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KUR AšTUONI žMONeS ŽUVO TRAUKINIUI SUSIDAUŽIUS

prohi

balsais

ir politi

CHICAGOS ŽINIOSžmogų

Už tai

ŽMONOS ATPIGO

Atvykęs

dar prieš komunistų

Nuteisė kareivį

Patirta, kad

band$ apipilti

Automobilistas vieną 
užmušė, kitą sužeidė

kai jie 
banką.

Valstijos siunčia ka 
o japonai—d ir torpe

Davis veža Europai 
prezidento Roose- 
velto pareiškimą

Vokietijos naziai lai 
kys suvažiavimą

Naziai siekiasi atgauti ne tik prarastas že
mes, bet ir visas, kur tik vokiškai kalbama

RYMAS, r. 29
Italijos ir Rusijos nepuolimo 
sutartis, kuri bus neužilgo pa
sirašyta, pasisako ir prieš eko
nominį karą.

Ir Rooseveltas tei
raujasi kodėl Fordas 

nesirašo kodeksą
Graiki 
. Kon

KENOSHIETIS NUŠOVĖ ŽMO 
NĄ, PATS PERSIŠOVĖ

Kaltina, kad 3,000 
Chicagos alinių ne

turi laisnių

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana 
gauja:

Giedra ir biskj šilčiau.
Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:

MEXICO CITY, Meksikoj, r. 
30.—Apie 1,000 žmonių keliuo
se priemiesčiuose liko be pasto
gės delei potvynių, kurie pasi
darė nuo didelių liūčių.

INSBRUCK, Austrijoj, r. 30. 
—Visos Austrijos sienos užda
rytos po drąsauk puolimo ant 
kalėjimo, laike kurio chlorofor
mu prisvaiginus du sargus liko 
paliuosuotas Tyrojiaus nazių va
das Franz Hofer. Innsbruck

Šveicarijos atstvoybei
įsakyta protestuoti

Policija nušovė ma 
niaką

24-ta valstija pasisa 
ke už prohibicijos 

atšaukimą

Ruošiasi streikui mo 
terų ridikulių 
darbininkai

Graikijos karininkai 
reikalauja didesniu 

algų

Washington valstija 5 prieš 2 
balsais pasisakė prieš 
biciją

2,000,000 darbininkų 
gavę darbą, sako 

Johnson

NEW YORK.
Afrikos misionierius kun. Mc- 
Caba sako, kad depresija palie
tė ir Afriką ir pirmiausia nu
puolė moterų kaina. Pirmiau 
jei negras norėdavo vesti žm> 
ną, jis turėdavo sumokėti jos 
tėvams $100. Dabargi moterį 
galima pirkti už $12. Todėl vėl 
ima platintis poligamija (daug
patystė).

— Vico Churov. 
restorano 3114 E

Siunčia karo laivus 
prieš Chinijos 

komunistus

SAN ANTONIO, Tex., r. 29. 
—Du lavinimos lėktuvai susidū
rė ore ir trys armijos lakūnai 
liko užmušti. Ketvirtas lakūnas 
spėjo iššokti parašiutu*.

CHICAGO 
savininkas 
83 St., dėl vandens stiklo nušo
vė Sigmund Majewski, 22 m. 
Pasak liudytojų, Majewski su 
draugu įėjo į restoraną ir ilgai 
žiūrėjęs' valgių sąrašą paprašė 
vandens. Churov tiek perpyko, 
kad pastvėrė besbolo lazdą ir 
juos abu išvijo gatvėn. Ten Ma- 
jewskio draugas lazdą atėmė ir 
visi trys sugryžo restoranan. 
Majewski griebė lėkštę ir pa
leido ją per langą. Tada Churov 
pastvėrė revolverį ir vietoje 
Majewskį nušovė.

Pocket Ęook 
atstovas Sa- 

paskelbė, kad 
vienbalsiai nu-

MILES CITY, Mont., r. 30. 
—Slidus “Whitey” Lewis, kurio 
rankos ir kojos buvo surakintos 
retežiais, o ir pats buvo nuogas, 
vien prisidengęs blanketu, iš 
šoko per traukinio langą ir pa
bėgo. Jis buvo gabenamas į 
kalėjimą.

SAN FRANCISCO, Cal., r 
29.—Dr. Hugo Gessnar, 40 m. 
baigęs Viennos universitetą 
pasimirė priėmęs perdaug dide
lę dožą gautų iš Vokietijos lie
sinančių vaistų.

FORT SHERMAN, C. Z., r. 
30.—Jungt. Valstijų karo teis
mas rado kaltą korporalą Ro- 
bert Osman iš Brooklyn, N. Y., 
už nelegališką turėjimą slatptų 
militarinių dokumentų, kuriuos 
jis rengėsi . persiųsti Rusijai. 
Jis prisipažino, kad yra komu
nistų pritarėjas ir turys daug 
draugų komunistų, nors ir ne
priklauso komunistų organiza
cijai. Bausmė dar nepaskelb-

Trys armijos lakūnai žuvo 
tuvams susidūrus
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ROCKFORD, III., Niek Misu- 
raca, 23 m., kurį laukė trys 
bylos trijuose teismuose, gang
sterių tapo išvežtas už miesto 
ir liko sušaudytas.

CHICAGO.—Dar vienas strei 
kas gręsia Chicagai. Tai mote 
rų ridikulių (paketbukų) dar
bininkų streikas.

International
Workers unijos 
muel Laderman 
Chicagos lokalas 
tarė streikuoti. Streiko diena te
bėra nenustatyta. Ridikulių 
darbininkų Chicagoje yra apie 
500. Apie pusė jų priklauso 
unijai ir balsavo už streiką.

LOS ANGELES, Cal., r. 29. 
—Trys žudeikos ramiai įėjo j 
Bella Napoli kavinę ir netarę 
nė žodžio keliais šūviais nušovė 
pietavusius sankroVininką Mac- 
ley iš New Yorko ir Keller iš 
St. Louis. Po to žudeikos sku
biai pasišalino.
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Kad Užbovyti delegatus visas 
penkias dienas bus rengiami vi
sokiausi paradai, iliuminacijos 
ir pramogos.

M0U.NT AUBURN, III., r. 30 
—Costellio, 30 m., iš Taylorville, 
liko nušautas, o jo drangas su
imtas, 
vietos

NEW YORK, r. Norman H. 
Davis, vyriausias Amerikos de
legatas nusiginklavimo konfe
rencijoje, šiandie išplaukė į Eu
ropą, veždamas žodžiu duotą 
prezidento Roosevelto pareiški
mą Europos valstybėms. Kdkis 
tas pareiškimas yra, Davis ne
pasakė, nes belaukiant to pa
reiškimo Davis pavėlavo pribūti 
i laivą ir laivas turėjo jo laukti.

Davis pirmiausią vyks į Ang
liją, kur praleis apie 10 dienų 
deryboms su Anglijos valdžia. 
Iš ten vyks į Paryžių ,o iš Pa
ryžiaus į nusiginklavimo biuro 
susirinkimą Genevoje rūgs. 20 
d. Galbūt jis aplankys ir ke
lias kitas valstybes.

Nusiginklavimo konferencija 
gi susirinks spalio 16 d.

WASHINGTON, r. 30.— In
dustrinis administratorius Hugh 
S. Johnson šiandie išskrido į 
Bostoną laikyti ten prakalbą ir 
raginti visus pirkti NRA san
krovose ir pirkti dabar, kad 
kuogreičiausia atgaivinti biznį.

Jis apskaito, kad pravedus 
NRA kampaniją, apie 2,000,000 
bedarbių sugryžo į darbą. Jis 
mano, kad algų išmokėjimas 
padidėjo mažiausia $30,000,000 
į savaitę. Bet tikrų skaitlinių 
apie gryžusius į darbą jis netu
rėsiąs iki po Darbo dienos. 
NRA kampanija siekėsi sugrą
žinti į darbą 6,000,000 darbinin
kų iki Darbo dienos ir tik pra
ėjus tai dienai bus pradėta tir
ti, ar ta kampanija davė pagei
daujamų vaisių.

Johnson aštriai smerkia 1928 
m. “prosperity”, kuri buvo tik 
vėju paremta. Viskas buvo 
paremta ant užsienio prekybos, 
pardavinėjimo prekių stfsibank- 
rutijusiems užsienio kostume- 
riams, kurie net ir nuošimčių 
nemokėjo už savo pirmesnes pa
skolas. Prisiėjo duoti jiems pi
nigus, duoti prekes ir dar jas 
nugabenti, nieko už tai negau
nant. Taip prekiaujant turėjo 
įvykti krachas.

-GHICAGO.—Joseph Stassi, 40 
m-, 3Ž40 Drake Avė., tik nese
nai sugryžęs iš beprotnamio, 
pabudęs naktį įsivaizdavo, kad 
jį užpuolė piktadariai ir pastvė
ręs šautuvą ėmė grūmoti visai 
savo šeimynai. Paskui jis už
bėgo į trečią augštą, ktfr gyve
na Huesing šeimyna ir. irgi pra
dėjo grūmoti ginklu. Huesin- 
gai, palikę 4 metų mergaitę, pa
bėgo ir pašaukė policiją. Vos 
tik spėjo policistas Sprengel 
įeiti, kaip Stassi pradėjo jį šau
dyti. Stassi paleido keturius 
šuvius, kurių nė vienas nepatai
kė. Policistas gi paleido penkis 
šuvius ir Stassį vietoje nušovė. 
Stassi buvo laikrodininkas be
darbis.

SAARBRUCKEN, Saar, r. 30. 
—Vietos laikraštis Vokstimme 
aprašė slaptą nazių vadų susi
rinkimą, kuris buvo laikytas są
ryšy su Niederwald demonstra
cija. Tame susirinkime daly
vavo žymiausi n^zių vadai ir 
spaudos atstovai. Jame buvo 
pasisakyta, kad reikia dirbt, kad 
atgauti ne tik Saar ir kitas Vo
kietijos prarastas žemes, bet 
taipjau, kad pasigrobti visas 
žemes, ki/riose nors dalis gy
ventojų kalba vokiškai. Buvo 
tartąsi ir kaip tą atsiekti.

“Kur tik vokiečių kalba yra 
kalbama, kur tik vokiečių krau
jas teka, ten eina didžiosios Vo
kietijos rybos. Mes nepasiten
kinsime vien tik Saar. Vokiškai 
kalbama iki Metz ir Mulhouse. 
Saar, Alsace, Lorraine ir dalys 
Belgijos ir Holandijos pirmiau 
buvo vokiškos ir dar daug yra 
jose vokiškumo.

“Vokietija nebus 60,(KM),000 
gyventojų šalis, bet 90,000,000 
gyventojų. Po atkariavimo 
Saar seks kiti politiniai pasise
kimai vakariniame Vokietijos 
pasienyje. Naziai, valstybė ir 
kancleris Hitleris nenurims iki 
šis siekis—90,000,000 gyvento
jų Vokietija—nebus atsiektas”, 
šaukė tame Susirinkime naziai.

(Naziai siekiasi atgauti netik 
prarastas Francijai žemes, bet 
pirmiausia atgauti Klaipėdą ir

CHICAGO. —Greitai važia
vęs kita gatvės puse automobi
listas prie 63 ir Cicero Avė. 
gatvių užmušė p-lę Mary Swi- 
derski, 19 m., 3648 S. Paulina 
St. ir sunkiai sužeidė Mrs. An- 
toinette Paluch, 22 m., 4738 S. 
Throop St. Abi ėjo iš darbo 
vietos saldainių dirbtuvėj. Au 
tomobilistas pabėgo.

Carl D. Shenk, 43 m., 4930 
N. Damen Avė., Lincoln parko 
darbininkas, liko užmušas, o jo 
duktė ir sūnūs liko sunkiai su
žeisti kai jų automobilius nu
važiavo nuo kelio dviems len
kiant trečią automobilį. Nelai
mė atsitiko netoli Valparaiso, 

apielinkėje tuojaus tapo areš- Ind., jiems važiuojant į Pitts- 
tutota 70 nazių . btfrghą.

CHICAGO.—Meisto kolekto
rius Kaindl apskaito, kad Chi
cagoje yra apie 3,000 alinių, 
kurios “užmiršo” įsigyti miesto 
laisnius ir nesumokėjo už lais- 
nius pinigų. Del tokio alinių 
“u’žuomaršiirno”, miestas pra
randąs tarp $900,000 ir $1,800,- 
000 metinių pajamų. Esą dau
gelis alinių neturi ir valstijų 
laisnių ir pasitenkina vien fe- 
deraliniais laisniais, kurie kai
nuoja į metus tik $20.

Kaindl sako, kad dabar bus 
stengiamąsi tokias, neturinčias 
laisnių alines susekti ir jų šar
vininkus areštuoti, o pačias ali
nes uždaryti.

Turinčių laisnius alinių Chi
cagoje šiuo laiku yra 3,121. Po
licija užtvirtino 5,435 alines, o 
aplikacijų paduota 7,285.

Susidaužęs ties Tucumcari, N. M., Golden State greitasis pasažierinis traukinys. Nelaimė įvyko 
užvakar ryte, sugriuvus daliai tilto per patvinusį nuo liūčių upelį. Nelaimėj astuoni žmonės 

liko užmušti ir virš 40 žmonių sužeista.

taikosi pasigrobti visas Pabalti- 
jos šalis—Lietuvą, Latviją ir
Estiją, vaduojanties tuo, kad 
visa Pabalitja yra vokiškas 
kraštas ir nuo Vokietijos jis 
priklauso ekonominiai 
niai).

Vokiečiai pastvėrė 
Šveicarijoj

Del stiklo vandens res 
torantininkas nušo

vė žmogų

gajes ^ pasiklausyti 
^itl&įę khjbų fjr visokiausiu 
yadi| įsakymų, bet patys bal
so neturės

NUREMBERG, Vokietijoj, r. 
30.-4cia per penkias dienas bus 
laikomas pirkias nazįų suvažia
vimas po to, kai jų vadas Hit
leris pasigrobė valdžią ir pa
sibarė Vokietijos diktatorium.

Pats Hitleris kalbės suvažia
vime tris kartus. Pats suva
žiavimas irgi bus visai kitomis, 
negu būna kitų organizacijų 
suvažiavimai. Nors čia suva
žiuos delegatai iš visos Vokie
tijos neva kad nustatyti nazių 
taktiką ir veikimą, tečiaus pa
tys delegatai, jokio balso suva
žiavime neturės. Viską ką jie 
galės padaryti, tai išklausyti 
savo vadų prakalbų ir visokiau
sių įsakymų. Nebus ir jokio 
balsavimo, nes vadų įsakymai 
yra neatmainomi ir privalomi 
visiems naziams.

