho
ras ir “Lietuvos” Dūdų Orkest

Į “Naujienas” prašoma atsi
šaukti lietuvė moteriškė iš 
Baltimore, Md., kuri šiomis 
dienomis važiuodama į South 
Chicago, aplankyti savo tėvą, 
paliko paltą traukinyje. Jį 
turi Stanislovas Lipcius, taip
gi iš Baltimore, Md.

KAILINIAI KAUTAI 
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje. 

MILLER B CO., 
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Chicago tuo atžvilgiu stovi 
antroje vietoje. Los Angeles, 
Cal., apielinkėje nupuolimas 
siekė 26.2%, o Chicagos teri
torijoje — 13.7%. Bendras iš
laidų bedarbių šelpimo reika
lams nupuolimas dešimčiai J. 
V. miestų siekia 2.5%. Mil- 
waukee teritorijoje nupuoli
mas siekė 4.3%.

Keliaukit dabar, kai 
kainos kelionei 

žemos
Su rugsėjo pirma d., Chica

go North Shore and Milwau- 
kee Railroad žymiai nupigins 
mėnesinius gelžkelio bilietus, 
kurie parsiduoda asmenims 
reguliariai keliaujantiems 
tarp Chicagos ir Kenoshos ir 
kitų stočių tarp ti^ dviejų pun-

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS!
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynaa, "down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOF1NG CO.
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

i “Valdžia pageidauja” parei 
škė, p. Zander, “kad visos biz 
nio šakos, dalyvautų NRA. ju 
dėjime ir todėl taryba sku
binasi kuogreičiausįąi paga 
minti specialį real-estate ko 
deksą, kurį tuojau patieks ad 
ministracijai 
Praeis kokios 
administracija
są išstudijuoti ir jį priimti ar
ba atmesti.

Pirm įvyks susirinkimaš 
direktorių taryba paruoš ko
dekso planą, kurį išsiuntinės 
visoms real-estate taryboms J. 
V. peržiūrėjimui ir sugesti
joms. Toliau, Zander sako, ta
rybos, kurios nori prisiųsti sa
vo atstovus į pasitarimą 
Union League Klube prašo
mos tai padaryti.

Kodeksas, kuomet priimtas, 
paliestų visą real-estate biznį 
Chicagoje ir Cook apskrity-

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
junku beįpirkti, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur- 

REPUBLIC 8402

Girėno “sesuo” pasirodė ne 
jo sesuo: žuvęs lakūnas 
dirbo “N” spaustuvėje.

Pereitą savaitę iš Rytinių 
Valstijų, kur praleido atostogas, 
grįžo p. J. Andriulienė, 722 W. 
21st Street. Ji papasakojo sa
vo įspūdžius ,kurie tilps vėles
niuose “N.” numeriuose. Ji 
lankėsi Worcester, Boston, Dor- 
chester ir kituose Naujos Ang
lijos miestuose.

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perktaustome ant vietos 

Nuvcžame ir į tolesnias vietų 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimu
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

PARDAVIMUI “slicing machine 
baltos svarstyklės, labai pigiai. 

6955 So. Talman Avė.

Teko nugirsti, kad Progrešs 
Furniture Co., lietuvių korpo
racija, pradedant sekančiu 
ketvirtadieniu,1 9:30 vai. vaka
re iš stoties W. S. B. C., 1210 
kilocycles, pradės nuolatiniai 
leisti lietuvių programus, ku
rie susidės iš rinktinių lietu
viškų dainų ii*’ miizikos, kal
bų, humoro, pranešimų apie 
lietuvių visuonienėš veikimą 
ir tt.

Taipgi teko sužinoti, kad 
prie išpildymo šio programo 
stropiai lavinasi naujai susi
tveręs “Progrešso” kvartetas 
ir duetas, taipgi keletas gabių 
muzikantų. O prie to kadan
gi vienas iš šios įstaigos vedė
jų, Jonas Romanas yra gabus 
dainininkas, tai galima tikė
ti, kad ir jis prisidės su savo 
aukštai ištobulintu balsu pa
linksminti šio programo klau
sytojus.

Pažymėtina, kad Progress 
Furniture Co. krautuvė, 3224 
So. Halsted St., įsikūrė nela
bai senai, bet savo vedėjų pa
sišventimu teikti visuomenei 
geniausias prekes teisingom 
kainom ir kiek tik išgalint ge
resnį patarnavimą, ji greitai 
susilaukė prielankios para
mos ir pasitikėjimo. Kiek pa-

PRIVAT1SKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižimo, High 
Scbool ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

SUTTER
228 N. LaSalle St., 
Tel. Central 3649, 

Atsičaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak.

OAK LEAF TAVERN
Atidarome naują Aludę, k,ur visados galimą' gauti skani 

<feiw užkandžius, r 
glima pasišokti prie geros muzikos.

