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TOLEDO, O., r. 12. —Fred 
Nebgen liko nuteistas 6 mėn. 

2| kalėj iman ir užsimokėti $200 
pabaudos už kankinimą savo 
posūnio Spencer Allen, 6 m. •

20,000 angliakasių jau strei
kuoja protestuodami prieš 
delsimą su priėmimu minkš
tųjų anglių kasyklų kodekso

JAUNAVEDIS ŽUVO AUTO
MOBILIO NELAIMĖJE

500 
pie-

r‘ *v■ Faiv

Revoliucinė junta, kuri dabar valdo Kubą. Iš kaires į dešinę: Dr. Ramon Grau San Martin, 
išrinktas laikiniu Kubos prezidentu; Sergio Carbo; seržantas Fulgencio Batistą, kuris yra pa
skirtas kariuomenės komanduoloju; Cuervo Rubio ir Dr. Guillermo Portela (su akiniais). 
Junta visomis jėgomis bando išvengti Amerikos intervencijos ir paskelbė minties bausmę vi

siems, kurie statys pavojun amerikiečių gyvastis.

DUBLINAS^ r. 18. — .
jos Darbo partija nutarė ir to-|‘126 žmonės 
liau

uz
su-
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Streikuoja moterų apatinių rū
bų siuvėjai ir drabužių valy
tojai
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remti de Valeros vąldžią. nių

ST. LOUIS, Mo., r. 18. — 
nuo miego ligos iki šiai die- 

Airi-Inai ISt. Loufis mieste mirė jaw 
_ Serga 74Q žmo_
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Bostone mirė aptieki- 
ninkas K. Šidlauskas
Velionis laike karo buvo Lietuvos Šelpimo 

Fondo iždininkas ir gelbėjo šelpti 
nukentėjusius nuo karo

(Telegrama “Naujienoms”)
BOSTON, Mass., rūgs. 12. — 

čia urnai pasimirė aptiekinin- 
kas K. Šidlauskas, buvęs iždi
ninkas Lietuvos šelpimo Fon
do. Laidotuvės bus ketvirtadie
ny, 10 vai. ryte.
( Velionis K. Šidlauskas buvo 

t vienas iš seniausių Bostono lie
tuvių aptiekininkų. Baigęs mo
kslus Rusijoj jis dar jaunas at

♦ vyko į Ameriką ir pradėjo dirb
ti aptiekose, paskui ir nuosavą 
aptieką įsigijo. Kadangi jis 
buvo plataus išsilavinimo žmo
gus, pažangaus nusistatymo, tai 
jo aptieka greitai pavirto visų 
vietos žymesnių lietuvių suėji
mo vieta. Nors jis jokiai po
litinei partijai nepriklausė, bet

Didelis NRA paradas 
New Yorke

NEW YORK, r. 13. —šian
die įvyko didžiaiteias NBA pa
radas. kokio dar nebuvo šiame 
didžiausiame Amerikos mieste. 
Parade maršavo apie 250,000 
žmonių, bet du syk tiek žmo
nių susigrūdo gatvėse pažiūrėti 
parado. . .

Visame mieste biznis buvo 
apsistojęs, biržos" užsidarė, dirb
tuvės irgi paleido darbininkus, 
kad galėtų dalyvauti parade. 
Vien tik siuvėjų dalyvavo apie 
50,000 (tiek buvo leista, nors 
norinčių dalyvauti buvo apie 
100,000), sankrovos prisiuntė 
17,000, miestas—30,000 ir bra
vorai—6,(MM) darbininkų. Ėmė 
sepytnias valandas kol ta ilga 
eisena praėjo pro garbės es
tradą, kurioj stovėjo preziden
to žmona, ind. administratorius 
Johnson, gub. Lerhman ir k.

MARKSVILLE, La., r. 13.— 
Trys kaliniai, kurie pabėgo iš 
Angola kalėjimo, liko nušauti 
ir trys suimti po susirėmimo su 
juos gaudžiusiais žmonėmis.

Iš to kalėjimo sekmadieny 
pabėgo 12 kalinių po persišau- 
dymo sic kalėjimo sargais, lai
ke kurio vienas kalinys ir du 
sargai liko nušauti ir trys sar
gai pašauti.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

buvo gerbiamas visų pažangių 
žmonių ir kiek galėjo, tiek da 
lyvavo vietos lietuvių veikime, 
daugiausia piniginėmis auko
mis paremdamas kiekvieną ge
rą sumanymą.

Laike karo, kada iškilo gy
vas reikalas šelpti nukentėju- 
siite nuo karo Lietuvos gyven
tojus, ir kada Brooklyne įvy
kusiame 1914 m.. Amerikos lie
tuvių suvažiavime tapo sutver
tas Lietuvos šelpimo Fondas 
nukentėjusiems nuo karo šelp
ti, tai velionis K. Šidlauskas 
tapo išrinktas to Fondo iždi
ninku ir iždininko pareigas ėjo 
iki karo pabaigos, kada Fon
das liko likviduotas.

Velionis paliko žmoną ir jau 
suaugusį sūnų).

AMERY, Wis., r. 13— Ketu
ri ginkluoti plėšikai užpuolė 
vietos Union State banką ir pa
bėgo pastvėrę $35,000. Mano
ma, kad jie yra nariai šaikos, 
kuri pora dienų atgal apiplėšė 
St. Paul ekspresą ir atėmė apie 
$60,000 pinigais ir $40,000 hu
nais ir Šerais.

Prailgino dienos 
šviesos taupimą

CHICAGO.— Miesto taryba 
vakar specialiame susirinkime 
nutarė dar vienam mėnesiui 
prailginti dienos šviesos taupi
mą—pa varymą laikrodžių.

Dienas šviesos taupimas 
turėjo baigtis rūgs. 24 d. ir tą 
dieną laikrodžiai turėjo būti at
varyti atgal vieną valandą. Da
bar atvarymas laikrodžių ati
dėtas iki pirmo sekmadienio 
lapkričio mėn.

Prūsija kapoja 
galvas

TORGAU, Prūsijoj, r. 13. — 
Vakar Christine Lies, 46 m. ir 
; os sunui nukirsta galvos 
tai, kad ji, susitarusi su 
num, nužudė savo vyrą.

Nuo vasario 1 d., kada
ziai atsteigė galvų kapojimą, 
Prūsijoj galvos nukirstos jau 
38 žmonėms.

WASHINGTON, r. 13. —Pre
kybos departamentas paskelbė, 
cad trys Chicagos transporto 
lakūnai išskraidžojo po 10,000 
valandų kiekvienas. Tokių 
kūnų visoj Amerikoj yra 
17.

Viso transporto lakūnų
7,027. Jie yra išskraidžioje vi
dutiniškai po virš 1,600 valan
dų.

Chicagai ir aplelinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, protarpiais lie- 
, tus; maža permaina tempera

tūroje.
Saulė tėka 6:28, leidžiasi 7:- 

03.

S! Lakūno Janušausko 
Pasižymėjimai Ore

Per juras ir kalnus nešiojo pasažierius vi 
soj Pietų Amerikoj. Bet visur išvengė 

nelaimių. Pamatysite jį rugsėjo 24 d.