ATHENAI, r. 30. — - 
jos karo ministeris gen 
dylis prigrūmojo rezignuoti, jei 
nebus pakeltos algos karinin
kams. Karininkai algų pakėli
mo reikalauja todėl, kad delei 
nupuolimo Graikijos pinigų la
bai pakilęs pragyvenimas. Bet 
apie paprastus karius, taipgi 
valdininkus ir darbininku? visai 
nekalbama, nors ir jiems pra
gyvenimas yra pabranges, kuo
met algos nė kiek nepalcilo.

Tečiaus palyginus su kitais 
augštais valdininkais, Graikijos 
karininkai gauna augštas algas. 
Pav. majoras gauna tokią pat 
algą, kaip augščiausiojo teismo 
teisėjas, ar banko prezidentas. 
Tai todėl, kaip pastaruoju laiku 
Graikijoje buvo keli pervers 
mai, kurie buvo atliekami su 
karininkų pagelba. Kiekviena 
nauja valdžia kėlė algas kari
ninkams, kad tuo atsilyginti už 
jų paramą. Betgi karininkai tuo 
nebepasitenkina ir reikalauja 
dar augštesnių algų.

KENOSHA, Wis., r. 30. — 
Otto, 45 m., nušovė savo mie
gančią žmoną Pearl, 38 m., 
Paskui nuėjo į kitą kambarį ir 
pats persišovė. Tikimąsi, kad 
jis irgi mirs.

SEATTLE, Wash., r. 
Washington valstija 5 
prieš 2 pasisakė prieš prohibi- 
ciją ir išrinko valstijos konven
ciją prohibicijos atšaukimui ra
tifikuoti.

Ji yra 24 valstija, kuri rati- 
ikuos prohibicijos atšaukimą. 

Dar nė viena iš balsavusių vals
tijų nepasisakė už prohibiciją.

Jau du trečdaliai reikalingų 
prohibicijos atšaukimui ratifi
kuoti 36 valstijų išrinko sayo 
konvencijas. Reikia, kad dar 
12 valstijų pasisakytų prieš
prohibiciją, kad ji butų išbrauk
ta iš Jungt. Valstijų konstitu
cijos. Manoma, kad tai bus pa
daryta iki lapkričio 7 d., nes 
iki tos dienos prohibicijos at
šaukimo ratifikavimo klausimui 
balsuos 15 valstijų. t

HYDE PARK, N. Y., r. 30. 
—Prezidentas Rooseveltas pa
reikalavo žinių iš industrinio 
administratoriaus Johnson kode! 
Henry Ford nepasirašė po au
tomobilių industrijos kodeksu.

Rooseveltas nori gauti vė
liausių žinių tame dalyke pirm 
negt£ jis išyažiuos,zpasivažųiėti 
aivų prieš sugryšiaht į V^sh- 

ingtoną. Spėjama, kad prezi
dentas ruošiasi pradėti veikti, 
nors jis šiuo laiku ir nieko ne
sako.

Ikišiol tik venas Fordas nėra 
pasirašęs automobilių pramones 
kodekso.
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Naziai tariasi dėl atgavimo 
prarasto žemių

F00CH0W, Chinijoj, r. 30. 
—Amerikos ir Japonijos karo 
laivai plaukia į šį miestą, kac 
apginti savo šalių piliečius nuo 
didėjančio komunistų pavojaus.

Komunistų armija smarkiu’ 
puolimu įsibriovė į šiaurinę Fu- 
kien provinciją ir užėmė Yen- 
ping, iš kurio pabėgo visi sve
timšaliai 
atėjmą.

J ungt. 
ro laivą 
dinius laivus ir kruizerį.

Iš Nanking gauta žinių, kad 
chiniečių karvedys Chiang Kai- 
chek paskelbė, kad bus išmo
kėta 100,000 meksikoniškų /do
lerių atlyginimo už galvą vieno 
iš dviejų vyriausių komunistų 
vadų. t -

Saaro ir Francijos laikraščiai 
rašo apie tai kaip vokiečiai lau
žo Šveicarijos ir Belgijos neit- 
ralitetą.

Naziai perėjo Šveicarijos sie
ną ir pastvėrė čechą Weber, ku
rį išsigabeno Vokietijon ir, kaip 
spėjama, uždarė Vokietijos ka- 
Įėjime.
Berlyne 
prieš tą nazių puolimą Šveica
rijos sienos.

Belgijos pasieny tankiai su
gaunama nazių agitatorius, ku
rie vis didesniu skaičium bando 
pereiti Belgijos sieną. Naziai 
kai kada bando pulti ir Belgi
jos policiją.

Keršija žydams

BERLYNAS, r. 30 
kad Strassbourgo laikraščiai 
aprašė kaip yra kankinami žy
dai Vokietijos koncenracijos 
stovyklose, Worms policija at- 
giežai areštavo daug žydų ir iš
trėmė juos į Osthofen koncent
racijos stovyklą. *

Gal šiandie gaus anglių kodeksą
Prezidentas nori, kad visi 

kodeksai butų pasirašyti prieš 
Darbo dieną. Jis tikisi, kad 
rytoj prieš jam išvažiuojant 
laivu bus paduotas patvirtinti 
ir anglių kasyklų kodeksas. Jau 
yra susitarta visais svarbiau
siais klausimais ir liko susitar
ti tik dėl smulkmenų.
Turi pasirašyti iki rūgs. 5 d.

WASHINGTON, r. 30.— Hen
ry Ford turi iki rugsėjo 5 d. 
pasirašyti automobilių industri
jos kodeksą, jei jis nori gauti 
Mėlinąjį Arą.

Tečiaus ikišiol nėra jokių ži
nių, ką jis mano daryti. Pats 
Fordas buk esąs išvažiavęs ato
stogauti Kanadoje.

Industrinė administracija sa
ko, kad nors jis ir pildytų ko
deksą, bet jei jo nebus pasira
šęs, vistiek jis negalės gauti 
NRA ženklo.

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 siupčiami.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 3500
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Winnipeg, Kanada

prosperity

ateitis paro-

laikai

NAUJA

Padarome J/isiems Greitai

MAUJtEMOS

Visokios žinios

Moteriškų rubų siuvėjų 
atremti ir blogi

esu minėjęs, šiame 
apsigyvenusių daug

Bilas ? ’
Biznio Korteles
Laiškus ir Ko'nvertus 
Plakatus ;

KIEKVIENAI 
MOTERAI 

;!j reikalinga '

38,000. 
jau

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Shžiedūotuvems
Kortelės /
P&sveikiflifriai, ėtc.

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

na, sakytume kad riors fki 
valandų, (ai kas kita

Darbus

Rugpiučio 23 d. streiklau
žys V. Lanauskas kėsinosi nu
šauti P. M. of Am. streikuo
janti narį Mikų Raudarčiką 
Užpuolikas pastatytas po $1, 
000 kaucija.

1739 So. Halstcd St., Chicago, III.
$8.00 Chicagoje 
$7.00 Amerikoje

negalėjo užsidirbti 
^pinigų kaip $18 

Tokiame atsitiki-

Naujoji P. M. of Am. unija 
narių turi Hlinojuje 
Senajai U. M. W. of Am 
tik 5-tas nuošimtis lieka. Bet 
gi Lewis vis tiek Washingtt)ne 
kalba visų angliakasių vardu. 
Lcwis yra panašaus nusistaty
mo sutvėrimas, kaip kad išvy
tasis Cubos tironas Machado. 
Netik Hlinojuje, bet, kaip gir
dėti, 
riams 
dasiėdė 
nenori,^Potvynio užlietas namas Ffėdėrick JitrictiOri; Md. .10 Šei

mininkai neturėdami kur prisiglausti, susispietė ririt kalnelio 
ir kantriai laukia kada vandrio atslūgs ir jie galės gryŠti j 
savo kad ir labai nuo vandenio nukentėjtišį namelį.

nc- 
O bedarbiams 

nebuvo, taip ir 
Ir nefimato, kad kada 

atsirastų

NAUJIENOS
1739 So. HaUteil Street 

CHICAGO, ILLINOIS

“Naujienos” aplaikė iškarpą 
iš vietinio anglų laikraščio, ku
ri skambą taip:

John Caro!, 128 Syndicate 
Street, buvo sužeistas į galvą. 
Reikėjo keturių stičių, kad 
žaizdą uždaryti, žaizda pada
ryta bonka muštynėse įvyku
siose trečiadienio vakare. Nu
kęri tėj ilsiam suteikta pagalba 
General ligoninėj. Jis nebuvo 
sulaikytas; neareštuotas ir nie
kas kitas ryšy su tuo įvykiu.

John Carol esąs lietuvis.

sur
žmones-, ir 
dar vis valgyt 
valgis ir kiti 
reikmenys, rodomi 
ja su au 
areliais, 
štyn kyla 
tum iš proto išsikraustę, kas 
dien rašo, rdkliamuoj

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietuš

sakant “prakaito1

Bet čia įvyko keblumą, kad 
nekurios moterys nuo šniOttf 
dirbdamos 
tokią sumą 
per savaip 
me darbdaviai trukumą turėjo 
pridėti, kaip sakoma, “iŠ savo 
kišenės”. Todėl jie pradėjo ver
sti moteris greičiau dirbti. Bet 
jos jau nebegalėjo daugiau dar
bo atlikti, nes buvo 'prieita ri-

i npsifenks, kaip 
gėrėją, milijonai žmonių gryž-’l<ad glib. ŪO'čriėriš nUšilCrikČ.

ir visur kitur angliaka- 
Lewiso viešpatavimas 
ir jo niekur žmonės 

bet negali nusikratyti,

kla's ftidf^riš 'darbininkės (su
prantama, ateives) atleisti iš 
darbo.

i’okia padėtis ir privertė mo
teris siuvėjas,, neatsižvelgiant 
kokios tautos jos nebūtų (lie
tuvės, slavės ar italijonkos). 
pasfeakyti satvO darbo nelaimes, 
ir tak priVėdė jas priė Šuriita.- 
rirho ir gk!6p prie šfteikb.

Streikas kilo jd^l blogų dar
bo sąlygų. ŠteefttO Idiku atei* 
vės moterys daugiau pikietavo, 

č i agi mes moterys bei 
merginos, lurios, kihp tik prie
šingai, skebavo. Ir ateivėms rei
kėjo už plaukų tąsytis su čia* 

eprileišti pastarųjų

Velionis Vincas 
paliko savo žmoną, tris sūnūs 
ir dvi dukteris. Taipgi dau
gelį kitų giminių. Paėjo iš 
Trakiškių kaimo, Mariampb- 
Jės apskričio. Į šią šalį atvy
ko prieš 35 metus. Spring- 
ficldc išgyveno suvirs 30 me
tų. Daugelį metų dirbo ang- 
liakasyklose, o dabar neseniai, 
3—4 metai, buvo įsisteigęs val
gomų daiktų krautuvėlę. Ve
lionis buvo dar neperdaug Se
na?. — 57 metų amžiaus.

va-
Bctgi biednešriių 

ypač bedarbių, padė

tą 'f darbią ir U. KraiPtivnin- 
ktfi rengia ir gtffiiina **t>alars 
Dhy’ — (ik pirkite 'rittO jų. 
Taip litčbdo, kad v’ifiii biriau j ai 
'iš prdtO eina. Jie’furbPt ma
no, kad bedarbiai žmonės pi- 

’higį ‘turi, tik tyčia (trio jų 
perka prekių 
darbų, kaip 
nėra
nors atsirastų. Jeigu ir pri- 
Šieihh kiif hOrs koks darbas 
atlikti, lai pavedama kontrak- 
ttfririrtifc. Šie, kaip matai, ma- 
ŠhririPts darbus atlieka ir tuk- 
štitrtčius ddlėrlų į savb !bcdug- 
*bihs k iŠdrifcis sfišmrh'dkia.

BriUgeportas yra mažas mie
stukas, lyginant su didmies- 
Čiais, turis apie 140,000 gyven
tojų. Kadahgi šitas miestas yra 
Conhecticut Vrilštijbfc industri
jos cenfrrfs, tai Čia galima gau
ti įvairios rųšies darbininkų 
pigiai. Pcččitbji savriitė, htio rug- 

ĮddČiO iki Ž0 didriOs, buvo 
“iititidif; $trite Fair Weck”. 
Sidritet publikos ritšilritikė nc- 

’pardUiigihrišiiii. Trečiadienį, 
riigp. ^3-Čią diėhą, blivo dc- 
IridkrriRj diChri. Atšilripkė ne 
thrižrii detnukrri<Q politikierių, 
•(r iš ČHičttpOs. Sti gubernato- 
riitth lrtbriteriti vicharti auto- 
iiidbity Wžiavo taksų griešny- 
krii — Cliicugos mrijoras Kel
ly ir deiiiiikratų Hdšas Nash. 
AHt dfairų” šakė savotiškus 
špyČidš ir gėrėjosi dabartine 
dottiokrritiška 
(gerove).

Pas mus jau visose vietose 
yra iškabinti mėlynieji areliai. 
Nekurie net ir prie savo auto
mobilių prisilipdę arelius 
ži nėjusi 
žmonių,
lis nuo to nei kiek nepagerė- 

Nors mėlynieji areliai vi- 
kabo, tačiau bedarbiai 

areliam kabant, 
nori, ir gana. O 

pragyvenimo 
lenktiriuo- 

kįtai skraidančiais 
Kasdien viskas auk-

Laikraščiai, tar-

Dėl prezidento Rooševclto 
prižadų ir sutrumpinimo 
darbo dienos jau žmonės pra
deda abejoti. Vargiai sako, 
gausime 6 valandas. 0 8-nios 
valandos nieko nereiškia. 
Dirbant 8-nias valandas į die
ną nepasidarys niekur dau
giau darbų. Jeigu butų sutrum 
pinta darbo diena iki 5 vai.,

Draugijoms Konstitucijos K jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padafčrii jas ant specialio užsakymo 
taip Jcaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais: antgaliais. X

P. M. of AM. 12,000 nartą jau 
17-tas mėnuo kaip streikuoja. 
Jų darbus yra užėmę iš kitUr 
imp6rtuoti skebai. Šitie impor
tuoti išghmos eina didKti re
volveriais apsiginklavę. Ir dar 
juos saugoja visoki mušeikos, 
miličija, deputės ir policija.