Agnės Šidlauskas ir Stepas Svilainis 
/ SAVININKAI

8428 SO. HALSTED STREET

Kuomet kituose miestuose, 
kaip New Yorkas, Philadelp- 
hia ir Clevelandas, išlaidos 
bedarbių šelpimui šiek tiek 
padidėjo, Chicagoje, kaip pra 
neša Illinois 
lief Conimission 
Wilfred Reynolds

SALES TAX-US 
išpildo 

VARKALA 
Auditorius 

3241 So. Halsted St 
Tel. Victory 7188

kys mėnesinį 
rugpiučio 15, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
So. Halsted St. Visi nariai 
būti, nes bus svarbus 
Taipgi kurie esate pasilikę 
pasirūpinkite užsmokėti. -

Rugpiučio 19 d., Chicagoje 
prasidės National Association 
of Real Estate Boards 
konferencija. Direktoriai su‘- 
sirinks Union League Klu. 
be aptarti real-estate biz
nio kodeksą, kurį vėliau pa
tieks National Recovery Ad- 
ministration, Washington, 
kaip pranešė Henry Gu Zan
der, Jr., Chicago Real-Estate 
Board pirmininkas.

Tragingai žuvo mau
dynėse lietuvis inž 

P. Žukas

2919 
bintą gražiais kaspinais 
ros 12 
colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau 
virinurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankui 
duoti pavyzdžio nume:.... 
mierų ir aiškiai parašyti savo var-

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

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ. • 

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

nų tipo. Kiekvienas toks bilie- tirta, ši įstaiga daro tokią pat 
tas įgalioja savininką keliauti 
60 kartų į menesį.

Bilietų kainos bus numuštos 
gerokai. Pav., mėnesinis bilie^ 
tas tarp Chicagos ir Kenoslioš 
pirmiau kainavęs $21.19, da
bar parsiduos už $17.69; tarp 
Waukegan ir Chicago 
miau $16.70, dabar — 
etc. Juos galima ga^iti 
stotyse.

Vakar “Naujienose1 
lankė p. Alena Paulekienė 
su duktere Vladislava Paule- 
kiute, iš Pittsburgh, Pa., 30 
Orr Street. . Kąrtu su viešnio
mis atsilankė p. B. Rasins- 
kienė, 209 East 107th Street, 
Roseland. Pittsburghietės pla
nuoja užtrukti Chicagoje apie 
savaitę laiko. Jos yra Lietu-

Monroe 2662-3

A. NORY AND CO., Ine.
sėjai, Dealeriai ir Išdirbėjai Aludžių
ir Restaurantų Įrengimų. Taipgi 

Stalų ir Kėdžių.

2018 So. Halsted St.

VYTAUTO DR-JA lai- 
susirinkimą antradienį, 

1933, 7:30 vai. vakaro, 
, 3133 
privalote 

susirinkimas. 
iu mokesčiais 
-P. K. rask

Ar žinote, kad— 
daug metų patyręs KealB^^^M 
Estate - ninkas suteikiaĮĮt^/ 
draugiškus patarimus ir|BMH^ *$1 
rūpestingai atlieka se- ĮBąL-v <51 
kančius reikalus:

PADARO legališkasjK Į| 
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančiull ^ys 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias, apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer Av*eu Chicago, III.

Tuo reikalu rugpiučio 19 dieną 
įvyks National Association of 

Real Estate Boards susi
rinkimas.

Kitomet “Naujienų” reporte
riai rašė, kad į “N.” pikniką, 
sekmadienį, suvažiuos tūkstan
čiai žmonių, jie nei kiek neper- 
dėjo. • “Birutės” daržas nema
tė tokios minios žmonių per ke
letą metų.

Nekalbant apie Chicago ir 
apielinkę, svečių privažiavo iš 
visų Jungtinių Valstijų dalių. 
Štai, rašančiam reporteriui te
ko pastebėti automobilius su 
“laisniais” iš sekamų valstijų: 
Wisconsin, Michigan, Indiana, 
Missouri, Nebraska, New Jersey, 
New York, Pennsylvania, Mary- 
land, West Virginia 
chusetts.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Liepos' mėn. “Naujienose” 
tilpo p. Agnietės Gilienės-Gir- 
skaitės, žuvusio lakūno S. Gi
rėno “sesers” straipsnis apie 
jo pirmas dienas Amerikoje 
ir bendrai apie jo budo ypa
tybes.

BURNSIDĖS SLA. 63 kp.Jšvažiavi 
mas įvyks rugpiučio 20 d 
ko farmoje, Willow Springs, III 
kas išeis iš Burnsidės 10 vai 
Tuley Parko, o 
Laurutano namo, 
10:30 vai. ryto, 
troku susirinkite 
vietose. Komisija 
surengus išvažiavimą 
Bus geri muzikantai, 
bus bėgtines suaugusių vyrų 
niūkų

Anot R. S. Amis, keleivių 
trafiko vedėjo, rugsėjo prad
žioje bus išleisti naujo tipo 
mėnesiniai bilietai kurijos 
konduktoriai “punčiuos”. Da-|dyką, ir suteiks jas kiekvienas Skandi 
bartiniai bilietai buvo kupo

ras sukėlė tinkamą atmosferą 
tai šventei savo muzika, daino
mis, kuriomis publikai pirmu 
kartu teko gėrėtis tokiame iš
važiavime.