30,000 Pennsylvani 
jos angliakasių nu

tarė streikuoti

PRICEDALE, Pa., rūgs. 13. 
—Atstovai, daigiau kaip 30,- 
000 angliakasių, dirbančių min
kštųjų anglių kasyklose vien
balsiai nutarė paskelbti streiką 
ir neiti dirbti kąriyklose ajeį bus 
pasirašytas minkštųjųFąhglių 
kasyklų kodeksas. B “

Apie 20,000 angliakasių -jau 
streikuoja. u \

Prie Hungarian svetainės, 
kuriame buvo laikomas anglia
kasių atstovų susirinkimas, su
sirinko apie 3,000 žmonių ir 
krykštavimu užgyrė nutarimą 
streiku versti samdytojus pasi
rašyti kodeksą. Po to visi nuėjo 
į Gaul parką, kur įvyko viešas 
angliakasių susirinkimas.

SAN FRANCISCO, Cal., r. 12. 
—George M. Sunday, 40 m„ 
sudus garsaus pamokslininko 
kun. Billy Sitaday, pasimirė 
šiandie nuo susižeidimo. Jis 
susižeidė pereitą savaitę iššo
kęs ar iškritęs per trečio augš- 
to langą. Ant kiek’jo tėvas 
savo laiku buvo paskilbęs savo 
pamokslais ir kovomis su “vel
niu”, ant tiek jo sunite buvo 
paskilbęs girtavimu* Jr skanda
lais.

Šauks du nepapras 
tus legislaturos 

posėdžius

CHICAGO.— Ed. Schwartz, 
27 m. iš Mendota, III., kuris tik 
dieną prieš tai vedė žmoną 
Ruth, 25 m. ir važiavo su ja 
praleisti medaus mėnesį Wis- 
consino valstijoj, liko užmuš
tas jo automobiliui susidūrus 
prie Roosevelt ir Manheim ke
lių, Westchester priemiesty, su 
automobiliu, kuriuo Clarkson 
iš Portland, Ore., važiavo į Chi
cagos pasaulinę parodą. Nuota
ka pasveiksianti.

SPRINGFIELD, III., r. 13.—. 
Nors smulkmenos dar nėra iš
dirbtos, gybernatorius Horner 
paskelbė, kad jis šauks galbūt 
du nepaprastu^ valstijos legis
laturos pasėdžius.

Vienas bus sušauktas spalio 
3 d., kad apsvarstyti kaip su
kelti daugiau pinigų bedarbių 
šelpimui, o kitas* nepaprastas 
posėdis bite sušauktas vėliau 
apsvarstyti svąigalų pardavinė
jimo kontrolę ir kitus skubius 
reikalus.

Žmonos jt podukros 
.užmušėjas pasi

korė kalėjime
CHICAGO.— Ukrainietis Pet

ras Kowalychyn, 42 m., kuris 
pereito pirmadienio rytą savo 
namuose 2921 Haynes Ct., 
Bridgeporte, kirviu sukapojo 
savo žmoną ir podukrę, užva
kar pasikorė pavieto kalėjime, 
susisukęs virvę iš pagalvių už
valkčių.

Koronerio teismas apkaltino 
jį dėl žmogžudystės ir atidavė 
jį grand jury. Į vakarą jis 
buvo nuvežtas į pavieto kalė
jimą ir patalpintas priimamo
joj kameroj iki bus perkeltas į 
regirfiarę kamerą. Ten jis neuž
ilgo ir pasikorė.

LOS ANGiELES, Cal., r. 13. 
—International Alliance of <*,
Theatrical Stage Employees 
unijos lokalus patraukė teis
man dižiumą didžiųjų krutamu- 
Jų paveikslų gamintojų ir dvi 
unijas, reikalaudamas $33,950 
atlyginimo už neišpildymą kon
trakto ir boikotavimą skundė
jų-

35,000 darbininku 
streikuoja New 

Yorko mieste

NEW YORK, r. 13. — New 
Yorke šiuo laiku eina du dideli 
darbininkų streikai, vienas ve
damas Amerikos Darbo Federa
cijos, o kitas vadovaujamas 
komunistų.

Amerikos Darbo Federacija 
vadovauja White Goods Work- 
erš unijos paskelbtam moterų 
apatinių rūbų siuvėjų streikiti, 
kuriame dalyvauja apie 25,000 
darbininkų.

Komunistai vadovauja ap's 
10,000 drabužių valymo ir da
žymo darbininkų streikui. Iš 
pastarųjų tik apie 3,000 pri
klauso buk komunistų kontro
liuojamai unijai. ’

rašę didžiu;
kos dien-

500 pieno farmerių 
streikuoja

CHICAGO.—-Vakar apie 
McHenry ir Kane pavietų 
no farmerių • sustreikavo ir at
sisakė pristatinėti pieną pieni- 
nyčiomis iki riebus pakelta pie
no kaina iki $2.50 už 100 sva
rų. Dabar jie gauna $1.75 už 
100 s v.1 už kvotos pieną ir daug 
mažiau, jei pristato virš kvo
tos.

Ir Pandėly elektros 
streikas

katančių pėdų aukščio į žemę. 
Jam į pagalbą ateis vienas la
kumas, kuris šokinės iš skren
dančių aeroplanų su parašiutu, 
ir antras žymus lietuvis lakū
nas, Įeit. Feliksas Vaitkus, iš 
Mihvaukee, Wis.

Juozas Babravičius 
vėl dainuos pasauli 

nėję parodoje

LOCKPORT, Ilk, r. 11. —
AMHERST, N. S., r. 12. — Vienas darbininkas, Thomas 

Vietos kalėjime liko 'pakarti du Briggs iš Joliet, kuris vienas 
19 m. jaunuoliai, Smith ir tuo laiku buvo dirbtuvėje, liko 
Henvvood, kurie nužudė laike užmuštas eksplozijoj Texas alie- 
plėšimo invalidę Mrs. Elmer jaus refinerijoj. 
Smith, kuri juos globojo visą| --------- -
amžių.

LONDONAS, r. 13
Hattori gatves brangmenų san
krovos lango, išmušus stiklą, 
pavogtą deimantų už $91,600. 
Ta gatvė yra pagarsėjitei dei
mantų sankrovomis. Puolime 
dalyvavo 4 žmonės, kurie pa
bėgo automobiliu.

" į , ’ ■ y
, ' < ■ ....y  J..m.  