ĖUgpiuČio 22 d. Peabody 
Cbiil C6. išradėjo dirbti čia 
dar vieną inairią Capitdl. Pra
dedant dirbti, apstatė iš visų 
ptisitj milicija, ddpUtČriiis, po
licija ir mušeikomis, kad ne
leisti streikuojantiems naujo
sios unijos P. M. of Am. na
rinius nei iš tolo pažiūrėti. 
Seniau šioje mainoje dirbb' 
apie 600 žmonių. Dabar jati 
užteks 200, nes sudėjo maši
nas ir didesnius karus. Žriio- 
nių dirbs tik trečdalis, bet an
glių išims žymiai daugiau. Be- 
sirengiant\šia^_Jhainas atida
ryti, strekieriai rašė laiškus ir 
į Washingtoną, kad jiČms bu
tų sugrąžinti darbai. Bet vel- 
tdi. Nei atsakymo negauta. 
Gali būti, kad Lewis*o ir Pea
body Coal Co. rilašinai ir 
,WasIiirigtbnas

Laidotuvės įvyko, rugpiučio 
26 dieną. Palaidotas laisvose 
Oak Ridge kapinėse, kur ir 
prezidentas Lincoln ilsisi. Lai
dotuvėse labai daug žmohių 
dalyvavo — apie 100 automo
bilių. Iš namų išleidžiant ir 
prie kapo V. čerpduskąs pasa
kė atsisveikinimo .gniipjcąkalbė- 
lės. ' ’<*■**;’ nbąc

Blogi orai ir aildros
Nidkas, kaip gyvas, neatme

na, kad butų pergyvenęs tokias 
audras, kokios čia sthute kelias 
dienas. Begalo li|6 visą savai
tę. Lietus, ddr BtiVo galima pas
kęsti, ir blėdies dauę- nebūtą 
pridaręs, išskiriant tiems, ku
rie skiepuose turėjo apraugę 
girą; tiems, suprantama, lietus 
pridarė daug bledies. Mat, jų 
bačkutės neišsilaikė ant grindų 
ir kilo aukštin, nes banga jas 
kėlė, ir jas galima buvo paste
bėti prie skiepų langų. Ne vie
no ir lietuvio gira prigėrė.

Bet rugpiučio 23 ir 24 dieno 
mis čia siautė baisios audros 
Vejai nukrėtė nuo medžių ne 
tik vaisriis, bet ir lapus. Ūki
ninkams, kurie turėjo didelius 
sodnus, audros pridarė daug 
nuostolių. Conn. valstijoje šie
met vaismedžių derlius atrodė 
geras ir, jeigu ne audros, vai
siai butų buVę tfigųs. Dabar gi 
vaisių kairids kils. Jau šiuo lai
ku jos gana aukštos.

Maisto produktai Čia begalo 
pakilo. Nbrs valdžia bando pirš
tu grasinti maisto distribucijos 
akiplėšoms už aukštas kainas, 
bet tas nidko negelbsti: kainos 
vis kyla.

"Bedarbių padėtis nėgeriausia 
Darbai labai mažai gėdinasi. 
Darbus garina (ik tie, kurie ima 
4š miesto pašalpą, kokiems 
mieštas išduoda raštelį ir su 
juo jie griūna ilairbą, ir, su
prantama, miestas daugiau to
kius nešelpia, nes jie dirba. 
Kurie negauna paramos, tiems 
ir darbas nėra galima gauti 
nes miestui dar nereikia juos 
šelpti. Miestas šelpia tik tokiris, 
kurie neturi jokios nuosavybės, 
namų bei automobilių, ir pini
gus moka gerai paslėpti. Tu
rintis nuosavo namą yra įkai
tomas pasiturinčiu ir tokį mies
tas nenori šelpti. Tokiam ir 
darbas yra Suriku gauti.

nosi 'tVilliarh Morris. Velio
nis jau nuo reniai buvo silp
nos sveikatos ir labai nervuo- 
tas. Neseniai jis atlaikė ope
raciją ir jautėsi šiek tiek svei
kesnis* galėjo pavaikščioti, 

‘Bet Štai sugryžo iš ligonbučio 
ir >paitiatė daktarų ir ligonbu
čio bilas; tas į jo silpną svei
katą labai (paveikė. Priegtafn 
dar ir užsidariusioje Ridgc- 
Iy*es 'batikoje klek turėjo pi4 
higų — dingo, šiandie tikra 
bėda yra tam žmogui, kuriam 
-jiririeina ^patekti j rankas daM 

bos. Tuomet bosai pradėjo to- tarų ir ligonbučių.

iš gihiirilų Velionis Vincas buvo geras 
ir simpatiškas žhiOguš. Dabar 
jo visi vargai ir rūpesčiai pri
sibaigė šdltuOsc kdįhtOSė.

Rotfefdam ♦ Voleadam
Veeadam ♦ New Amšterdam

'yra populiarus laivai tarp rūpestingų 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Snr-Mer i Lietuvą. Puikiausi įren- 
gimii. .ir patarnavimas. Kas savaitę ii 
New Yprkp,, .. , ,

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK feOOl J

ĮSIGYKITE TUOJAŪS
Kairia tik $1.00

Ką tik naujai atspausdinta. 
PrisiUnčiamfe paštu.

Moterų Siuvėjų čia rasi kno- 
ne kiekVIenatrte bute. K svetim- 
šalių^ateivių h’ttflgaTni užima 
vakarinę miėsto dklį ir jų čia 
randasi gerokas bti'rys. Slavokai i 8'imėmis 
apsigyvenę tytiiieje dalyje; Čia 
jų yra taipgi nemažai. Lietu 
viai 
Italionai 
yra 
terys eina dirbti, ir jeigu kuri 
moteris neina dirbti, tauta pa
laikoma už tinginę. Suprknta- 
ma, prie tokių aplinkybių mo
terų darbai dirbtuvėse daugely 
vietų atėmė iš vyrų darbus. 
Neretai tenka matyti, kad vy
ras kūdikius augina namie, o 
moteris dirbtuvėje dirba, kad 
palaikyti gyvais kūdikius, vy
rą ir pačią save; ypatingai šiais 
bedarbės laikais moterys dirbo 
— už 10 centų į valandą.

Moteriškų rūbų gaminimas 
pradėjo persikelti iš New Yor- 
ko į Eridgeportą ir kitus Con- 
neetieut valstijos miestus, kiiy 
randasi daug ir pigių moterų 
darbininkių. ‘Paimkime pavyz
dį. Bridgeporte atsirado net 21 
tokių moteriškų rūbų dirbtu
vių, kuriose dirbo apie 1,800 
darbininkų. Tūlos dirbtuvės tu
rėjo vos porą desėtkų darbinin
kų, kur moterys dirbo kuone 
dykai, gaudavo kai kuriuose at
sitikimuose 10 centų per die
ną dirbdamos nuo šmotų. Tdi 
buvo taip 
dirbtuvės.

Kaip jau 
mieste yra 
hungarų, slavų, lenkų, italų ir 
lietuvių. Ir tų tautų moterys 
laiko net sau už garbę, jeigri 
jos gali eiti dirbti į dirbtuve. 
Tokiose dirbtuvėse dirbdavo 
skirtingų tautų moterys, kurios 
savo darbo nelaimes, supranta
ma, slėpdavo viena nuo kitos; 
o tas darbdaviams davė gerą 
progą moteris dar daugiau iš
naudoti. Aišku, kad visuomet 
gabus darbdaviai sugeba pasi
samdyti tokius darbininkus, 
kurie turi daug pakantos ir 
duoda save lengviausia išnau
doti. Moterys kaip tik ir įeina 
į tą kategoriją. Nes kuomet 
pusamžė moteris ir kelių vaikų 
motina eina i dirbtuvę dirbti, 
tai darbdavys tuoj supranta, 
kad tokios moters naminis gy
venimas turi būt gana vargin
gas Ir ji yra priversta eiti i 
dirbtuves darbo ieškoti. Tokiu 
budu daugelis New Yorko ma
žų drabužių siuvyklų savinin
kų, pasinaudodami ta proga, 
perkėlė savo siuvyklas į tuos 
miestus, kur galima samdyti 
pigius darbininkus. Todėl Čih 
ir buvo privisę pigios rųšies 
dirbtuvių.

Galdp pradėjo tvarkyti 
stambesnę ir mažesnę industri
ją. šios pigios rųšies dirbtuvės 
irgi turėjo kiek galint prisi
taikinti, bent darbo valando
mis industrijos gaivinimo aktrii 
ir nustatė dafbo laiką 40 va
landų į savaitę, 
žiausia $13 už 40 valandų dar

— DUOS —

E™ 1,500-“
tiems savo škahytojririis, kurie ’ttžrirrišys drba atnaUjiris 
savo prenrinlėratą ant vienų ritetų.
Iškirpkite šį kuponą ir prisiųskite kartu su pinigais.

Kur yra streikų, teli ir poli- 
turi pietinę miešto dalį, cijri visuomet pavartoja savo 

šiaurinę pusę. Čia'spėką. Tat ir čia moterims te- 
{sigyventisi mada, kad mo-|ko su policija turėti susirėmi

mų, ir kelios jų buvo areštuo
tos. Suprantama, višuotnet po
licija gina fabrikantų intere
sus. Streikas, hianOma, greita1’ 
Užsibaigs, bet rir moterų siuvė
jų padėtis pagdrčs, tai dabar 
sunku pasakyti

vrbuTtNes kainos 
Informacijas teikia totaliai agentai ar 

Holland-Ainerica Line 
40 N. DnrboJn St.. Cbittgo

i—:—■ uu,? r;.;u- ;--------- ;------------- ; 

,     .t .4,^ ,

KORESPONDENCIJOS
WTrwnirrm—-nr~arwTBMaMwnwiB»BwwiMiif i■'ŠMMMiiii... ir n .. ...

Bridgeport, Conn.

šiuomi siunčiu

Pthšau ’hžrrišyti inuh Naujienas Pnt mėtų ir prisieti 
$1,500.00 Aėcidėnt Apdriludbs Policy. 
Pilnas vardas ir pavardė .................................ai

Adresas ........................... ....... ................................
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Ketvirtadienis, rugp. 31, *33 NAUJIENOS, Chicagd, III

Atsisveikinimas su Buteliukais
( Feljetonėlis)

PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE

ĮSIGYKITE pakol dar turime

PARAŠYTAS KNYGAS(.ISTERINE
refieves

SORE THROAT
5Oc

NAUJIENOSReduces COLDS

66%

WiSSIGDaktaras
nu

THE GEEVUM GIRLS
well!

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Specialistai B 
Rusijos

Kapitonai 
Pasauliniame kate

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos Šeimynos

Taip tai aš gėriau tryliką metų — lygiai ar nelygiai — negaliu mielasis tau pasakyti. štai atėjo, matyt, tie nelaimingi metai mano gėrimui

1739 SO. HALSTED ST.
Chicago, III.

PUDELY IMAGINARY—'THERE ARfe 
NO 5UCH GIRLS—THO’ I IRY K) 
DPAW THEM AS TROE TO LIFE A$-

Atdara Kasdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais iki 8:30

Naujas įstatymas liečiąs lyties 
ligas.(be abejo, aš nekalbu apie gėrimą vandens). *■Aš jsirašiau į blaivybę ir turiu “nodiejos”, kad savo pasižadėjimą tikrai išpildysiu. Taigi mano brangus pijokai, jau aš jums nedraugas, jau aš su jumis “negiedosiu’* suplikacijas piknikuose, jėlose, koncertuose ir kitose pramogose ! susitraukia

begomaris miega alumi — tuomet

pakęsti rosi no, gauti, be jokių ceremonijų, kaip tai: gerų pažinčių, “politikierių“, būnant nuolatiniu kostumeriu, mokant draugystę palaikyti su bosu, mokant pakalbėti kam ir kur tinka, kam ir kas žingeidu...Tad matote nors aš ir gerdavau, bet pardavėjus niekuomet neskriausdavau (su mažomis išimtimis).Pats dolerinę, o ten ir kitą... visuomet mylėjau iškeisti. Juk tik pamanyk sveiku protu mąstantis skaitytojau vieną

mulą ii ne

burbuliuoja milijonų - milijonai didelių ir mažų burbulų, ir tarp visko to kūnas pamažu tirpsta, liesėja, menkėja, švaistos j visas puses, it pakirsto gaigalo galva, o pilvas - nušaldytastik supranti žmogus, kas yra viskas šioj ašarėlių pakalnėj!Stengies eiti... stovi, stengies kalbėti... tyli, stengies juok- tis... verki, o vėl, jeigu sten- Bet

Eugene Edward Booth, 18 mėn., sūnūs Forest E. Booth iŠ Springfield, III., pripažintas sveikiausias kūdikis konteste laikytame Springfielde Illinois State Fair.

$145.00
kiekvienu drabužių ir dykai

nas mo,

pijo- kėliai, už suteiktą širdingumą, kad visuomet sutikdavot mane su meiliausia šypsena ir net kortose daugeli kartų po panašių susitikimų (žinoma, išsipagiriojus) atrazdavau savo “laimę“ lošime.

Viešosios Sveikatos Ministerija turi plačiai paskelbti informacijas apie lytiškų ligų pavojų ir kaip saugotis, kad nesusirgti jomis; ypatingai plačiai skleisti propagandą mokyklos vaikų, studentų ir kareivių (kariuomenės) tarpe. Ligoninių ir ambulatorijų lytiškoms ligoms vedėjai privalo būti veiklus pamokinime šiuo klausimu visų šalies gyventojų. Užlaikymas paleistuvystės namų uždrausta ir yra skaitomas nusikaltimu įstatymui.Kiekvienas asmuo, kuris žada netrukus apsivesti, privalo turėti išduotą valdžios gydytojo paliudymą, kad jis arba ji, yra sveiki, kad neturi lytiškos ligos. Kunigai, popai, rabinai ir kiti asmenys,

mane už tokį 
pasakojimą 

štai

kurie teikia ženybinį aktą, negali suteikti jo, jeigu jaunoji arba jaunasis neparodo vie- kitam oficialio paliudy- išduoto valdžios gydyto- Jeigu jie suteikia ženy- aktą be oficialio sveikatos paliudymo, tai būna aštriai valdžios baudžiami už nusikaltimą įstatymui.Daktarui yra uždrausta teikti bile kokį gydymą lytiška liga sergančiam, jei jis asmeniškai ligonio neišekzami- navo; taippat yra uždrausta teikti patarimus per laišką ar siųsti vaistus gydymui, žodžiu ar raštu per spaudą, ar kuriuo kitu budu.Bet kas, kuris užkrečia lytiška liga kitą asmenį tuo ar kitu* Į^udu, skaitosi kaltas prasižengimu įstatymui. Jei sy- philitiška moteris apsiima būti aukle (riurse) sveiko kūdikio ir užkrečia jį, tai ji bus teisiama kaip nusikįaltelė įstatymui; taipjau ir tėvai, žinodami kad jų kūdikis yra syphilitikas, bus teisiami nusikaltimu įstatymui, jeigu kūdikis užkrės sveiką auklę (hursę). > .