Iš dainininkų ypatingą pasi
sekimą turėjo —Juozas Babra
vičius ,kaip ir buvo galima ti
kėtis. Diena iš dienos tas dai
nininkas, geriausias lietuvių te
noras Amerikoje, didina pasekė
jų būrį su savo puikiu dainavi
mu.

Be muzikalio programo, pik
nike įvyko ir trumpas ristynių 
programas, kuriam 
“Naujienų” Pikniko 
iš Marųuette Manor 
J. J. Bagdonas.

Bendrai, šį “Naujienų” puk- 
niką reikia skaityti vienu išpa- 
sekmingiausių ir įdomiausių i), 
skaitlingausų piknikų Chicago
je šiais ir pereitais metais. O 
smulkiau apie jo dalyvius, sve
čius iš kitų valstijų ir kitus 
apsireiškimas—rytoj.—J.

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs. Bctty Lneddu 1 
vartoja Kraaehen. kad. ---------___

Kart nuimti riebumą lenrvai. SAUGI 
NEKENKSMINGAI — imkite ptuę 
lio KrusoboD stikle karito vandene ryte

Dabar, vakarykščioje kata
likų dienraščio laidoje ji sa
ko, kad “Naujienos” aprašy
mą apie musų brolį Stanislo
vą Girėną taip iškreipė ant 
savo kurpalio, kad reikia rau
sti iš gėdos.”

Kadangi p. Gilienė’ -Girs- 
kaitė yra žuvusio lakūno gi
minaitė, “Naujienos” ją tole
ravo ir talpino jos rašinius, 
bet kuomet ji pradeda daryti 
bereikalingus priekaištus tam 
laikraščiui, prisieina jai pasa

kyti štai kas
1. P-nia Agnietė Gilienės- 

Girskaitė visai nėra Stasio 
Girėno sesuo, kaip ji persista- 
to, nes mirdamas jis neturėjo 
jokių seserų. Jis turėjo vieną 
seserį, kuri mirė 
atgal Lietuvoje.

nenori ir 
S. Girėno, 

bet pasakymas, kad jis dirbo 
“Naujienų” spaustuvėje yra 
grynas faktas. Savo autobio
grafijoje, kurią S. Girėnas pa
rašė “Naujienose”, jis sako, “į 
Jungtines Valstijas atvažiavau 
sulaukęs 15 metų. Dirbau 
“Naujienų” spaustuvėje, mo
kiausi...” Jis tą kelioliką kartų 
pareiškė asmeniškai.

3. Tame rašinyje apie Girė
ną, kurį Gilienė prisiuntė 
“Naujienoms”, įsibriovė ko
rektūros klaida. “Skaityti iš
moko armijoje.” Turėjo būti 
“skraidyti išmoko armijoje.” 
N. 176-tame numeryje ta klaida 
buvo atitaisyta be jokių pra
šymų iš p. Gilienes pusės.

Pastangoms Peoples Furni
ture Co. krautuvių, šiandien 
nuo 7 iki 8 vai. vakare iš sto
ties WGES, 1360 kilocycles, 
bus transliuojamas nuolatinis 
antradienio radio programas.

Teko patirti, . kad šio pro
gramo išpildypiui yra prisi
rengę žinomi “Pipirų” daini
ninkai ir muzikantai. Dai
nuos jų dvigubas kvartetas ir 
vien tik vyrų kvartetas, taipgi 
bus solos, o prie to “Pipirų” 
gabus muzikantų trio pagros 
daug gražių ir smagių lietu
viškų meliodijų bei šokių. 
Taipgi kalbės Dr. Paukštis, 
D. D. S. ir kiti. Todėl nepa
mirškite užsistatyti savo ra
dio ir pasiklausyti. •— J. J.

N-se” lankėsi vieš 
nios iš Pittsburgh, 

Penna.

Dambraus- 
Tro- 

ryto nuo 
iš Roselando nuo A.

10530 Indiana avė., 
Norintieji važiuoti 
laiku viršminėtose 

deda pastangas, kad 
kuopuikiausiai. 

bus šalto alaus, 
jaunų ber- 

storų moterų, jaunų mergaičių 
Laimėjusieji gaus dovanas. Na

riai ir svečiai kviečiami dalyvauti išva
žiavime. * —Komitetas.

PASAULIN? PARODU LANKYS
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITŲ MIESTŲ!"

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

Help Wanted—Female
Dar^binjnkiu Reikia

REIKALINGA moteris virėja į res- 
taurantą. Julius Restaurant, 4656 So 
VVestern Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

MŪRINIS bungalow 5 kambariai 
kaip nauji, gražiai dekoruoti, moder
niški namai, vandeniu šildomi, su Aly
vos burneriu,' plieno konstrukcijos 
$5800, ant lengvų išlygų. Savininkas 

6317 So. Talman Avė.

Automobiles
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1829

IETKIEWICZ

ji.-;i--; •.....