ADRIAN, Mich., ft 18
meris Percy Yenor ir jo dar
bininkas Frank Duty liko Už
mušti automobiliui užgavus jų 
vežimų. Automobiliu važiavo

-
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PANDĖLIS.—Pandėlio mies
teliui! elektrą tiekia M. Dašča- 
ras, Skursi nežiūrėdamas nei į 
krizę; nei į tai kad Kaune ir 
kituose didesniudse miestuose 
elektra gerokai nupiginta, ėmė 
sau po 1,50 lt. už kilovatvalan
dę. ‘ Pagaliau^yyęntojams nu
sibodo mokėti bene aukščiausią 
Lietuvoj kainą ir jie kreipėsi 
pas elektros tiekėją, įrašyda
mi Numažinti iki 80 et. už kw. 
Kadangi šis jų reikalavimas ne
buvo patenkintas, tai elektros 
vartotojai šiomis dienomis pa
skelbė boikotą, kurį žada tęs
ti 'iki elektros kainos nesuma
žins iki jų pasiūlytosios. Boi
kotas varomas visų vieningai, 
tačiau elektros gamintojas ne- 
mano nusileisti,

Peru, Kolombia, Argentina, 
Brazilija, Nicaragua, Meksika, 
Venezirela, Bolivija, Paragua- 
jus, San Salvador, Cuba. Prie 
to pridėjus Andų kairius, Ka
ribų jurą, Meksikos įlanką ir 
Pietinės Amerikos raistus ir 
džiungles—gausime ' tik daliną 
sąrašą valstybių ir 'pavojingų 
vietų, kuriose lakūnas Juozas 
R. Janušauskas (James) lankė
si ir per kurias skrido, kaipo 
lakūnas Pan-American Airways 
linijai, kuri vežioja keleivius 
Pietinėje Amerikoje.

Įdomi ir įvairi buvo jo kar
jera pradėta 1923 metais. Da
bar jis rengiasi naujam žygilti, 
kulminuojančiam jo karjerą— 
tansatlantiniam skridimui į Lie
tuvą. Kaip jau buvo pranešta 
jis žada skristi ateinantį pa
vasarį ir dabar yra organizuo
jama sąjunga jo skridimo fi
nansavimui.

Mažai ikišiol žinomas tarp 
lietuvių, lakūnas J. R. Janu
šauskas senai pagarsėjo anglų 
aviacijos rateliuose. Pervarty- 
dami jo skridimų dienyną ir 
rinkinį iškarpų, randame, kad 
apie jo žygius
mą stambiųjų A 
raščių, įvairus* * aviacijas žur
nalai, “Liberty” savaitinis lei
dinys, etc.
' Tos' iškarpos atpasakoja įdo- 
mius incidentus iš jo karjeros. 
Vienoje skaitome, kad aeropla
nui sugedus, jis buVo privers
tas nusileisti. Niekur nei pie
vos, nei lygesnės vietos, kur 
galėtų tai padaryti. Visur tik 
medžiai, krūmai. Tas J. R. Ja
nušausko nenugąsdino. Vikriai 
manevruodamas aeroplaną nu
sileido ant medžių viršūnių, iš
likdamas visai sveikas, nenusto
jęs nei plauko.

Vėliau, jis dalyvavo aeropla
nų lenktynėse, Albany, N. Y. 
Vienas iš konkurentų buvo tū
las Vai Miner, tuo laiku žymus 
lakūnas. Belenktyniuojant, jų 
aeroplariai susidūrė ore, kelius 
tūkstančius pėdų virš žemės. 
Vai Miner nukrito, žūdamas 
griuvėsiuose, o Janušauskas su 
gerokai aplamdytų aeroplanu 
nusileido aerodrome, ir vėl vi
sai sveikas. 

1 ■ ' »"

Butų galima suminėti daug 
tokių pavyzdžių, bet jo skrai
dymas daug vaizdžiai* parodys 
jo gabumus Lietuvių Aviacijos 
Dienoje, kuri įvyks Ford Air- 
porte, Lansing, III., netoli nuo 
Chicagos.

Busimas “LITUANICOS Ii” 
lakūnas ten ir kilpas ners, ir 
skris “augštyn kojom’1 ir var
tysis ore, ir nardys iš kelių tu-

CHICAGO.—Chicagos pasau
linė paroda pakvietė musų žy
miausi dainininką, Jitozą Bab
ravičių, dainuoti jos programe 
ateinantį sekmadienį, kuris yra 
ruošiamas Court of States aikš
tėje. Dainininkas dainuos apie 
4 vai. po piet. Jo dainavimas 
bus transliuojamas ir per ra- 
dio.

Juozas Babravičius jau sykį 
yra dainavęs pasaulinėje paro- 
doje^-Lietuvių Dienoje ir taip 
gražiai paMŽymęjo, kpd paro
dos rengėjai pakvietė jį dai
nuoti ir antru kartu, jų pačių 
ruošiamame programe.

“Klaipėdos krašto di
rektorijos atstovai pa
reiškė savo prisirišimą” 

Vokietijai
BERLYNAS. VIII. 28. Elta. 

Rugpiučio 27 d. ties Tannen- 
bergo mūšio paminklu, Rytų 
Prūsijoje, įvyko didelė demons
tracija. Ją surengė vadinamo
sios “ištikimybė kelionės į ry
tus” iniciatoriai. Dalyvavo 1,- 
500 iš visų Vokietijos dalių au
tomobiliais suvažiaviteių žmo
nių ir didelės vietos gyventojų 
minios. Į demonstracijas atvy
ko taip pat iš savo dvaro, Neu- 
decko, prezidentas Hindenbur- 
gas ,o taip pat kancleris Hitle
ris, vicekancleris von Papenas, 
Prūsijos ministeris pirmininkas 
Goeringas ir karo ministeris 
von Blomberg. Dalyvavo taip 
pat daug vokiečių kariuomenės 
dalių, laivyno ir kitų organiza
cijų atstovų, tarp jų karo va
dovybės šefas, gen. von Ham- 
merstein, ir karo laivyno va- 
das, admirolas Reder. Dalyvių ’ 
sąrašą oficiali vokiečių Volffo 
telegramų agentūra papildo ši
taip: “Ir Klaipėdos krašto di
rektorijos atstovai, greta Klai
pėdos generalinio konsuk .Toep- 
ke savo dalyvavimu ^'reiškė 
savo prisirišimą”. Vokiečių 
spauVia šiai demonstracijai prie 
Tannenbergo paminklo teikia 
labai didelės reikšmės.

SIUNČIAME PINIGU^ LIETUVON
Tiktai Doleriais .

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

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

NAUJIENOS
TeL CanaI 8500
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Šiaulių Kronika
Traukinys perpiovč moterį

Jonas Gudauskas, Omaha, Nebraska

Padarome Visiems Greiiai

bus

NAUJA

Lietuviu Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Larsing, Iii

KIEKVIENAI 
MOTEREI 
reikalinga Atsišaukimus 

Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Sklandymo mokykla 
Nidoje veikia

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, ete.

Mesopotamijos
- Kinijos
Sykį per

Padavimai apie visuotini pašau 
linį tvaną, 
lygumų potvynis 
upių pakilimai. ■ 
400 metų! Tvanai ir potvy 
niai Lietuvoje.

Lietuvos Naujienos (tokiai upei reiškia katastrofai! 
mo potvynio ar tvano kiekį.

[“L. Ž."]

Aplink visokias gamtos ka
tastrofas amžių bėgyje darosi 
legendos, tuo fantastiškesnės, 
kuo daugiau šimtmečių nuo ka- 
tastrofos praslinko.

Prie visų seniausių padavimų 
apie katastrofiškus potvynius 
reikia priskaityti biblijinę pa
saką apie visuotinį tvaną. Nau
jausiais mokslo daviniais, tą 
įvykį reikia skaityti faktu, bet 
r. e visuotiniu, ne visapasauliniu 
tvanu, o tik liečiančiu Mezopo- 
tamijos lygumas, tarp Tigro ir 
Eufrato upių.