išgeri pasipurtai, išgeri ki- pasipurtai , išgeri trečią pasišiauši it ožys, o to- liaus visi nervai nurimsta, — rodos, paguldai juos į minkštą lovelę ir geri sau, geri ir vėl geri... Kalbos, dainos, barniai, juokai ir tt.... liejasi, kaip iš viedro!Aš dažnai pamąstydavau, kaip tai smagu išgėrus gyventi: nieko nebijai, visi geri, o pats jautiesi . tikrai išmintn- | tingiausia” ffdsatilyje I Ir kuomet abidvi akys dvilinkuoja- si, ar tril..., ar keturlinkuojasi, o kojos viena kitai nepaklusnios, o taippat ir jų valdovui — man, — ir kuomet akyse matos raudoni spinduliai nežinomos jėgos, ausyse begalinis maršas groja įvairių — įvairiausias melodijas, o galvoj verda

Viešosios Sveikatos Ministerija turi atidaryti speciales įstaigas (instancijas), kur pa- gelbon specialiai ateina moterų organizacijos globa mergaičių, kurioms gręsia mora- lis nupuolimas, o taipgi tų, kurios bus nuteistos už palaidumą (prostituciją), kad padėti joms pelnytis duoną doru budu. Speciales įstaigos turės būti atidarytos moterims ir mergaitėms, kurios atvyksta į miestus ieškodamos darbo ar kurios būna be uždarbio vietos. Jei moralis stovis mergaitės, pirm pasiekiant jai 20 metų, yra stumiamas pagundom ar tai jos pačios šeimoj ar namuose kur ji gyvena, tai valdžios atstovai turi tiesą atimti ją ir atiduoti spe- cialei įstaigai arba sąžiningos šeimos globai.Visos administratyvės ar kitokios priemonės, kurios iki šiol buvo legalės kontroliavimui protitučių, yra panaikinamos. Naujas įstatymas išsprendžia problemą apsaugojimui visų jaunų asmenų, ypatingai mergaičių, prieš užsikrėtimą lytiškomis ligomis.Iš A. M. A. žurnalo sutrauką padarė *
z Dr. A. L. Graičunas.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

“špygą” ne vie-verčia Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai -----118 pusi. .
Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium--------32 pusi.Nuosavybės Išsivystymas ....................................................170 pusi.Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) _____ ____264 pusti.Moralybės Išsivystymas- nu.................................. T............ .12Č pusi.Pačiavimasis pas (vairias Tautas, 89 pusi.................Namų Daktaras (paskutine knyga, kurią suspėjoparašyti. 174 pusi. (su? viršeliais) ...........................  $2.00Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašykite* klausdami katalogo.

" Aš gerai žinau, kad daugu ma gali barti keistą ir drąsų taip niekingo dalyko.dėlko.Aš mylėjau šnahę, munšainę, kiek sykių butų varyta, — aš mylėjau alkoholį, iš kur jis nebūtų paimtas, ar iš kur jis nebūtų atvežtas, ir iš ko jis nebūtų padarytas, nors ir su lajum ar be alaus; aš taippat mylėjau vyną sriaubti: ar tai butų rūgštūs, ar saldus; be to, aš nesisarmatydamas gėriau alų: pirmiau “Kanadską”, “Spe- cial“, namie darytą iš šiokio ar kitokio “hope’so”, o tuo labiau dabartiniu laiku, kurio jau netrūksta...Tik vieno aš negalėdavau — tai gazolino ir ke- kurio buvo galima

Iki šiol Serbijoj nebuvo priverstino sveikatos patikrinimo pirm apsivedinio akto, išimant tik tuos įvykius, kada patikrinimo reikalavo jaunavedė arba jaunavedis. Paleistuvystės namai rodosi kuone kiekviename mieste ir miestely visoj šaly.Naują įstatymą lyties apsaugai priruošė parlamentas. Tas įstatymas uždraudė paleistuvystės namus ir įvedė priverstiną ekzaminavimą kiekvienos poros norinčios susituokti, kad patirti ar neserga lytiška liga.Svarbiausias šio naujo įstatymo uždavinys yra sekantis:Lytiškomis ligomis skaitoma syphilis, gonorhea (triperis) ir minkštasis šankeris (chanere) bile kurioj žmogaus kūno daly. Asmenys, kurie serga lytiška liga, privalo gydytis. ' Jie išekzaminuojama ir gydoma už dyką valstybės ligoninėse- arba ambulatorijose, taippat universitetų klinikose arba panašiose institucijose.Kiekvienas daktaras, gydąs pacientą nuo lytiškos ligos, privalo suprantamai ir atvirai paaiškinti ligoniui ligos rimtumą; kad jis gali užkrėsti kitus,, ir kad valstybės įstatymas laikys jį prasižengėliu, jei jis užkrės ta liga sveiką žmogų (asmenį). Gydytojas turi įspėti ligonį nevesti tol, kol jis tikrai nebus pagydytas. Gydytojas turi sužinoti iš paciento šaltinį (priežastį) užsikrėtimo ir apie tai pranešti valdžios atstovui, kuris gautas informacijas patikrins ir sudarys atatinkamą priežiūrą, kad tolimesnis užsikrėtimas butų sustabdytas. Gydytojas turi vesti rekordą paciento, kurį jis gydo, ir reikale suteikti visas galimas informacijas valdžios autoritetui, jei valdžia reikalautų jų oficialiai. Jai pacientas liautųsi gydęsis, pirm negu jis taps išgydytas pilnai, tai gydytojas, kuris tą ligonį gydė, privalo neatidė- liodamas apie tai pranešti valdžios atstovui. Ir jei yra numatoma, kad pacientas gali užkrėsti kitus, jis diskretiškai (atsargiai) prievarta paimama į ligoninę ir ten būna gydomas tol* kol visai pasveik-
Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT R0AD<*^^^W« 
arti St. Louis Avė, Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietam ir druskos vanos.
. svvimming pool. „

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi ' 
įeredomit iki 7 v. v.gies verkti, tai juokies! kuomet kas nors užklausia esi girtas?” — tai su didžiau siu įniršimu ir supykęs at kerti: —— “Aš niekuomet nepasige

Listerine beveik moine taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais šalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. > Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ne- 
pr įleidime 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 U lengvesnius- 
už tuos, kurie nesiplovė. I 
Lambert Pharmacal Co., St I 
Louis, Mo. I

TURTINGI KAILIAI! 
negu kainos pakįs. Mes 
ir kailių dideliame pasi-

Trimuoti su Fitch arba

Buy gloves wlth what 
it savęs

Mare reikale ■okMS BOę į*

Gal jau nepnseis mumis daugiau vienas kitą stumdyti ir tai be jokio reikalo; klausti klausimų suvis beverčių ir beprasmių. Mes niekuomet nedarysime to, kas nepridera daryti, kaip tai: užgaulinėti vienas kitą, — nes tai alkoholio tik pasekmė, o daugiau niekas, kurs įsiknisęs į mumis ardo musų sveiką sąvoką, rodo mums erzinančią prieš akis, džiugina toj, gailėtis ar verkti taippat ne vietoj.O ryto metą išmiegojus: šiurpuliai staugdami eina per musų kūną, kratos galva ir rankos, nesuimdamos nei šaukšto, o pilvas protestą kelia prieš bi kokį valgį; širdis lapatuoja visokiausiais budais, kaip sugedusios senos taradaikos ratai... Bet pakaks!Kas gi ateityj?... Žinoma, susitikimas su jumis tai vien gal nuobodaus slankiojančio žmogaus atvaizdas jums atrodys iš mano asmens, kuris jums nereikalingai pakliuvo ant jūsų kelio. šiaip jums nieko žingeidaus nepaliko iš tokio žmogaus!
Bet turi būti visur tvarka!Užtat, sudiev sakau jums visiems įvairaus dydžio, išvaizdos ir kiekio ar turinio buteliai!Nenoriu virkdinti nei jūsų nei savęs, nes ir man, atsiminus laimingas bei linksmas dieneles, krokodiliškos ašaros rieda iš mano akių ant sieros žemelės!... Jus, mano brangus draugeliai, matydami išbalusį ir apsnūdusį. iš apmaudo mano veidą, it katino pūslę praradusį, įsibriausit į mano taip sielvartingą padėjimą ir tarsit: “Tegul tave velniai kryžiavoja!”...Kaip ten nebūtų jus patys ieškokit pasekėjų, man dova- dami už taip didžiai “chuliganišką“ pareiškimą.

Skambantis Butelninkas 
ir Liekorius.

ra, Ketvirtadieny-Penktadieny-Šeštadieny 
W KOL VERTYBIŲ IŠTEKS B GALUTINAS DRESIŲ PRAVALYMO Išpardavimas

Vienas tūkstantis dresių buvo pridėta, kad aprūpinti musų didelį 
skaičių kostumeriu, kurie negalėjo atsilankyti į musų iškilmingą 
dresių išpardavimą. Ar jus nusipirksite dresę už 49c arba bile 
vieną iki $3.49 jus mokėsite TIKTAI VIENA CENTĄ, UŽ C ANTRA DRESE TOS PAČIOS KAINOS. MUMS REIKIA 
PRAVALYTI MUSŲ SKYRIŲ NUO VASARINIŲ DALYKŲ. 
Daugelis jų yra vertos iki $7.98.

ATEIKITE PAKOL JŲ DAR YRA!
PIRKITE SAVO ŽIEMINI KAUTĄ DABAR IR TAUPYKITE! 

KRAUTUVĖ BUS UŽDARYTA PIRMADIENY DEL 
DARBO DIENOS ŠVENTES.

Be abejo, mano širdis mikroskopišką gyvūnėlį, tik pamisimus apie tai! Aš tikiu, kad jus nepyksite ant manęs, nes. mano vieton pribuna vis daugiau ir daugiau. Mes, broliukai, daugiau nesibučiuosime, kuomet tam nėra reikalo ir kitus nebarsime, kuomet nėra reikalo ir nesvarstysime dalykų, kuomet musų keteroj maišosi šimtai įvairių inžinų nuo duotos jiems energijos!Dėkui, drauguči

35-th STREET BEER GARDEN
817 WEST 35-th STREET

r jm

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkitų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas,, 'žaizdai, reumatizmą, galvot skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklėa skaudėjimą ir paslaptingas ligai. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančiui ligonių. Patarimai 
dykai. OFISO VALANDOS: Kaidie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakari. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vat 
4200 West 26 St. kampai Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

HILL SIDE INN
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ĮVYKSTA

ŠEŠTADIENY, RUGSĖJO 2 d„ 1933 m.
Prašome visus pažinties draugus ir drauges į musų iškilmingą atidarymą 

Bus skanaus alaus, užkanžių veltui. Prie geros muzikos 
šoksime iki vėlybos nakties. Kviečia

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS 
-į, KAILINIU KAUTU

ŠIOS GENERACIJOS ISTORIJOJ £934 PADARYMO! 
ATSARGIAI PARINKTI 

Nusipirkite savo kautą pirm 
turime didelį staką, kautų 
rinkime.

x Northern Seal Paprasti ir
Ermine, Muskrat, Lapin 

Vertės iki $125.00 
Maži’ depositas laikys 
k>le kautą. 
Priimame Tax Varantus

Bi Pirkite savo Kailinį Kautą dabar! Jie yra taip
nebrangus kaip ir Kautai ii drobės.

■H|lv HUDSON SEAL, RACOON 
IMHBI Vcrtčs iki $25o*o° Hn Rašyta garantija 

W1 stora8e Per 2 metu

CAUFORNIA FUR C0.
ZUJ 162 N. State St.

• 10-tos lubos Butler Bldg.
Atdara vakarais iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet

SOUTH
PAULINA 
STREET

MM
■ff: CHICACO MAIL ORDER 
g' 3 OUTLET
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sakmamenius. Leidžia Naujienų Ben- 
dįpyįl78$l S. HaUted St,. Cmcago, 
1&- Ttkfonai Canal 8500.

$8.00
4.00'
2.00.
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18c
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Pusei metų ___ __________
Trims mėnesiams .............. .
Dviem mėnesiams _______
Vienam mėnesiui
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Savaitei
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paltui

Metama----------------- —---------- 87.00 >
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Pinigus reikia siųsti pešto Money
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KAS PADEGĖ REICHSTAGĄ?
T?,1"?1 V"T

Vasarįo 27 į; Vokietijos reichstago trobesyje įvy
ko pagarsėjęs gaisras. Gaisras atsitiko prie labai keisr 
tų sąlygų. Visame trobesyje buvo tik vienas sargas. Ki
tus reichstago tarnautojus vyriausias trobesio inspek
torius paliuosavo 5 vai, po pietų, nors tai buvo priešin
ga. patvarkymams. Aikštėje prie reichstago buvo pa
liktas tik vienas policininkas.

O tuo, tarpu kelios dienos prieš tai policija ir nacių 
smogikai padarė kratą “Liebknechto Namuose”. Ofi
cialiai buvo paskelbta, kad tuose namuose tapo atras? 
tos slaptos požeminės katakombos.. Daugiau to; naciai 
skelbė, kad policija užtiko dokumentus, kurie rodė, jog 
kovo 1 di komunistai rengėsi padaryti perversmą ir 
deginti; visuomenines įstaigas. Klausimas kyla: jeigu 
Hitlerio štabas ir vyriausybė tikrai žinojo apie komu? 
nistų planus padaryti perversmą, tai kodėl nieko nębų- 
vo daroma, kad apsaugoti, tokią svarbią įstaigą, kaip 
reichstagas?

Gaisras kyla reichstago viduje. Ugnis pasirodo su
syk keliose vietose. Nuomanu, kad tai ne vieno žmor 
gaus darbas. Tačiau suimama tik vienas žmogus. Nuo 
viršaus ligi juostos jis nuogas: atrodo, kad jo drabu
žiai, sumirkyti benzinu, taip pat panaudota padegimui. 
Bet stebėtinas dalykas! Kelnių kišenėje pas jį suranda
ma komunistų partijos bilietas ir lapelis, kviečiantis 
darbininkus sudaryti bendrą frontą.

PolicijosHaftfiisariate dar nesuspėjo surasti tų do
kumentų, kai atvykęs į reichstagą Hitleris be niekur 
nieko pareiškė: ‘Tai komunistų darbas”.

Policija konfiskuoja olandišką padegėjo pasportą. 
Jame pažymėta pavardė van der Lubbe. Bet štai keis
tenybė. Olandiškai ta pavardė rašosi Lubbe, bet taria
si “Liubbe”. Kad vokiškai ji išsitartų taip, kaip ir olan
diškai, tai reikia vartoti suminkštytą “u”’ (“u” su dviem 
taškeliais viršuje). Ir pasporte — olandų pasporte — 
pavartota suminkštytą “u”, nors olandai tokios raidės 
neturi. Kai tik iškilo aikštėn to pasporto keistenybės, 
naciai tuoj uždraudė laikraščiams ką nors apie tai ra
šyti. Spėjama taip pat*. Uad tas pasportas visiškai pra
nyko iš teismo rekordų.

Marius van der Lubbe prisipažino, kad jis komu
nistas. Maža to, jis dar pareiškė, jog taip pat simpati
zuojąs ir socialdemokratams. Bet štai tapo nustatyta, 
kad 1932 m. jis gyveno skautų namuose; tąsyk jo var
das figūravo nacių partijos knygose. Kitaip sakant, jis 
priklausė naciams. O prieš tai jis turėjo susinėsimus 
su Vestfalijos policija ir buvo žinomas kaipo politinės 
policijos agentas. Be to, paaiškėjo dar, kad jis tarna
vo pas Bellą, Deterdingo vokiečių agentą. Na, o Deter-. 
dingas skyrė nemažas sumas pinigų palaikymui vokie
čiuose rasistinio (“arionų”) judėjimo.

Kai Lubbe prisipažino, tai Hitleris tuoj pasirašė 
įsakymą, kad butų areštuoti to neva padegėjo padėjė
jai. Tas įsakymas irgi gana įdomus: parašytas jis ra-, 
šomąja mašinėle, bet data viršuj užrašyta ranka. To
dėl daugelis mano, jog tas įsakymas buvo parašytas dar 
prieš gaisrą.

Ir dar vienas netikslumas: ugniagesiai surado, jog 
gaisras prasidėjo požeminiame kelyje, kuris jungia, 
reichstagą su reichstago prezidento buveine. Kaip ži-. 
nia, reichstago prezidentu tuo laiku buvo Goeringj 
Hitlerio dešinioji ranka.

Apie tai buvo raportuota Berlyno ugniagesių di
rektoriui. Naciai pajuto, kad gali kilti skandalas. To
dėl; jie be jokių ceremonijų areštavo direktorių ir jo 
sūnų, kad tuodu kartais “neišsiplepėtų”. Tuo paęiu lai
ku buvo, padaryta kijątą pas gaisro inspektorių, ir jis 
ilgai buvo kriminalės; policijos kąmantinėjamas. Rezul
tate gaisrininkų koiųandos raportas daugiau, ųębesi- 
priešino; ofipialiapią nacių pranešimams.

Tai tokia trumpa, rąįchstago padegimo istorija, 
šiandien daugelis maųp, kad reichgtagą padegė ne ko
kie komunistai, bet pąjtys naciai, kad lengviau butų už? 
grobti valdžią. į savo rankas, primesdami padegimo, 
kaltę komunistams,’jie be jokio susivaržymo galėjo 
triuškinti komunistinį, judėjimą, o vėliau ir kitu? opo
nentus.

Pravartu čja bus pastebėti, jog nacių agentas,

NAUJIENOS, Čhicago, III.
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jis tapo nužudytas netoli Austrijos sienos. Tokio pa(t 
likimo susilaukė ir Oberfohron, nacionalistų bloko lyr 
deris reichstage. Oberfohron atvirai kaltino nacius dčl 
ręichstago pądęgimo.

Tai tokie faktai,. Bet štai rugsėjo 21 d. Leipcige 
žadama teisti komunistus* kurie neva padegė reichsta
gą. Teisiami, bus Ernst Torgler, komunistų bloko lyde
ris reichstage, ir trys bulgarai Dmitrov, Popov ir 
Tane v.. Kiek žinoma,, nėra absoliučiai jokių įrodymų, 
^kad, jie butų dalyvavę reichstago^ padegime. Vienok na
ciai juos noni panaudoti kaipo, atleidimo ožius, ant ku- 
<rių butų galima visą bėdą suversti*
• Kadangi iš nacių teismo^ niekas nesitiki teisingu
mo, tai apie tą> patį laiką įvyks reichstago gaisro tyrį- 
nėjiųias Hagoje.. To. tyrinėjimą sumanytojas yra garsu- 
.sis mokslininkas, prof., AJbert Ęinstein, Iš Amerikos į 
tyrinėjimą tapo pakviestą^ Cląrence Į)arrow ir Garfield 
Hayes. To tyrinėjimo svarbiausias tikslas bus atkreip
ti pasaulio dėmesį į’ tai, kokie šlykštus dalykai dedasi 
nacių valdomoje Vokietijoje.

' Apžvalga
V———R| ■ . ..... ...  ■

KĄ HITLERIS ŽADĖJO, IR 
KĄ DAVĖ:

“Liet, Žinios” štai ką rąšp, 
apie Hitlerio, ir jo leitenantų, 
pažadus: *

Vartydami hitlerininkų spaur 
dą, nacionalsocialistų programą, 
pasakytas vadų kalbas, mes be
veik kas žingsnis sutinkame 
f rąžęs, kurios šneka apie so
cializmą. Hitlerininkų žodžiai 
ir rastai paleisti prieš jų atė
jimą j viršūnes dažnai radika- 
liškjau skambą,, negu socialde
mokratų. arba kitų socialistų. 
Čią mes patieksime keletą to
kių svarbių rądikąliškų vokiš-. 
kųjų “socialistų” pažadų ir tų 
pažadų “įvykdymų’’ pačių Hit
lerio partijos žmonių žodžiais, 
štai jie:

Pažadas. “Programa stovi 
įtvirtaį, m aš nepakęsiu,, jei; kas. 
didžiajame judėjime išsisuki
nėtų nuo programos pagrindi
nių

kaip milžiniški trustai, buvo, 
daugiau kaip vieno tarnautojų 
ąparato aptąrnaująmos, kas 
reiškia tą pačią “socializaciją”.

(Programa 51 p.),
“Įvykdymas”. “Aš atmetu 

mėginimą socializuoti, nes kiek
vienas socializąyimą. eksperi
mentas savyje pavojų slepia, 
buriančius elementus, taip vad. 
asmenybes, iš ūkio proceso iš
stumti”.

Valstybės sekretorių^ Fedąr, 
1933. VII.

Pažadas. “Nuoširdus globoji-, 
mas senių”. (Programa).

^Įvykdymąs?., ‘'Kai ūkis iš 
augs, tada tik mes galėsime so
cialine politika užsiiminėti”.

Bavarų ministeris pirm. Sie-
’ bertas, 1933. VII.
i.------------------------------------ ------------- -----

Pažadas. “Vienas musų nar 
cionalinių uždavinių tai žemes 
reforma, sukūrimas įstatymą, 
pagal kurį be atlyginimo nusą- 
vinti žemę bendro nąudojimoąi 
tikslui. Panaikinimas žemės, 
mokesnio ir užkirtimas kelio 
kiekvienai: spekuliacijai su žc-. 
me”. (Programos 17 §).

“įvykdymas”., “Aš neliesiu 
jpkios žemės nuosavybės,, ar 
ji mažą ar didelė butų, jeigu 
jį ukip atžvilgiu yrą svęika. 
Aš. nelįesiu. jąkįų. praskolintą 
didelių žemes plotų nuosavybių,,, 
jeigu, sutinkamą pasitenkinti, 
paveldėjimo įstatymų- ir vĮąką. 
pavesti privątiškai iniciatyvai”.. 
2emės ukjp minfeterią Darre,.

t VM.
Pažadąs, “per 24 valandas po 

'musų pergalės Papeno bėdps 
parėdymai bus atkelti. Miįįpnai 

‘kastuvų ir kirką ims dirbti, 
nedąrbas tuoj, išnyks”.,

J. Gųebbelsas. 1Q32 m.
’ “ĮvykdyiUią^”; “Per 4 metus 
nedarbas bus nųgąlętas”.
j Hįtleris, 1933 nu
I Vadui pareiškimai. “Revoliu
cija. dar nebaigta. Dar šiais 
metaią bus daugi pakeitimų, nes 
daban tik bandymas, tik uver
tiūra”’.
Reichsnuiii&teria Ji Gjoebbelsaą. 

t . . 1938; VB-21.
“Hitleris musų, revoliuciją vi

siškai laiku užbaigė-’*.
Irgi- Goebbelaas, 1033; VĘ.

, Taigi, šipa ištraukos be ko* 
meųlar-ą. rodą,, kokią, dpmągpgi-. 
ja naudojosi- fašistai* įvedę: 
įVieųps partijos diktatūrą.
ryIIITrr,? , ; — .. ; ! .-yri.... ?ii;ii."yn"‘b1 ti *ti 1 .. ....... t
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dėsnių”.
Adolfas Hitleris (Citata iš 
nacionalsocialistų, progra

mos, 3 p.)}
Įvykdymas” “Dabar ne apie 

programą ir idėją reikalas ei-, 
na”.
Adolfas Hitleris, 1933. Liep. m.

Pažadas. “Kolektyvinis tur
tas turi pirmenybę prieš asme
ninį turtą — tai svarbiausia 
programos mintis.” 
Adi Hitleris (programa 23 p.)- 

“įvykdymas’’. “Savo naudos 
įstatymas prekyboje be abejo, 
turi likti. Tai nereiškia, kad 
kažkoks miglotas kolektyvinis 
turtas, turėtų, pirmenybę prieš 
asmenišką turtą”.

Ber. Kohleris, nacionalsocia
listų biure, 1983 m. liepos 

m. pasakė.
, Pažadas. “IPąnąikinąmas ne
darbas. Sulaužymas procentų 
vergystes — svarbiausias pro
gramos punktas (23 p.). “Išri
šimas socialinio, klausimo” (32 
p. programos ri

“Įvykdymas”. “Nebus daro
ma jokių, eksperimentų. Jokioj 
srity. Skolų nubraukimas nie
ko nepraturtina. Kas valdžiai < 
primeta, kad ji nori rentas ir 
nuošimčius panaikinti, tas me
luoja.”

Valstybės, sekretorius Ban
gas. 1933., II.

Pažadas.^ “Kova su interna
cionaliniu finansų- kapitalu, yra. 
tapusi svarbiausiu programos 
punktu vokiečių tautos kovoj 
už nepriklausomybę ir laisvę” 
(30 p. programos).

“Įvykdymas”. ‘’Toliaų teką 
vesti kovą su kapitalo jėga abe
jojančiais”.

Ber. Kohlęr, 1933. VII.
Pažadas. <fTeks nusavinti ban

kų. ir biržų kunigaikščių visą 
turtą”.

Fricko kalba reichstage.
, “Įvykdymas’’. “...nejaučiu jo

kio aįpsunkiūiŠao”. " ’ G 
Generąldinektpriu^ Oacar Was-

VIJ; meų,
M . J Pažadas*. “SįBdStybįhimas

George Ej5.i1- Ęell, sąkpma, savo, draugams, viftų
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TEMPERAMENTO įtaką 
GYVENIMUI

Rašo. Dr. A, Petriką, 
Brooklym N. Y.

Temperamentų klasifikaciją 
-pirmiausiai- mums patiekė me
dicinos “tėvas” Hippokratas, 
graikų gydytojas, gyvenęs 
penktame amžiuje prieš krikš-. 
čionybę. žinoma, toji jo klasi
fikacija. buvo daugiau empiriŠ- 
ko pobūdžio, negu mokslišką. 
Musų laikais temperamentų 
mokslas vėl plačiai atgyja, tik 
;jau paremtas daug moksliškes- 
ne papėde. Mat, dabartinė me
dicina nori slauginti ne įtiktai 
kurią nors afektuotą (skauda
mą) organo ar organizmo da
lį, bet visą, konkretų, gyvą ip-. 
dividą — visą žmogų* jo kūpą 
ir sielą.

Vėliau panagrinėsime- atskirų 
temperamentų žmogaus
gyvenimui; dabar gi — pažiū
rėkime, kas yra. pątyą; tempera- 
mantai, kokie jų vardai, klasi
fikacija, kombinaęiją ir fiziniai 
bei psichiniai jų pasireiškimai

Pamatiniai temperamentų ti
pai, kaip juoą paduoda Dr. 
Ja c q uos savo kpygpjp, “The 
Temperaments”, yrą; Keturi::

1. Limfatiškąsią — virškina- 
Imąsis (lymphatic)
■ 2. Sangviniškąsis 
masis (sanguino);

3. Tųlžiškasis — 
(.bilious). in

4. Nerviškasis -r— smageninis 
(nervous).

Vienok retai kada gąlima už
tikti individą vieno kurio nors 
temperamento. Tankiausiai už
tinkama kąmbįnaoija dviejų ar 
trijų ( temperamentų, o kąrtais 
galima rasti net visus keturis. 
Bet itankiaufiĮiai tai būna kom
binacija dviejų tipų, kuriu vie
nas vyrauja; pav., nervo-limfa- 
tiškasis, ' sangvino-tulžiškasis, 

ž

alsuoja;

raumenims

• ■ Kį'ekVięnęs temperamento' 
pas kuo nors išsiskiria nuo ki
to.; Paimkime juos paeiliui.

hii*
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do ir neperdidelio ugįo. Ją pro
tas veikia lėtai, nors tikrai 
Jo kraujo apytaką lėta, ener
gija ^menka.; Jisąi, abelnaį,. pą-k 
siteįikinęs saVo gyvenimu,, ko
kį turi; kovotojąs už kąkiaą’ 
nors idėjas iš jo menkas, jįsąi 
beveliją kur nors biškį pa- 
snaust, kada, turi ląiko. Ambi
cija mokslui, ąr darbui, menka, 
iniciątyva, sustingus.. Bet šiąip 
jįsai yrą pasitikėjimo vąrtąs,. 
gero, budo žmogd^ Jo aky& pil
kos, mažos ; dantys prastos: iš- 'smagoninis

’vaizdos, gelsvoki, minkšti; plau
kai ploni, švelnus. Kitaip sa
kant, toksai individas nerodą 
energiško žmogaus pavyzdį.

Sangviniškasis. — Sangvinai, 
(šviesiaplaukiai, yra fizinįaį; ga
na mitrus ir tyifftk mėlynų 
akių* šviesaus,, malonaus veido, 
ankšto ūgio, turi puikią kraun 
jo apytaką, pilni energijos. ( 
Daugelis lengvesniojo sporto, 
čempionų* k. t. teniso, bėginio, 
plaukimo, bokso, etc., yra. i 
sąngvinąi. Dantys gražus, švie- ■ 
šiai' gelsvi, burnos smagenys 
šviesiai; ružavos. Judėsiai grei- 1 
ii ir gracingi, lupos raudonos,, 
pilni entuziazmo bei optimiz-. 
mo, protiniai gana veiklus ir 
pasižymi iniciatyva. Valios ftvir-. 
tumu jie nepasižymi ir linkę 
prie oportunizmo.

, Tulžiška^is., —. šio, tipo atoto- 
fvaia, yra juodąplapkiąi-brune- 
tąį* turi g$l&vą odę ir tamsias 
akis ;, dįktoko. kūno ir stiprių- 
jSfcambię raumenų,, Jų forma ir 
judesiai nėra taip gracingi;, 
kąip sapgvinų, bet už tai jifi 
pasižymi. didplfc jėga, ir ištyer-. 