Potvynis, matyti, buvo ap
ėmęs tik tų upių žemutinę da
lį, arčiau prie Persijos įlankos. 
Galima daleisti, kad tvano prie
žastis buvo staigus žemės su- 
drebėjimas Persijos įlankos sri
tyje arba koks nors smarkus 
ciklonas, prisidėjęs prie Eufra
to ir Tigro upių išsiliejimo.
Graikų, indų, kinų padavimai 

apie tvanus t

Ypatingo dėmesio yra vertas 
faktas, kad įvairios senovės 
tautos turėjo visai panagias, kai 
kada net identiškas pasakas 
apie tvaną. Pavyzdžiui, iŠ Grai
kijos mitologijos žinome, kad 
Deukalionas, Prometėjaųs sū
nūs, sykiu su savo žmona Pyr- 
ra išsigelbėjo nuo tvano didžiu
lėj valtyje, kurią jiems iš dan
gaus pats Zeusas (Dievas) at
siuntė.

Indų padavimais visų žmonių 
tėvas Manu taipgi vos išvengė 
tvano, išsigejbėdamas valtyje, 
kurią pats pasistatė pagal vie
nos mistiškos žuvies nurody-

(.ISTERINE 
refie ves

SORE THROAT

taip kaip jos vedamos,specialėm linijom ir lietuvis 
kaiš antgaliais.

Išaugo žvirgždaičiu 
P k jmiestelis

debesų. Per vieną savaitę iš
krito vandens nemažiau kaip 
per vįsus tris vasarinius mė
nesius. Gango upė pakilo ligi 
negirdėto aukščio, užliedama 
plačias sritis ir naikindama 
milijonų žmonių gerovę.

Bet nėra reikalo ieškoti to
kių tolimų pavyzdžių. Musų 
pačių krašte žmonės irgi turi 
pergyventi įvairių didesnių ir 

į, o Klaipė
dos kraštas tai ir tikrų tvanų 
susilaukia.

Kad ir Vilijos (Neries) pot
vyniai 1931 metais. Vilniuj bu
vo apskaitliuota, kad Neriu kas 
sekundę praplaukia po 1,600 
kubiškų1 metrų vandens, kas

palengvina jusq'
* ’ t. r’ 

Ir Literine yra 
w-

pių kaimo laukai- Miesteliui 
išaugti pradžią davė dar kar#» 
laiku susikurusi nauja para
piją. Pigiausia buvo pasta
tyta bažnyčia^ šalia jos vienas 
už kito pradėjo .dygti namai. 
Dabar jau miestelyje yra 3 
krautuves, valdžios mokykla 
ir šiaip eilė namų. Kadangi) 
žvirgždaičiai yra atakai nuo; 
kitų miestelių, tai čia greitai 
susidarė apylinkės gyventojų 
kultūrinio ir ekonominio gy-i 
veninio centras. Miestelyje gy-i 
vai veikia šauliai, jaunalietu-i 
viai ir tautininkai. Ūkininkų 
ekonominiams tikslams yra 
smulkaus kredito dr-ja, varto
tojų bendrovė ir moderniškai 
įrengta didelė muro pieninė.

Žemė žvirgždaičių apylin
kėje derlinga*. Didžiuma ūkių 
stambus, šimtamargiai. Gyve
na pasiturinčiai. Kultūrinių ir 
tautišku požiūriais žmones pa 
žangus ir susipratę. Laikraš
čių skaito daug, šeima, kur 
nepareitų bent vienas laik
raštis, jau sunku rasti. Dau
giausiai skaitomi savaitraš
čiai, nes dienraščiai dėl nepa
togių susisiekmo sąlygų suni- 
kiau prieinami.

Reduces COLDS

66%

Listeiine beveik mome talia 
užmuša turinčias bendrume 
su paprastais šalčiais bakteri 
jas! Tas p;' _ ‘ 
gerklę, kada bakterijos ją ju 
skaudinu 
taipjau labai veiksminga 
prileidime šalčio. Ats; 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 % žiemos menesių pa? 
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir lengvesnių! 
už tuos, - kurie nesiplovė. 
Lambert Pharmacai Co., St. 
Louis, Mo.

DU GOLFO KARALIAI _ JONĖS IR GOODMAN

Rotterdam ♦ V«lendai» 
Veendam * New Amttadam 

kXiSrUT hiMi. 
keleivių. Trumpas ir tiesus susisie- 
į*”1?. p“- M Boulosne-
Sur-Mer , Lietu.,. Puikiau,į i«n-

K« »

VIDUTINĖS KAINOS 
^ormaaJM „uu, Iokalw „

HoHand-Ameriea Line 
0 N’ St., Cbiugo

CJialdej iečiai, kurie buvo ap- 
gyvenę Babiloniją, turėjo pa
davimą, vėliau surašytą poemos 
formoj, kurio turinys ligi ma
žiausių smulkmenų sutinka su 
biblijos padavimais. Dar gi to
limieji Kiniečiai turi padavė 
mus apie Kinijos protėvį, kurs 
su savo žmona ir trimis sunais 
ir dukterimis laimingai išvengė 
baisaus tvano.

Kodėl Egyptaa neturi savo 
“tvano”

Charakteringa yra, kad tos 
įvairios legendos apie visuoti-

KLAIPĖDA. — “Lietuvos 
Keleivis’’ praneša, kad Nidoje 
įstegta sklandymo mokykla. 
Mokyklą įsteigė Lietuvos Ae- 
ro Klubas. Į Nidą jau atvyko 
tos mokyklos vedėjas ir ins
truktorius, Įeit. Heidrikis. Mo
kyklai parinkta vieta tarp Ni
dos ir Lietuvos Vokietijos sie- 
nos^aukščiausiame kopų kal
ne. Pasak laikraščio, parinkta 
vieta yra visais atžvilgiais la
bai patogi, nes sklandytuvai 
galės pakilti, bet kokios kryp 
ties vėjui esant. Besimokinan
tiems pakilti skiriama slėnes
nė kopų dalis, o daugiau pa- 
tyrusiems praktikuotis 
galima statesniame kopų 
ne prie Kuršių marių.

Mokyklai patalpos jau 
dėtos statyti ir netrukus jau 
bus baigtos jos statomos iš 
lentų ant cementinių pamatų. 
Prie mokyklos bus ir kitos rei
kalingos patalpos, šiais metais 
mokykla veiks iki lapkričio 
1 d. Visas mokslas bus sus
kirstytas į du tarpus. Iš viso 
mokyklą pereis apie 24 moki
niai.

“Lietuvos Keleivis’’ prime
na, kad kaimynijoje, Rasytė
je jau veikia vokiečių sklan
dymo mokykla, kuri buvo įs
teigta prieš keletą metų.

Laikraštis mokyklos atida
rymą Nidoje nuoširdžiai svei
kina ir tikisi, kad ją atida
rius, tame apleistame kampe 
atsiras gyvesnis judėjimas.