’me. Jie yra. rūstaus veido ir 
'pilni, energijos. Ųgio vidutinio, 
"kartais pusėtinai didelio, stam-. 
;bių kaulų.. Plaukai šiurkštus. 
Labai pikti ir, audringi impul-. 
so įtakoj; didelį, ųžsįapyrėlįąi. 
ir pilni ambicijos; labai pagei
dauja garbės, ir galios; optimis^ 
tiški ir entuziastiški, bet nelftrv 
bai pastovus savo pasiryžimuo-. 
šek Linkę prie oportunizmo ir 
'nori visuomet iškelti savo 
“ego”; tankiai pasiduoda sen
timento įtakom ir didžiuojasi 

‘menkniekiais;. retai kada sąye 
aukoja, kokiom, nors idėjom. 
Dantys stambus, aštriais kam-- 
’pais, rusvai geltoni.j •
, Nerviškasis.
ino, ir. menkos, fizinės 
sveikata nepergeriausia. Plau
kai ir retoki* akys melsvos ar. 
pilkos*. Raumenys menki, bet 
judesiai labai greiti. Oda Švie
si, kai kurie išrodo išblyškę. 
Yrą, dideli sentimentalistai ir 
geraširdžiai. Dantys jų labai 
šviesus* lyg perlai, pailgi, 
sižymi; dideliu proto veiklumu 
ir fiziniu pasiaukojimu savo 
idėjom. Rūpestingi* pilni. 
:pasiryžymo ir verti pasitikėji
mo. Šiam, tipui priklauso di> 
džiuma, proto darbininkų,, 
mokslininkų, rašytojų, muzir 
*kų, aktorių, kompozitorių; ir. 
&ajp menininkų. šip tipų. _

aparatas yra< lą? gųiRO*.

part
*** ■ ' f . ’
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biau išsirutulojas, negu kurio 
kito.

Kombinuoto 
žmonėse — 1 
čia išvardintos fizinės bei psi
chinės ypatybės. Tempera
mentai, remiantis “La Vie Ih- 
lelectuollo” išvadžiojimais, tai 
yra musų būsenų- rūšys, ku
riais sudaro susiderindamos 
įvairios musų organizmo funk
cijos. Fizinės būsenos nutie
sia pamatų visam musų psi
chiniam gyvenimui. Pasise
kimas ar nepasisekimas gy
venime tankiausiai priklauso 
nuo to, kaip musų tempera
mentas reaguoja> į mus pasi
rinktą (tankiausiai mum pa
rinktų) darbą. Pa v., tulžiške- 

;sis (muskūlfnis) tipas labiau 
tinka fiziniam darbui, negu 
smegenines konstitucijos (<ner- 
viškasis)‘ individus. Pirmasis 
greičiau pails dirbdamas pro
tinį darbą, o antrasis fizinį;

(Bus daugiau)

• terperamenlo 
kombinuojasi- ir

Smulkaus, ku- 
jpgos,

, ’ 1 ...... J ■' 1 > ' ................... I"» "

’ KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
rinusia^ h* įdomiausias žur
nalas. Kainą tik 45 c Gali
mą gauti Naujienose.

. t . r į .

‘ BOSTONIKČIV attdai 
Naujienas galima gauti 

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

’err

i. .nwiir« Ii' -■ ■ ■
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ŠeSkalnulnte* “NAV

W kur parduodami Ui- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Junjft patarnauti. Jisai 
tonai stovi ne sa.vo sma
gumui,. bet. Jūsų, pato-

---------- -rat "ir... -J ■ "«
ATGAL f URVĄ
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NAUJIENOS, Čhieago. 411.

Tarp Ohicagos
Lietuvių

RADIO

Antano Pociaus Beetliovcnd 
Konservatorijos mokinių bū
relis sudainuos keletą linksmų 
dainelių.

Taipgi dalyvaus l’rogresSd 
akdrdidnistų duetas ir bus į- 
vairiu dalykų pasiklausyti.

— NU.

LlEtVVtŲ 'RAblO 
PROGRAMAS

Tunu 100 bilietų

Chlcago didžiausia lietu- 
viQ kolonija Amerikoje. Cii 
gyveną lietuviai kartais jau
čiasi kaip Lietuvoje. Čia yra 
viskas, kas tik yra reikalinga 
ir malonu lietuviams. O prie 
to viso, net galima pasigrožė
ti gerais koncertais, kuriuos 
galima girdėti per radio.

TaFp ir pračttch antradienio 
vakare radio klausytojai tu
rėjo progą girdėti rūpestin
gai prirengtą ir gerai išpildy
tą radio programą iš stoties 
WGES, per pastangas Peoples 
Furniture krautuvių.

šį sykį dainavo Peoples Par
itu* kvartetas, duetas, trtip pat 
ir A. Ančiutė, K. Sabonis ir 
kiti. Prie to graži ir smagi 
muzika ir naudingos kalbos, 
kurias pateikė Dr. Juozaitis, 
D. D. S., ir programo vedėjas 
J. Krukas, davė daug ką gra
žaus ir įdomaus. Todėl ir ne
stebėtina, kad lietuviai myli 
gyventi dideliuose miestuose, 
ypatingai Chicagoje. — Jo.

Ir vteus juos ttfrih parduoti 
po 1 dolerį. Taigi, mario ne
prieteliai, prieteliai, draugai, 
priešai, kritikai ir kiti geri 
Žhiohės, priversti esate nusi
pirkti huo marięs po vieną ar
ba daugiau bilietų. Tiesiog 
supyksiu, jeigu kas 
nepirks. Bilietai yra 
Juozo Babravičiaus 
kuris įvyks spalių 1 
Vių Aiidifdnj’bj.

-It)r. A. MtitfiMH,—
St. 

Phone: Scetey 7330.

iš manęs 
įžangai į 
koncertą, 
d., Lietu-

Sugauti keturi mek
sikiečiai, mėginę !a- 

piplėšti lietuvi
Visi buvo apsiginklavę: mėgi

no užpulti Universal Mort- 
gaga and Investment Co.

PROGRESS FURNITURE 
PROGRAMAS.

--------------L—

Šį vakarą iš stoties W. S. B. 
C., 1210 kilocycles bus duoda
mas programas, leidžiamas 
per pastangas Progress Furni- 
ture Company, Ine., 
So. Halsted Street, 
vedėjai yra Jonas 
kas ir J. Romanas.

Sužinota, kad po

Krautuvės
Kaledins-

vadovyste

BRIDGEPORT. — Deering 
stoties policija vakar laikė į- 
kalinusi keturius meksikie
čius, kuriuos užvakar po pie
tų suėmė prie 22-ros ir Hals-i 
ted gatvių, po karštų ir įtem-į 
ptų lenktynių nuo 33-čios ir 
Halsted.

Sustoję su automobiliu ne
toli tų gatvių kampo, plėšikai 
pradėjo slinkti į Universaij 
Mortgage and Investment CoJ 
raštinę, 3320 So. Halsted st. 
Raštinėje tuo laiku buvo Geo
rge A. šdkys.

Vienas meksikietis įėjęs į 
vidų paklausė “ar jis išnuo- 
niuoja krautuvę šalę -ofiso.”

PRANCIŠKUS STANKEVIČIUS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- 

piučio 29 dieną. 9:10 valandą 
vakare 193 3 m., sulaukęs 64 me
tų amžiaus, gimęs Skemonių mie
ste, Kauno rėd.

Amerikoj išgyveno 28 metus 
Paliko dideliame nubudime mo

terį Marijoną po tėvais KnČrtia, 2 
sunūs Alfred ir Stanistovą, marti 
Marijona, 2 anukus Alfred ir Ru- 
bert. seserį Marijoną šeniet. švo- 
gėrį Ignacą Šeftiet ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasį 
10535 Edbrooke Avė., Roseland.

Laidotuvės įvyks subatoj rug
sėjo 2 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į Visų Šventų parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
das už VČlionto sielą, o iŠ tėn 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Stanke
vičiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir at- 
sisVcilciiikią.

Nuliūdę liekaihe,
Moteris, Sundi, Marti,
Anūkai, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika. Tel. Yards ? 
1138. .

SIMONAS BUČIS 
šiuo pasauliu 

2:08 valan- 
sulaukęs apie 
gimęs Lietu- ‘ 

Videniškių

Persiskyrė su 
rugpiuČio 29 dieną, 
dą ryte 1 93 3 m., 
53 metų amžiaus, 
voj, Utenos apskr., 
parap., Kavalniskių kaime.

Priklausė prie Jaunų Liet. Ame
rikoj Taut. Kliubo, Simano Dau
kanto ir Apšvietimo Brolių dr-jų. 

Paliko dideliame nubudime ar
timas draugus. Jamės Vaičiūną, 
Stanislovą Svilainj ir kitus draugus, 
o Lietuvoj brolį Juozapą, brolienę 
Stefaniją ir šeimyną, brolio Zig- 
monto Šeimyną.

Kanas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Aubufn 
Avė.

Laidotuvės įvyks .. ŠeŠudieny, 
rugsėjo 2 diertą, 1 Vai. po pietų 
iš koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Simono Bučio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.
Draugai ir gPažįstami.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard 
4139, ••

Laidotuvėmis rūpinasi Jaunų 
Liet. Amerikoj Taut. Kliubas it

TILLIE MISEVIČIENĖ 
po tėvais Rugieniutė į

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- 
piuČio 30 dieną, 7:30 valandą 
ryte 1933 m., sulaukus 28 metų 
amžiaus, girnas Brooklyn, N. Y. 
kovo 6 dieną, 1905 m.

Paliko dideliame nuliūdime vy
rą Walterį Misevičių, motiną ir 
patėvį Mikolą, seserį Oną ir švo- 
gerį Krakonį ir jų vaikas, N i cho- 
las ir Vordemar Chicago, brolį 
Juozą ir seserį Jennie Miklas, dė
des ir tetas, T. P. 3 švogerius ir 
Švogerkas Amerikoj.

Kanas pašarvoats. randasi 2803 
Hyde St. Rockford. III.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
rugsėjo 2 dieną, 10 vai. ryte iŠ 
namų į St. Mary Cemetefy ka
pines.

Visi a. a. Tillie . MistvičieftėS 
gjminės, drąugai ir pažįstami.v'esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvaūth* 
laidotuvėse ir suteikti jai paskU- f> 
tinę patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame.

Vyras, Motina, Patėvis, 
Seserys, Švogeris, Brolis, 
Dėdes, Tetos ir Giminės.

ANTANAS EVINSKIS
Persiskyrė su šiūo pasauliu 

rugpjūčio 29 dieną, 10:00 valan
dą ryto 1933 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., Vaf- j 
nių parap., Konėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus 
Paliko dideliame nubudime mo

terį Mortą, po tėvais Zemgflfaitė, 
3 dukteris Bronislavą, Violą it t 
Martą, sūnų Kazimierą, 2 žentu) 
P. Laudent ir K. Stuckelen, 3 \ 
brolius Joną. Juozą ir Martiną J 
ir giminės, o Lietuvoje seserį Ma
rijoną ir brolį Leoną.

Kūnas pašarvotas, randasi 4527 ; 
So. Wasbtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj rug
sėjo 2 dieną, 8:00 vai. ryto iŠ 
namų į Nekalto Pras. Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi- į 
bus gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Kazimįero kapines.

Visi a. a. Antano Evinskio gi- į 
minės, draugai. ir pažįstami ( esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti “ 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ?

Nuliūdę liekame,
Moteris, ^Dukterys, Sūnūs, 
Žentai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yatds 1741. ~

LOUISE ASTOR

ALFRED SAMYNNE** 
\/ĄN£>ERBr.UT

DORIS DUKE VAfc ALtEN

Didelei daugumai žmonių gimtadienis nieko kito nereiškia, 
kaip vien bereikalingas priminimas, kad dar vieni metai praė
jo, kad žmogus Sęsta ir kad “gyvenimo kelias” darosi vis trum
pesnis. Tečfailš viršuj parodytiems žmonėms gimtadienis reiš
kia miliomis ^oleriį, buriuos jie paveldės, ar jau paveldėjo su
laukę 21 metų amžiaus. John Artor III paveldėjo $46,000,000 
iš savo tėvo, kuris žuvo ant laivo Titanic. Alfred Vanderbilt, 
kurio tėvas žuvo ant laivo Lusitania, taipgi gaus milionus dol. 
Doris Duke paveldės milionus iš savo tėvo, garsaus tabąko 
magnato (pamenate “Duke’s Mixture”?). Louise Astor Allen 
paveldės motinos milionus.

“Gavęs atsakymą, kad nė," 
meksikietis nenoromis ėjo 
lauk, atydžiai apžiūrinėda
mas vietą. Išėjęs laukan, su
sitiko sėbrus ir po kelių žota 
žiu, jie užėmė “strategiškas” 
pozicijas pTie raštinės, priši- 
rtiošdhrrti jftttfliiriui.

šūkis, pasakoja, pajutęs, 
kad kas nors negerai, movė iš 
raštinės laukan į priešingą 
gatvės pusę ir pašatikė polici
ją. Apleidęs telefoną ir išėjęs 
į gatvę, pastebėjo, kad meksi
kiečiai sėda į aUtOmDbilį ir 
važiuoja. Tuo tarpu atskubė
jo policijos skvadhs ir pasiė
męs Šukį, pradėjo vytis. Juos 
pasivijo priešais American 
Flyer dirbtuvę, netoli 22-ros 
ir Halsted kampo, kur priva
rė meksikiečių autemrfbilį 
prie šaligatvio. Visus suėmė. 
Prie visų rudo re'volverius su 
kulkomis.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

SPORTAS SPORTAS
Sharkio kumštynės 
Chicagoje - jo pir- 

mas pasirodymas 
vakaruose

Ryt Ulėse valstijose sutraukęs 
Mintus tiikstanėių žmohitĮ į 
ktimKtynes; 1927 m., Nutrau
kęs $1,100,000 vertės publi
kos.

tančių, kuri sumokėjo nuo 
$300,000 iki $600,000.

Atsižvelgiant į Sharkey pa
sisekimą rytuose, “promote- 
ris” Sammy Wolf, kuris ren
gia Shdrkey-Levinsky kumšty
nes Chicagoje, rūgs. 15 d., ti
ki J sutraukti didelę minią ir 
todėl pasamdė White Sox bn- 
seball lauką, kur galima su
talpinti 50,00(į publikos. Bilie
tus į kumštynes parduoda nuo 
$1 iki $5.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGESIO
PRANEŠIMAS 

patogesnę vWtą 

sted St.
Persikėliau j

3325 1
Vatandoi: ano 10 ryto Iki 2 pb piltų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
■šventadieniais -nuo 10 iki 12 

PhPtae Boulevard 8483
---------- j^j.,

Garsinkites “N-nose”

fiHiUl. 'i' ~ f I ■ ■ i į ' m

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. Tel, Vietoj-

DR. _ _
756 W. 35th St

(Cor. of 35th H Halsted Stt.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį
-—  - e»- ---- i............. ■ - •

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
daras ’kašdle nito 8 v. ryto 

Iiki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nito 9 v. ryto iki 1 V. p. p.