Kaip viena moteris i sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrs, Actty I,ne<}cke 18 Dayton raSo: ‘Ai 
vartoju Kruschen, kad eomailnli svarumą— 
ai netekau 10 svaru t vienų savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rekomenduoti”. _____

Kad nuimt! riebumų lengvai, SAUGIAI Ir 
NEKENKSMINGAI — imjĮŲte pusę fiaukSU- 
ilo Krusclien stikle karMo yaudeps ryte pttcĮ 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bunka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite pu bile aptletoningų Anuotoje.
— yra daug imftacljtt ir jus turite saugoti 
sava sveikatų.

Žiūrėkite, kad gautumėt Kruechen Saitai 
Jeigu St pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebumo
— Dingai irrnžiaauit

Johnny Goodman
nacionalis J. V. galfo čempionas, kalbasi su Bobby Jonės, vie
nu iš žymiausių golfo lošėjų, Kenwood Country klubo laukuose, 
Cincinnati, kur dabar eina mėgėjų čempionato turnamentas. 
Johnny Goodman pasiryžęs ir antrus laurus laimėti.

SUSTIPRINA NERVUS 
lrvJ>^?LBSTI JIEMS 
|GYT NAUJĄ SVEIKATĄ

NUGA-TONE aoeUta •dniiiih.ni < nervu*, pataiso virškini n ort? pri? aornuUifcko veikimo 
Ir P.ui» «h5nl ;vrt'įMir'na r,""‘
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ŠIAULIAI — rugpiūčio 9 d. 
60 metų amžiaus moteris, gyv. 
Stoties g. 11 nr.„ eidama sker
sai geležinkelio linija, pa
kliuvo po manevruojančio 
traukinio ratais ir tapo mirti
nai suvažinėta. Traukinys 
jos kūną perpiovė pusiau. Kol 
įavyko traukinį sustabdyti, 
per nelaimingąją buvo jau 
pervažiavę penki vagonai.
"Technikas’* savo specialybėje

Šiauliuose gautomis žinio
mis Viekšnių geležinkelio sto
ties viršininko LaugaLaičio 18 
metų sūnūs, buvęs technikos 
mokyklos mokinys rugpiučio 
7 d, išplėšė stoties kasą ir pa
vogė iš jos 1300 litų su vir
šum pinigų, kuriuos, slėpda
mas, buvo užkasęs žemėje, 
bet, prispirtas policijos, paro
dė, kur pinigus užkasęs ir pri
sipažino piktadarystėje. Ve
dama kvota.
Įvairus įvykiai ir kriminalai.

(Keblių kaime (Šiaulių val
sčiuje) perkūnas nutrenkė pi
liečio Baranausko 150 litų 
vertes karvę.

7. Vili. Kuršėnuose buvo 
didelis gaisras. Sudegė pilie
čių Daujoto, šekolektorio ir 
Kartūno tvartai su keliais ar
kliais, karvėmis ir kitais gy
vuliais. Nuostoliai dar neap
skaičiuoti. Spėjama, kad tvar
tai buvę padegti nežinomo 
piktadario.

Dirmeikių kaime, Tryškių 
vai. pil. K. Ramonas, kerštau
damas, padegė ir sudegino vi
sus pil. K. Balandžio trobe
sius su visu inventorium. 
Nuostolių 5,000 litų. Turtas 
buvo neapdraustas. Padegėjas 
suimtas ir perduotas teismo 
tardytojui.

Steigvilių kaime, Žeimelio 
vak. pil. Ona Bilevičiutė hu- 
žudė savo pavainikį, tik ką^gi- 
inusį kūdikį. Bilevičiutė su
imta.

nio kąfastrdfa 1931 metais, ap
ėmė 8;8,000v ketvirtainių kilo- 
rųjetrų, Paskutiniosios katastro
fas daviniai ir padariniai yra 
gana tiksliai užfiksuęti ir rei
kia manyti, kąd ųjoderniškaa 
stebėtojas sugebėjo kur kas 
tiksliau tai padaryti, negu jo 
kolega kelis tūkstančius metų 
prieš Kristų,

Pavyzdžiui, 1931 m. potvynio
apskaičiavimas rodo, kad ‘ mažesnių potvynių 
Jang-tse-kiang ; upes potvynio 
metu kiekvieną sekundę pra
plaukė po 78,000 kubiškų! met
rų vąndens. Tas vienos sekun
des vandens kiekis buvo pakan
kamas aprūpinti milijoninį 
miestą per ištisą parą!

Kiekviena upe turi savo 
kaprizą

Laimei, tokios pušies katast
rofos ne dažnai pasitaiko. Ap
skaičiuota, kad Jang-tse-kiang 
upė panašiu kiekiu išsilieja tik 
sykį per 400 metų!

Nustatyta, kad Šiaušiantys 
gaivalai turi savotiškus kata
strofų pasikartojimo ciklus ir 
kiekviena upė turi savo kapri
zus bei temperamentą. Upės 
charakteris priklauso nuo to, 
i$ kur' ji gauna savo vandenis 
ir kokiame klimate plaukia.

iPavyzdžiui, Gango upe, Indi
joj, vasaros metu kelis kartus 
pakyla ir tai liepos mėnesio 
pakilimai pasiekia aukščiausio 
laipsnio. Kartais tie pakilimai 
pasiekia katastrofingų kiekių. 
1922 metais kaip tik atsitiko 
vienas tokių katastrofinių pa
kilimų. Tuomet juros vėjai pri
varė daug vandens pritvinkusių

VALGIŲ GAMINIMO

KNYGĄ 
(COOK BOOI J

ĮSIGYKITE TUOJAUS
■' Kaina tik $1.00

Ką, tik naujai atspausdinta.
\ Prisiunčiamu paštu. .' „

NAUJIENOSIŽO

tiečių persiimtos. Tai aiškina
ma tuomi, kad Nilo upes pot
vyniai Egypte buvo skaitomi 
žmonių palaima, o ne nelaimė. 
Nes Nilo upė su savo šakomis, 
paplūdę atnešdavo didelę dau
gybę derlingo dumblo ir kiek
vienas Nilo potvynis buvo skai
tomas žemdirbių |urtu, ,

Tačiau visų taųtų^padavimai 
apie tvaną pasiliko gana bend
ro pobūdžio. Vietinės vandens 
katastrofos gavo atspalvį skait
lingose tautų pasakose, kuriose 
jos turi daug ir skirtingų, vie
tinių charakteristikų, kaip tai' padavimai apie 
vardų, pavadinimų.

Kinijos tvanai buvę senai 
prieš Kristų

Dar ligi šiol Kinijos gyven
tojai atsimena upių Hoang-ho

(šk.) ŽVIRGŽDAIČIAI, 
šakių apskr. Kur dabar stovi 
žvirgždaičių miestelis, pfieš 
penkioliką metų buvo tušti 
tate Įtikus vadinami Kumelu- tvm ntiww senovSs agyp-

kad dar ir dabar jis tebevadi
namą® “Kiąijos rupesniu”. Gy
ventojai, kurie išliko gyvi, be- 
išsjgelbėjo kalniose.

■Pagal Kinijos padavimų cie
soriaus Jao viešpatavimo 61 
melais arba 2297 metais prieš 
Kristų buvo pradėti visuotini 
reguliaciniai darbdi, kurių tiks
lias buvo apsaugoti gyventojus 
nuo pavojingų uį>iųl išsiliejimų 
pasėkų. Tačiau? nežiūrint to, 
tokie išsiliejimai pasikartodavo 
ir vėlesniais laikais.

Pavyzdžiui, tebeatsimenami 
potvynius iš 

400 ir 983 metų prieš Kristų.
Jangtse-kiang upes vanduo, 

išsiliedamas iš krantų, pakilo 
keliolika metrų aukščio virš 
gretimų lygumų. Kiek senovės 
padavimai atatinka (tikrenybei, 

arba Jangteskiango potvynius. | sunku pasakyti. Bet potvyniai, 
Hoang-ho upės potvynis yra i kurie įvyko 1849, 1870 metais 
buvęs toks baisus ir didelis,‘ir paskutinioji didžioji potvy-

/'M
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KAIP ĮGYTI TA DAILIĄ FIGŪRĄ—BŪTI 
NEPERDAUG LIESIU IR NERIEBIU

Rašo Dr. S. A. Slakis. Kava su pienu

(Tęsinys)
Žinant, kad visos viršminė- 

tos maisto rųšys yra muši} 
kūnui kasdien reikalingos, 
reikia jas visas ir naudoti. 
Musų valgis todėl yra mišrus, 
h? turime jį pasirinkti iš vi
sų trijų skyrių: proteid’ų — 
atitaisymui kūno, carbohydra- 
te’ų — šilumai ir energijai ir 
mineralinių bei vitaminų gru
pės — geresniems kaulams ir 
tinkamesniam kūno reguliavi
mui ir veikimui.

Dažnai musų apetitas pasi-| 
keičia ir teisingai nurodo, ko
kios trukumos esama musų 
žvalgiuose. Tokio apetito yra 
gerai paklausyti. Tačiau kai 
kada galime palaikyti ir ne
gerą apetitą, pav. pripratimą 
valgiams, kurie yra arba ken
ksmingi arba priklauso žy
miai vienam skvriui — rie
bus, perdaug saldus ir tt.

Atsiminkime taipgi, kad mes 
ne visi esame vienodi ir kad 
musų užsiėmimas skyriasi. 
Ir dėlto musų kūno reikalavi
mai skyriasi. Tam, kurio už
siėmimas yra lauke ir fiziš
kas, reikia daugiau proteid’ų, 
t. y. mėsos ir panašių valgių. 
O tas, kuris ofise dirba ir 
mažiau energijos eikvoja, 
taipjau mažiau reikalingas 
yra tokių valgių kaip mėsa ir 
jai panašus.

Antra vertus, didumas as
mens (ypatos) irgi daro skir
tumą su, kuriuo tenka skai
tytis., Dietetikos arba valgių 
mokslo studentų tarpe yra ži
noma, kad kiekvienam kūno 
svarui mes turime suvartoti 
nuo 15 iki 20 kolorijų per die
ną. Tatai gi reiškia, kad ma
žo ūgio žmogui reikia mažiau 
kr.lorijų, o didelio daugiau.

Dabar lengvai galime kiek
vienas išskaičiuoti kiek per 
dieną kolorijų mums reikia. 
Ir iš žemiau paduoto surašo, 
valgių, sulig jų kolorijų verte; 
galėsime nusistatyti tinkamą 
valgį, kad vienodą kurį sun
kumą nešioti (vienaip sverti).

Išmokti ką valgyti, kaip 
valgyti, kiek valgyti — yra 
visas geros sveikatos sekretas 
(paslaptis). Turint gerą svei
katą, ir gyvenimas bus links
mesnis. Didžiausia bėda su 
mumis yra, kad mes neišmok
stame kaip valgyti, ką ir kiek. 
Dėliai to ir daug nesveikatos 
užsikrauname ant savęs. Daž
nai eškome nesveikatos prie
žasties kur kitur, o ne savuo
se nusikaltimuose, kai mes pa 
tys save apsunkiname netin
kamu valgiu ar 
perdaug.
, Mes turime save 
sužinoti kas mums
valgyti ir kiek valgyti. Taip 
darydami busime linksmesni 
ir laimingesni.
Valgiai ir kalorijų surašąs.
Tie patys valgiai pasikeičia, 

jei skirtingai pagaminama. 
Pav. duona iškepta visai su 
vandeniu skyriasi nuo duonos* 
pagamintos su pienu, cukrum 
it kitais pagardinimais. Ne
sunku suprasti, kad duona su 
prieskoniais daugiau kalorijų 
neša. , *

Ytin darbšti moteris reika
lauja nuo 2,200 iki 2,600 kalo
rijų per dieną; mažiau darbš
ti — nuo 1,800 iki 2,300 kalo
rijų. Dabar mėginkime mie- 
ruoti valgius kalorijomis:

Valgis No. 1.
Pusryčiams:

Slyvos džiovintos (4 su si- 
kalorijų: 

rupu) ................................. 100
Corn flakes su pienu .... 100 
Virtas kiaušinis  ....... 80
Duonos (džiovintos)

1 riekutė .................. 100
Sviesto (mažas šmotelis)

100
Cukraus (du šaukštukai) 50

Viso ......
Užkandžiui:

560 kalorijų

valgydami

ištirti ir 
yra gerai

kalorijų:
Sriuba (barščių ar 

kitokia) .................. 100
Krekės (dvi) .................. 50
Baltos vištienos (1 šmo

telis) .....................
1/2 puoduko virtų tomei

čių ................................
1 bulvė (vidutinio did

žio) ............................
1 bran bandele .............
Kava su pienu .............
Pineapple (2 riekės)

150
50
30

100

K<-’wv’‘

Viso ..
Pietumss

635 kalorijų

kalorijų:
Vaisių (fruktų, mišrių, 

kapotų) stiklas .....
1 pork cliop ..............
1 bulvė (vidutinio did

žio) .........................
Duonos (riekelė) ..........
Daržovė (žirnių) .........
Sviesto (mažas šm.) .... 
Salad (iš kelių daržo-

Ice Cream su keiksu ....

M A V ,wŽS

150
100
30

100

150
200

Viso .............. 910 kalorijų
Valgis No. 2.

Pusryčiams:
kalorijų:

Grape fruit ar 
orandžis ..................

Kiaušinių (blynelis) ....
Duonos riekelė ..........
Sviesto ......... ...............
Kornų ...........................

100
100
100
100

Viso .....
Užkandžiui

475 kalorijų

kalorijų: 
Steak (8 unc.) ..............  200
Saločių su smetona .....  75
Fruktų kapotų .............. 150
Duonos ......................... 100

i Sviesto i ......................... 100
Arbata su cukrum ..... .*. 30

Viso .
Pietums:

665 kalorijų

kalorijų:
....... 100Sriuba (daržovių)

Avienos keptos šmotelis 150
Bulvės (keptos su ke

valu)
Sviesto

telis)
Arbatos
Alyvos ir celery
Obuolių košės .

........... ............ ,:z... _............ ........ ...........