----------  •ih.'.taaaa,',,----------------

"..ii |,Ml|

Ofiso tėl. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedtinskis
pENTISTAS

n ir iri i siin s l 4143 Archer AvenueDR. C. K. KLIAUGAI . . ■ - -——-
A. K. Rutkauskas, MJh 

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: 
ntib 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 Iki 9 valandai Vdkiro

...... . .... . iiiiMiiiiiiiiini»» in į- Į****.* 
Įvairus Gydytojai

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Jack Sharkey, lietuvis kum
štininkas ir buvęs pgsadliO 
čempionas yra skaitomas tre
čiuoju žymiausiu kumštinin
ku įplaukų atžvilgiu. Prieš jį 
stovi Jack Dempsey ir Genė 
Ttimiey.

XT .. , . . . . ‘ I DentistasNors JIS dalyvauja kumšti- Valandos nuo 9—9

ninku profesijoje eilę metų, 2420 W. MatflUette Rd. 
Sharkey nei kartą nepasirodė We«tern Avenue
vakarinėse valstijose. Rytuose! Phone HEMLOCK 7828 

laimėjo laurus, sukrovė savb 
turtus ir rytuose sutraukė šiih 
tus tūkstančių smalsuolių !į 
kumštynes. Pav., 1927 m., į jo 
kumštynes su J. Dempsey žiū
rėtojai sumokėjo prie vartų 
$1,100,000 už bilietus. Keliose 
kitose kumštynėse sutraukė 
publikos keliašdešimts tuks-

| I............ ................... . I I........................................................ . ■! A

A. L Davidonis, M.D.
4910 Šo. Michigan Avetiue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
nuo 6 Ik: 8 'valandai vakare. 

apart ivtntadienio it ketvirtadienio.

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartą.

Teprašo Lietuvosžmonėsir. 
taip pataria Lietuvos bankai 

d z

Phone Boulevard 7042 i

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Setedoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonu Virginia 0036

DR. HERZMAN
— 16 RUSUOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hgde Patk 6755 ar Central 7464

DR. A. L. YUŠKA
2422 tV. Marąuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovėhill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

DR. CHARLES SEGAL

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. ' 

--------- ;■ .1-44.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika- I 6600 South Artesian Avenue 
a Kl,na Phlnama’ Phone Prospect 6659

3319 Auburn Avenue ofiso Td. Canal 0257
| CHICAGO, ILL. I DR. P. Z. ŽALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So., Halsted . Stcėet ,. j

CHICAGO, ILL.DR *"'SFRNFR J- E•• KADŽIUS
S™™,,. IiKonMttfcdLIETUVIS OPTOMETRJSTAS LIETUVIŲ J GRABORIUS

■' Pritaiko Akinius Palaidoja už $25.00 ir augščiau
' Kreivas Akis Moderniška koplyčia dykai.

Ištaiso. 668 18fZ» St-
> CHICAGO, 'ILL.

Ofisas ieškinių Dirbtuve I.— -------------------- --------------------- ----------------- ---

™ SIMON M. SKUDAS
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Nedėliomis pagal sutartį. Patarnavimas geras ir nebrangus.

M„. ANEuA k. Strikolls

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS ’ 

TeL Canal 6174 Gydo tavo ofise patinusias, išpurtusias 
' blauzdų gyslas

--------  -i ■ Į Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 Soūth Halsted Stteet 

Tel. Boulevard 1401

Lietuves Akušeres

& Midwjfe 
6109 South Albanų 

Avefiūe 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gitri- 
dymo namuose ar Ik 
goninese, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment it magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai. '

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.

— ------------------ --- t , -i ;r... —...

Gydytojas ir Chirurgas
I Ofi»M> 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

Praktikuoja 20 metai 
OFISAS 

4729 South Ashland Aus., 2 labos 
CHIČAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 1 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midvvay 2880
-1. -

^K<| Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. fcedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telefone Plaza 3200

...................... n n .i.ii-f .Vi"; .

Ofiso: Tel. Vihory 6893
Rez. Tel. Dtezel. 9191

Rusas Gydytojas Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halfįteh St.

Kampas 31st Stteet 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—*4, 7~'9‘V.v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—-12

, " Advokatai

K. P. G U GIS

.n.'OZAPAS SJDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

■ - 1 • \

NežhiHht "kbr gyyfni musų patarnavimas pritinamas už 
NAtJJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnes kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue
—---- -_______________________ —------■--------

Tel. Lafayette 3572 
J. Liiilevičius 

GRĄBORIUS ir 
balsamuotojas 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22rtd Stred 

Valandos: l-<-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So, California Avė.

Telefonas Republic 7868

MIESTO OFISAS: .
127 N.Deatborn St.,Rooms 1‘43P1434 

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

Gytenihio Vieta
3323 South Hdsted Street 

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

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

M

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. EŪDEIKIO graborių tįstaigh yra seniausia, turi 
daugiausia Šermenų, tožfel gali pigiau pdtordadtl.

J. F. EUDEIKIS yra vienaltihis Uėtuvių g^bbfiiis, Kdris 
turi (rengęs gtabų dirbtuvę. -

Puikiausios, iridtf&itfckai (rengtos trys koplyčios su 
vaWdte-DYKAI dčl Sernttfmt.

Nuliudimo valandoje, pašaukite Šių įtaigą.

J. F. EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS . ' ___

4605-07 SO. HERMITAG1 AVĖ.
V« TW<md YARDS 1741—1743 CHICAGO, ILL.

>,..v

'■■J--, i 'su* v-Si

1.3. Z0 LP
a GRĄBORIUS

1646 We$t 46th St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49fh Ct.
-• TH. Ciieri) 3724. Koplyčia dykai 
|u| .....— ..i ii-*..>....^-i-i. i... ■

I Lachavich ir Sudus 
|Į LIETUVIS GRĄBORIUS 
3 Patardauja , laidotuvėse kuopigiausiai. 
B Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
g Tel. Canal 2515 arba 2516
g 2314 W. 23rd PI., Chicago

11439 S. 49 Ct., Cicero, Di
li , Tel. Cicero 5927

....  ■■■ . y -----

Lietuviai Daktarai

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswkk 0597

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
lėnojoj Vietoj.

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

dieniais pągal sūsitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199

LA. SIAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washingtott St. 
fatom ^905 Tel. Dearborn 7966 

'Valandos: 9 ryto iki 4 -po pietų

Vakarais: Uttfti. k Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Atthir Ade. Tel. LMdgette 7V57.

Namų TeL Hyde Park 3395 
■ ■■ u T inti u. ■ ’JiUKiOMfli ■ .-ra—

John Kuchinskas

u-—

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mana 

2506 West 63rd St 
TU. 'RBFUBL1C 7100

—ui 11.II ii ■,. ... ■«-

Ttl. Cicero 2109. it 859 J

Antanas Petkus 
^Graborius 

KCfPtVarA DYKAI 

4880 15th St. 
ČIOBRO, ILL.

,iiii nnrii.ii

bfito ir Rex. Tel. BouUyard, 5914

ITO N A W CT1«
Ofiso ir Rez. Tel. BouUyard, 5 ,

DR. NAIKELIS
TS6 W. 36th St

(Cot. of 35tb H Halsted Su.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nūo 7-9 

Nedjldieniaia ragai sutarti.
—................— n itbauiaiYi-ii r *.........

A J Jonikas,
M. D;

3008 fiOtti St
W. fcįi*lic'Cfc98

CANAL Ž552
Valandos: Sėredoj k Pėtnyftoj 9 Iki 6 

Panedėly, Utarninke, Ketveige it 
Subatoj 9 iki 8.

. „iii.a     -1 i t a

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas t 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 ,

Rez. 6515 So. RochtOeU St.
TeL Rrptblk 9723 į

JOHN k BORDEN 
tWT0Vte AdVMAtAs 

Oartt
, Tolei
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Tarp Chicagoš
Lietuvių

Apgavikai renka 
rankpinigius, žadė
dami darbus; apsi

saugokite!

kyli; reikėjo ir kūną, ir protą 
ir sielą tobulinti, kad ją tin
kamai vartojus. Ir turime dai
nių, kuris gali lenktiniuoti su 
geriausiais tenorais pasauly.

Juozas Babravičius ir kiti 
dainininkai. Jam priklauso 
pirmoji vieta. Be raginimų 
lietuvių minios turėtų lankyti 
jo koncertu?, jeigu ištikrųjų 
Lietuva yra dainų šalis ir lie
tuviai mėgsta dainavimą. To
kio stebėtino 
jie negirdės, 
minios tinka 
vieš”, tuomet

perKeli jauni lietuviai eina 
namus, apgaudinėdami leng

vatikius žmones.

dainavimo kitur 
Jeigu gi musų 
į cirką ir “mo- 
atsiprašau.
Dono Kazokas.

BRIDGEPORTAS. — Pas
kutiniu laiku per lietuvių na
mus pradėjo eiti keli jauni 
vyrukai, kokios ten bendrovės 

darbus 
Jie aiš-

Valstijos bedarbių 
šelpimo biurui gre
sia pinigų trukumas
Antradienį išvažiavo atstovai 

į Washingtoną šauktis fede- 
ralės valdžios pagalbos.

nebusiąs 
Reikalauja 

$10 rankpi- 
kainuosian-

agentai, siūlydami 
jauniems vaikinams, 
kiną, kad tas darbas bus ko
kio tai milionieriaus graža- 
žiuje, ir kad jis mokės apie 
$16.00 į savaitę.

Nudžiuginę namiškius tokiu 
pasiulymu agentai tuojau pa
reikalauja rankpinigių kokios 
ten uniformos pagaminimui, 
kuri esanti būtinai reikalinga. 
Kitaip kandidatas 
priimtas į darbą. 
$5 ar daugiau iki 
nigiais. Uniforma 
ti apie $18.

Kai kurie lengvatikiai žmo
nės jiems rankpinigius davė. 
Tarp jų, p. Ona Yovaišas, 3120 
South Auburn avė., kuri apie 
tuos apgavikus “N.” pranešė, 
ir kai kurie kiti vietiniai gy
ventojai. P-ia Yovaišas davė 
$8, ir tiek juos tematė. Nei 
darbo, nei pinigų, nei unifor
mos.

Ji praneša, kad jauni vyru
kai — agentai, apie 
metų, yra lietuviai, nes 
ja gerą lietuvių kalbą 
lietuvius lanko.

Chicagietis lietuvis Stasys 
šopkus su savo 8 mėn. dukrele 
Elaine, kurią tik per teismą at
gavo iš ligonines. Jo žmona mi
rė kūdiki gimdant ir mergaite 
pasiliko ligoninėj. Ligonine at
sisakė kūdikį grąžinti iki bus 
sumokėtos visos sąskaitos, ku
rios su kiekviena diena vis di
dėjo. Tečiaus teismas kūdikį 
grąžino tėvui, kartu įsakyda
mas nemokėti tokiai ligoninei 
nė vieno cento.

------ F....... .. 
oficialus atidarymo pokilis.

P. Kaliu draugai rasite gar 
sinimą šiame numeryj su smulk
menomis.—Senas Petras.

parūpins

liepos ij 
šelpimo

fcdera-

rugpiu- 
fondas

19-20 
varto- 
ir tik

Juozas Babravičius 
ir ki^i

Kada nelaimė ištiko 
ir Girėną, susijaudino 
lietuvių tauta: Ašaros, 
tis, vienų kitiemsi išmetinėji
mai, žuvusiųjų lakūnų gerbi
mas, paminklą statyt užsimo
jimas ir net garbinimas. Ne
atsilieka nė vienas luomas, 
nė sriove. Tik vieni gedulą 
pareiškia iš prievartos, kiti su 
desperacija.

Kada Dr. A. Karalius nusi
žudė dėl neturto, tūkstantinės 
minios lydėjo jį į kapą, saky
damos: “kodėl jis negalėjo
pranešti apie savo vargą? Vi
si butume sudėję nors po kelis 
dolerius.”

Jeigu Juozas Babravičius 
numirtų ir lietuviai, ypač A- 
merikoje, netektų savo geriau
sio dainininko, kiek tada butų 
sielvartos, užuojautos ir pasi- 
gedimo! Orlaiviu į Lietuvą 
manau, jis neskris, žudytis gal 
nereikės, vienok pragyventi 
jis gali tik iš dainavimo.

Įr kaip jis dainuoja! Klau
sėsi jo įvairių kraštų ir tau
tų klausytojai. Neatsigerėja. 
Klausėsi lietuviai. Pripažįsta, 
kad lygaus jam dainininko 
nėra turėję. Galima atsivesti į 
jo koncertus labiausiai išle
pusius bile kokios tautos klau 
sytojus ir didžiuotis musų 
dainininku. Amerikonų muzi
kos kritikai stebėjosi jo talen
tu. Kitų kraštų kritikai vien 
tik pagirimus jam žėrė.

Taip, Juozas Babravičius da 
gyvas, da nesenas, da savo 
stebėtinu balsu mums malo
numo ir garbės teikia.

Atsiras drąsuolių lietuvių 
tarpe, kurie skris per Atlan- 
tiką ir gal platesnes juras. Nu
lėks ir į Kauną. Pagerintos 
taps mašinos skridimui. Bet 
tokių balsų, kaip Juozo Bab
ravičiaus, nė drąsa, nė pasiry
žimu sutverti negalima. Tai 
gamtos dovana vienam iš mi- 
lionų žmonių. Suprantama,

Darių 
visa 

gailes-

$5,405,712 reikės bedarbių 
šelpimui Illinois valstijoje lai
ke rugsėjo mėnesio, Illinois 
Emergency Relief Commis- 
sion nutarė paskutiniame su
sirinkime, kuris įvyko perei
tą penktadienį. Tai yra $738,- 
000 mažiau, negu reikėjo rug
pjūčio mėnesį.

Tačiau bedarbių šelpimo 
fondas yra susirūpinęs, nes 
nežino iš kur tuos pinigus, 
bent didesnę jų dalį, gauti. 
Viso, iš pardavimo mokesčių 
nuo liepos pradžios iki metų 
pabaigos, spėjama, bus surin
kta $12,000,000. Kitą tiek šel
pimo darbui 
lė valdžia.