GAL JAM NEPATIKS GIMIMO DIENOS DOVANA GALI GAUTI NUO SHARKEY
Antgalvis angliško laikraščio, kurį Jack Sharkey skaito, sako: “Levinsky, 23-čiose gimimo dienos sukaktuvėse, tikrina laimė
siąs . Bet Sharkey, nufotografuotas Edgewater Beach. Kotelyje, tik šypsosi ir sako, “Jam gali nepatikti gimimo dienos do
vana, kurią aš jam duosiu, jei pasiseks...” Kumštynės įvyksta rytoj, White Sox parke.

šis paveikslas yra įdomus tuo, kad jame figūruoja, du žymus lietuviai sportininkai. Apart Jack Sharkey, angliškame 
laikiaštyje matyti paveikslas Johnny Goodman, lietuvio, nacionalio golfo čempiono. Tas golfininko paveikslas tilpo vakar 
dienos “Naujienose”.

100
120
150

Balta bandelė (baking 
powder) ................

Cinamonų bandelė .....
Imbero duonelė 1 riek.
Razinkų duonelė 1 riek. 110
Pakeptos duonos riekele 

įmerkta į kiaušinį 
(French toast)

Krekės.

250
110

130

kalorijų:
25

......... 50

.......... 25

Barščių i/2 puodelio su
sviestu ........................

Barščiai
nėliai

Kopūstų
Kopūstų
Kopūstų
Morkų su sviestu 1/2 puo

delio .....   100

rauginti 6 riti-

į pien. i/> p....................  150
Bulvė saldžioji vidutinė 150 

Salad — žemos vertės 
kolorijų: 

Kopūstų žalių (cold slaw) 35 
Asparajus galukų .............. 30

Keletas daržovių ......
Ketas fruktų ...........
Tomeičių ir kiaušinio 
Grafefruit ..... ...........

Salad pagardinimai 
kolorijų:

Mayonnaise 1 šaukštas .... 100 
Thousand Island 1 šaukš

tas ................................ 175
French Į šaukštas ..... r....... 75
Mėsos mažas kalorijų vertės. 

kalorijų: 
Jautienos (roast beef) 

vidutinė porcija ........
Jautienos (round steak) 

vidut. porcija .......
Smegenų 2/3 puoduko

(Bus daugiau)

50

25
35
25
40

1 puodelis ......
1 puodelis virtų 
raugintų 1 pd.

Pakepti (scrambled 2 
kiaušiniai) .........

Blynelis 2 kiaušinių 
(amelet) ................. .
Keptas 1 kiaušinis ......

Sūriai.
kalorijų: 

American 1—ll/> colio 
šmotelis .. ......

Cream 1 šaukštas 
Camembert, 1 šaukštas 
Limburgcr 1 šmot.......
Roąuefort Į šmot. .......
Swiss 1 šmotelis ..........
Varške 1! šaukštas. 
Lietuviškas 1 šmotelis

..... 100
100
200
150
200
100

50

Morkų su pienu i/>. puod 
Morkų žalių, 4 vid......
CaUliflbyVėr 1 puod. .... 
Celerių žali 4 dideli 

kambleliai . ..

60
30
50 Shrimp ................v„...

Tomeite su varške ...
Tomeite su vištieną ...
Tomeite su lobster ...

100
100

1/2 puodelio ............
Agurkų 12 (ritinėlių) 
Ridikėlių 1 puodelis ‘ 25 
Cibulių žalių pundelis 
Cibulių (keptų) 1/4 

pundelio ...................
Petruškų pundelis ........
Saločių 1 galva ....;........
Spinach 1 puodelis .....  30
Kopūstų (raugintų) 1 

puodelis ............. . .
Tomeite žalia 1 ............
Tomeičių virtų 1. puod 
Ropių pusė puod. ........ 
Grybų 1 puodelis .........
Grybai su smetona ar 

lašiniais .. ..v............  100
žirniai švieži i/£ puodelio 60 
Žirniai su sviestu pusė 

puodelio .   100
Komai, 1 galva ..............  60
Komai virti 1/2 puod.....  100
Pastarnokai virti 1/2 

puodelio ..... ......  100
Dinai virti 1 puodelis ....... 50
Bulvė kepta su kevalu, 

vidutinė ............. .... ....
Bulvės 2 virtos, mažos ....
Bulvės keptos, 4 riekelės
Bulvės grūstos P/2 puode

lio u..
Bulvės keptos su sviestu

JUOZAPAS ĘUDEIKIS, IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas' prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ e 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

Sriubos mažos kalorijų 
vertės. ' 

kalorijų:
Consomme (jautienos)

1 puodelis .................... 50
Consomme (clams)

1 puodelis ..................: 50
Vištienos, skysta 1 puod. 50
Vištienos su ryžiais 1 

puodelis . ............
Celerių sriuba 1 puod
Tomeičių 1 puod. .......
Daržovių sriuba 1 pd. 100
Barščių sriuba 1 puod.
Kopūstų sriuba 1 puod. 200
Pupų sriuba 1 puod.
žirnių sriuba 1 puod.
Bulvių sriuba 1 puod. 300
Spinach sriuba 1 puod. 200
Oyster stew 1 puod.
Ooyster stew su
Daržovės mažos 

vertės.

(kvietiniai) 1-41/2 
didumo ....

(grykių) 1, 4i/2......................... 150 
(mažas šmo- . 100 

100 
. 30 
. 50 
100

su cukrum

Viso
Duona žemesnio 

kiekio.

680 kalorijų 
kalorijų

kalorijų: 
rie-Balta (kvietinė 1

kute) ..............
Bran (bandutė mažytė)
Gluten duona ..................
Melba džiovinta, viso 

kviečio .....................
Viso grūdo (kviečio), >

1 riekelė ....... .............
švedų, rugių plutelė

(Swedish health bread
Ruginė (1 riekelė 

plona) .................
Saldesnės duonelės, augšles-

nio kalorijų kiekio.
kalorijų:

Kavos saldus piragėlis
(mažas šmotelis) .... 175

100
50
30

35

100

(francuziškas) 1 
(waffle) 1 ........

150
200
400

Avižinės krekės 1
Graliam**! ...AA...J
Soda ....................
Oysterettes 6 šm.
Makaronai virti Vt puo

delio ....   100
Špagetai virti 1/2 puod. 100 
Lokšenos virt, y% puod. 60 
Blynai 

coliu
Blynas 

colio
Blynas
Blynas

Pienas ir kiaušiniai.
kalorijų:

Sviestas 1 šm. arba 1 
šaukštas (lygus) ...

Smetonos 1 šaukštas ....
Smetonos 1 šaukštas

tirštos .........................
Smetonos 1 š. suplaktos, 

kupinas) .................
Pieno 1 puodukas .......
Pieno 1 puod. (nugriep- 

tos) ......................... 100
Sviestpienis (maslionkos)

1 puodukas  ............  80
Pienas nuvirintas ir

saldus (condensed)
3 šaukštai .................. 200

Pienas nuvirintas ne 
saldus 3 šaukštai ..

Malted pienas (sausas)
1 šaukštas ................

Kiaušinis 1 virtas ar 
poached ...... ..........