Bet laike 
čio mėnesio
sunaudojo savo darbui iš tų 
pinigų, $11,794,000. Tokiu bu- 
du palieka $14,206,000. Tą su
mą padalinus atatinkamai, 
pasirodo, kad rugsėjo mėnesį 
teks tik $3,665,074. Pasirodo 
$1,740,638 trukumas. Bet fon
do vargai čia dar nepasibai
gia. Nesitikima, kad valstija 
įstengs surinkti visų parda
vimo mokesčių, kurie jai pri
klauso ir tokiu budu susidary
tų dar didesnis deficitas.

Antradienį į Washingtoną 
išvažiavo Reynolds, fondo se
kretorius, J. J. Rice, valstijos 
finansų direktorius ir Dewitt 
Billman, legislaturos narys, 
šaukti federalės valdžios — 
Federal Emergency Relief 
Administration pagalbos. Ar 
pasiseks jiems gauti pinigų, 
abejotina, nes paskutiniu kar
tu duodama pinigus Illinois 
valstijai, federalė valdžia pa
reiškė, kad ji savo kvotą jau 
išsėmė ir nevisuomet galės ti
kėtis pinigų iš Washingtono. 
Tuo reikalu Illinois turės dau
giau susirūpinti.

Lietuvių Keistučio 
Klubo nariams

Lietuvių Keistučio Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, rugsėjo 3-čią dieną, 
Liberty Grove svetainėje, 4615 
So. Mozart St., 12-ta vai. die
ną.

Geistina, kad nariai-ės skai
tlingai dalyvautų, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui.

šiuomi pranešu, kad Keistu
čio Klubo pirmininkas persike 
le į naują vietą, todėl su viso
kiais reikalais, kurie liečia pir
mininką, malonėkite kreiptis se
kančiu antrašu: Wm. Buishas, 
2650 W. 69th St. Telefonas: 
Hemlock 4576.

Keistučio Klubo sekretoriui,

P. Kalin-Kalinauskas 
biznyje

ROSELAND. —Senas Chica- 
gos biznierius, kuris per ilgą 
laiką, užlaikė cigarų ir saldai 
nių krautuvę 18-toje apielinkėj, 
šiomis dienomis atidarė alinę 
Rožių žemėje, 114 East 107th 
(Street, Rugsėjo 2 d., {vyksta

Lakūnas Janušaus 
kas mokina lietu
V1US aspiruojancius 

į lakūnus
Turi savo aeroplanus Munici 

paliame aerodrome; perlei 
dęs daug žymių mokinių.

Lietuvis lakūnas! J. James- 
Janušauskas, bene vienas iš 
žymiausių lietuvių lakūnų A- 
merikoje, turi įsteigęs skrai
dymo mokyklą municipalia- 
me aerodrome, Chicagojc.

Jis mokina daugelį vyrų 
ir merginų aspifuojančių į la
kūnus ir pageidauja, kad di
desnis skaičius mokinių butų 
lietuviai. Jis yra išmokinęs 
keliasdešimts mokinių, tarp 
jų daug žymių žmonių, plas
noti padangėmis. Kai kurie jo 
mokiniai yra pasižymėję avia
cijos rateliuose.

J. Janušauskas teikia visas 
reikalingas instrukcijas, kad 
priruošti mokinius išlaikyti 
valdžios reikalaujamus kvoti
mus. Informacijų dėlei galima 
kreiptis į vaistininką A. Kar
tūną, 2557 West 69th Street, 
Hemlock 0318.

Įspūdžiai iš Pasauli 
nes Parodos

Horticultural Building.

Praeitą sekmadienį suma
nėme dar kartą aplankyti Pa
saulinę Parodą. , Diena buvo 
neperšilta, žmonių nepapras
tai daug. Pirmiausiai nuėjome 
į Horticultural trobesį. Tai 
yra nepaprastai didelis pavi- 
lionas ir daržai užimą keletą 
akrų žemės, šitame trobėsyje 
mes praleidome keletą valan
dų laiko bežiurinėdami įvai
riausių gėlių ir augmenų, ku
rie yra suskirstyti į rųšis pa
gal klimatą ir daržininkystės 
madas. Vien tiktai Gladiolus 
gėlių ten yra išstatyta bent 
50 įvairių spalvų. Reikia ste
bėtis, kaip gamta moka taip 
tiksliai ir meniškai išvystyti 
tokias gražias spalvas ir at
spalvius. Be to daržai nepa
prastai gražiai sutvarkyti su 
įvairių tautų daržininkystės 
skoniu.

Apart gėlių ir augmenų ten 
yra daug paveikslų, kurie 
taipgi daugumoje gėlių pa- 
vpikalfti. iškabinti ant ftienn.

Reik i n pąsakjdi, ^kad tokį 
gražų ir, rodos, visiems įdo
mų pavilioną, žmonės kaž ko
dėl mažai telanko.
Kokias vietas žmonės lanko.

Pagalios nulindome į tą iš
garsintąjį Streets of Paris pa
vilioną, geriau sakant, nešva
rų ir kimštinai prisigrudusį 
jomarką. Čia tai tikrai ger 
ras biznis. Kiekviena kertelė 
prikimšta mergų, kurios neva 
nuogos šaiposi ir vilioja žiop
lius į vidų, žada ką tai paro
dyti, vyrai skalikai lazdomis 
barškindami ir visaip rėkda
mi taipgi šaukią eiti vidun. 
Vyrai per galvas brukdamies 
perka bilietus ir net eilėje sto
vėdami brukasi vidun, Ko 
jie ten brukasi ir ko nori ma
tyti... Aš ten nebuvau įėjęs, 
bet csji tikras, kad nepadariau 
klaidos, nes visas tas hum- 
bugas yra tiktai iš žioplių pi
nigams vilioti.

(Bus daugiau) įr > ‘ ------ --------

Įsteigė nąuj| vaiku
čių organizaciją, 

“Gėlių Darželio” 
vardu

Naujoji grupe lutes savo cho
rą ir baletą; steigiamasis 
susirinkimas įvyko pirma-

4 •. J—7 7! . K

Grupe tėvų, kurių vaikai 
yra nariais Vytauto Beliajaus 
baleto, pirmadienį, rugp. 28 
d., įsteigė vaikų draugijėlę ir 
ją pavadino “Gėlių Darželio” 
vardu. Steigiamasis susirinki
mas įvyko Untversal Klube, 
814 W. 33rd Street.

Draugijėlės repeticijos bus 
laikomos kiekvieną penkta-

MADOS MADOS

dienį, šeštą valandą vak., 
pradedant rūgs. 15 d., Univer- 
sal Klube, antrame aukšte, po 
vadovyste p-lčs , Staniuliutčs- 
Voight.

Valdybos sąstatas.
Į valdybą tapo išrinktos: p. 

M. Kemešienė — pirmininkė; 
p. Pankevičienė — raštininkė; 
p. Dulinskienė — iždininkė. 
Parengimų komitetan išrink
tos pp. Kungienė, Marcinkiene 
ir Šimkienė, o j). Rypkevičie- 
nč tapo išrinkta vaikų prižiū
rėtoja laike repeticijų.

Apart dalyvavusių susirinki
me, prie organizacijos prisi- 
dėjo sekamos lietuvės: pp. 
Gedvilienė, Aleksiunienė,

J. X' . < ' .
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Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vanoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply- 
mouth Automobilius, kurie tyri 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 Teisingiausi) Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BAJLZEKAS, Sav.

r-. —..... ................. .............
Ar žinote, 
daug metų patyręs Real 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus irMi^tt^ 
rūpestingai atlieka se- 
kančius reikalus:

PADARO legališkasl 
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančiq|MK «b> 
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 apd raudos 
kompanijas.

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

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės -asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz
3647 Archer Aveu , Chicago, III.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na-, 

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Rei. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englevood 5840

nori

- V2726
2726 <— Naujovijkesn.es mados 

nelė iš dviejų šmotų 
ma galima pasisiūdinti, kad viena spal
va su kita harmonizuotų. Sukirptos 
mieros, 14, 16, 18, 20, taipgi 36; 38 
ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti ar daugiau 
ririnurodytu pavyzdžiu, prašome iš
kirpti paduota blankuta arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
miem ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujieną Pattern Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago, HL

NAUJIENOS Patiem Dept.
1780 S. Halsted St, Chicago.
čia {dedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros

• (Vardas Ir pavarde)

Stradomskiene, JakaviČienė ir 
Dobrovolskį en e.

Tėvai, kurie turite vaikučių, 
tviečiami atsilankyti viršuj 
lažymetu adresu. —Rėmėjas.

CLASSIFIED ADS
-—........ -...---------- ---------

Educational
Mokyklos

PRANEŠIMAI
Lietuvių Socialiau Sajungai Centrą- 

inės kuopos komisija laikys savo posė
dį, pasitarimui apie teatro rengimų. Po
sėdis atsibus šį vakarų, rugpiučio 31 d., 
Naujienose, kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
comisijos nariai malonėkite dalyvauti.

Sekretoriui.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiika» 
Cliubas laikys mėnesinį susirinkimų 

penktadieny, rugsėjo 1 dienų, 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai malo
nėkite laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų, kuriuos būtinai turime 
aptarti. Kurie esate užsilikę su mokes
čiais, ant šio susirinkimo malonėkite ap
simokėti. R. S. Kunevičia.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

PATYRĘS automobilio me- 
kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

GERI
AUTOMOBILIAI

Grabam 6 cilinderių Coupe —$745. 
Grabam 8 cilinderių Coupe — $845. 
Continental 4 cilinderių Coupe —•—-$355. 
Continental 6 cil. Coupe — $490. 
Continental 8 cilinderių Coupe —$725. 
f. o. b,

Continental automobiliai yra ekono
miškiausi važinėtis. Galima su vienu 
galionu gasolino važiuoti nuo 25 iki 
30 mylių.

Grabam automobiliai yra labai pato
gus, stiprus ir greiti. Tai yra m ode miš- 
kiausi automobiliai markete.

Augštos rųšies taisymo darbas pigio
mis kainomis. Patyręs mekanikas per 20 
metų. Karų peržiūrėjimas dykai.

GAGE PAEK MOTOR

M. Senics, Sav.
K. Wainorius, Sales 

Manager
Tel. Prospect 5669

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVlklNKŲ ATYDAI ' 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ten- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Expet* 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky* 
rių. Atdara kasdien nito 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie* 
nintelio namų savininkų biuro Chicagojc.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas L 

1642 Węst Division St.
Tel. Armltage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

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

REPUBLIC 8402

MORTCAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznit pamatuotai teiringumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l T 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
LIETUVĄ

Prisitašykite j musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

0 7:45 VALANDĄ
K A S R Y T Ą
(APART NEDĖLD.)

1210 KUOCYCLES
247.8 M E T E R

K'»Į‘........!■?■■"»............
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PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

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

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

Atsmaukite nuo 9 v. ryto iki 9 ▼. vak.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome ezperto darbų už jūsų 

pačių kainų. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbų. 

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

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

^Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. in

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai >

PARDAVIMUI “slicing machine” ir 
baltos svarstyklės, labai pigiai." 

6955 So. Talman Avė.

—o—
ATIDAVIAU savo namų resyveriams; 

priverstas urnai paaukoti visus bu n galo
no rakandus: pąrlorio setų, miegruimio 
ir pusryčių setus, ketinius puikius kau
ras, liampas, vacuum valytojų, paveik
slus, įvairias vertingas reikmenas. šie 
dalykai buvo visai neseniai pirkti. Par
duosiu su dideliu nuostoliu, jei kas pa
ims tuojau. 5842 So. Claremont Avė. 
tuoj į rytus nuo Western Avė.

—O—

BARO PIKČERIAI padirbama sulig 
užsakymu pigiai; cash arba išmokėji
mas; taipgi stalai, krėslai ir zashnai. 

4704-06 So. Halsted Str.

Financial
F inansai-Paskolos

MES PERKAM Real Estate bonus, 
morgičius ir Lietuvos Laisvės bonus. 
Klauskite: Mr. Ostap. 208 So. La 
Šalie St.. Room 1083. Minnich Bradley 
B Co., Ine.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi moteris skar
malams sortuoti. Pastovus darbas. — 
5201 South State St., tel. Kenwood 
5109.

—O—
REIKALINGA patyrusių moterų prie 

sortavimo skudurų ir išlyginimo balęs. 
Atsišaukite 8 vai. ryto, klauskite p. 
Cohen. Continental Paper Grading Co. 
1529 So. Jefferson St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI groserio ir delikatesų 
krautuvė įsteigta 29 metai atgal. Pasi
traukiu pasilsiui. 6556 So. Aberdeen 
St. Tel. Normai 5828.

MAŽA auksinių daiktų ir laikrodžių 
paisymo krautuvė parsiduoda dėl savi
ninko mirties. Įsteigta 16 metų. Mrs. 
Soukup, 1748 W. 51 st St. Valandos 
nuo 11 ryto iki 6 vai. vak.

ALUDĖ IR RESTAURACIJA — 
Laisnis išimtas dėl abiejų biznių. Biz
nis eina per 10 metų.

1435 So. Sangamon Avė.

PARSIDUODA Tavern, geroj apie- 
linkėje, apgyventa Švedais ir vokiečiais, 
arba priimsiu pusinikų. Savininkų gali
ma matyti nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

6759 So. Halsted St.

PARSIDUODA aludė, biznis išdirb
tas per 20 metų, randa pigi, už visų 
namų $35.00. 331 1 Archer Avė.

PARDAVIMUI delicatessen, ice cream 
ir tabako krautuvė, 5756 S. Carpenter 
St. Tel. Englewood 0676.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. S Co., ,Inc., 
1647 W. 47 St.

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai 

KAINOS ŽEMESNES, NEI MANOTE 
6: Visi. ■ fratavi išgabenimui

PRISTATOME yiSUR 
Valgyklom, grosernfim, mfislnCm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai., budelės, stalai, krėslai, 
zaslanat.

Vartoti ir nauji. Užmokėjimą^ dalimis. 
CHA8. BENDER CO..

608—614 N. Wolls St. Phone Superlor 2361

PARDAVIMUI 2-flatis •— 6 kam
barių. mūrinis, iš priežasties mirties, ne
brangiai. Atsišaukite šių savaitę biie 
laiku. E. A. Leader, 2810 Emerald Avė.

3 FLATŲ medinis namas, pardavi
mui labai pigai ant 18-tos gatvės. At
sišaukite 1000 Cullerton St.

MEDINIS namas 
kambariai viršuj ant 18-tos gatvės. Sa
vininkas 1000 Cullerton St.

krautuvė ir 4

PASAULINĘ PARODA LANKYS 
DAUG LIETUVIU E KITU MIESTU!!!

Per visų vasaros laiką lietuviai iŠ kitų miestų 
atvažiuos Chlcagon 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 nevartojote ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien 
labai mažai.
Pašaukite

Jums tai kainuos

CANAL 8500

, k.. . ■» ..
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