THE GEEVUM GIRLS

MN

100
120
150

150

200
200

150 
pienu 200 
kalorijų

8 kamAsparagus švieži 
bleliai ............  50

Asparagus ,įš kamb. 6 50
šabalbonų ankštys, žalių

1/4 puodelio ................ 25
Šabalbonų ankštys, gel

tonų 1 puodelis ..   25

HEV!--V/HATSTHE i 
IDEA?—YOU’RE *- 
SHMtlNfc THE.HOU$e<

40
25
50
50

100
100
100

I KNCWDAD’ 
t Būt uookw 
SlREM N0W-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki1 7 v. v.________

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISEN6JUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo iigis pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosijim), gerklės skaudėjime ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė._______ Tel. Cravrford 5573

— THEYRE ĄLL
DEAl>» r-
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GINČAI DĖL NRA

Buvęs Prūsų ministeris, u katalikų Centro vadas 
Heinrich HMsiefer, sugrįžo į Vokietiją iš Saar’o sri
ties, kur jisai buvo pasišalinęs, kai hitlerininkai ėmė 
valdyti Vokietiją. Nuėjęs į policijos nuovadą Essene,' 
jisai užsiregistravo, kaip to reikalauja dabartinės val
džios patvarkymas. Čia jį policija tuoj aus pasigriebė ir 
.atidavė “nacių” gaujai. Šie, prisegę jam plakatą su iš
juokiančiu užrašu,' vadžiojo jį miesto gatvėmis, visaip 
4š jo tyčiodamiesi ir staugdami, kaįp ruja vilkų.

Šitame atsitikime Hitlerio valdžia negali teisintis, 
Jkad tas chuliganiškas smurtas buvęs atliktas “neatsa- 
Jcomingų” jaunuolių. Hirtsieferį pati valdžia pavedė į* 
“nacių” rankas. j

Vokietijos valdovai, surengdami tą nežmonišką pa
sityčiojimą savo beginkliam priešui, viešai demonstravo 
savo “tikrąją vokiškąją kultūrą”.

lUinois Darbo Federacijos konvencijoje kalbėjo 
trys universitetų profesoriai, vieni girdami, Įeiti peik
dami krašto gaivinimo įstatymą — NRA — ir valdžios 
pastangas tą įstatymą įvykdyti praktikoje, {domus ir 
teigiamas yra tas reiškinys, kad ir darbininkų unijos 
jau kviečia į savo sueigas mokslo vyrus. Pirmiaus gar
bės svečiai Amerikos darbininkų unijų konvencijose 
būdavo paprastai pigios rųšies politikieriai, kurie žve
joja balsus darbininkų masėse, gerindamiesi unijų va
dams.

Minėti profesoriai pasakė, ką jie mano apie Roose- 
velto politiką. Vienas jų išreiškė gana pesimistišką 
nuomonę, bet kiti du ją gyrė. Prof. Gideonse iš Chica- 
gos universiteto kritikavo NRA dėlto, kad tas įstaty
mas siekiąs suvaržyti biznį. Iš suvaržymo, esą, gerovė, 
negalinti kilti. Jisai lygino NRA dagi su prdhibicija.

Bet prof. Dickinson iš Illinois universiteto ir prof. 
Nerlove iš Chicagos universiteto pripažino, kad NRA 
daro daugiau gero, negu blogo. Geras dalykas esąs 
ypatingai tas, kad NRA stengiasi pakelti biznį į aukš
tesnį moralinį laipsnį. Tuo krašto gaivinimo įstatymu 
pasiremdama, valdžia, sako jisai, keičia santykius tarpe 
kompetitorių biznyje ir santykius tarpe darbdavių ir 
darbininkų. Prof. Dickinson labiausia gyrė valdžios 
pastangas panaikinti vaikų darbą pramonėje ir nusta
tyti algų minimumus.

Panašios diskusijos šiandie eina visame krašte, ir 
taip pat užsieniuose. Jos, be abejonės, daug prisidės 
prie to, kad žmonės ims geriau suprasti ekonomijos ir 
politikos klausimus. Dar pridursime, kad dabar yra 
ypač patogus laikas protiškai lavintis jaunajai kartai, 
kuri nesitenkina vien tik šokiais, beisbolais ir futbo
lais.

SVEIK ATOSSKYRIUS
7
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HALITOSIS

(Anha dvokiantis, negeras 
burnos kvapas)

.Rašo Dr. C. Kliauga, D. D. S.J 
<Ohieago, $11.

■I

FRANCUZAI LEKIA f SVEČIUS MASKVON

Sovietų valdžia pakvietė Francijos valdžią pas sa
ve į svečius. Tas pakvietfmas buvo priimtas, ir Franci
jos oro ministeris Pierre Cot su 11 palydovų išskrido ’ 
trimis dideliais orlaiviais j Maskvą.

Tai yra ne tik draugiška vizitą, bet ir reikšminga 
politinė demonstracija. Francuzai ir rusai nori parodyti 
Vokietijos Hitleriui, kad jie eis ranka už rankos, jeigu 
Vokietija išdrįstų vieną arba antrą tų dviejų šalių už
kabinti.

Nuo Rapallo sutarties pasirašymo iki to laiko, ka-. 
da Vokietijos valdžia pateko j kruvinus nacionalsocia
listų nagus, Sovietų Sąjunga buvo Vokietijos draugas. 
Dabar Maskva grįžta į tą patį taką savo užsienių poli
tikoje, kuriuo žengė caro valdžia. Iki bolševikiško per
versmo Rusija, kaip žinoma, buvo sąjungoje su Fran
ci ja. Vidujinės politikos atžvilgiu ta sąjunga 'buvo labai 
nenaturališka: laisva respublika draugavo su žiauriu 
despotizmu!

j
Vidujinės politikos atžvilgiu, ir dabartinis Rusijos 

susidraugavimas su Francija nėra naturališkas. Bet 
tarptautinė padėtis stumte stumia komunistų diktatū
rą į buržuazinės respublikos glėbi. Jiedvi taip viena, 
kaip ir antra bijo atgijusio vokiško imperializmo.

Ir įdomu, kad, kai tik sovietų valdžia savo išorinės 
politikos sumetimais ištiesė ranką franeuzams, tai tuo- 
jaus pasikeitė visas komunistų internacionalo ir jų‘ 
spaudos tonas linkui Francijos. Seniaus komunistai’ 
rėkdavo, kaip už liežuvio pakarti, kad Francija tai pa
saulio imperializmo centras, pavojingiausias taikos; 
priešas ir imperialistinio karo kurstytojas (prieš “pro-, 
letariato tėvynę’'. Dabar to riksmo jau nebegirdėti, ir 
nė vienas komunistiškas “oratelis” neberagina susipra
tusių darbininkų protestuoti prieš imperialfetiškų ka
ro aeroplanų skridimą Maskvon. Ims laiko ištikimiem-; 
siems Stalino sekėjams, iki jie išgers tą vandenį, į kurj’ 
jie per 15 metų gpiandė.

■■ ( • ' ''' ' į ' -

Bet komunistų “masėms” tai /bus galvosūkis: kąij)

Šį kartą, manau, -bus pra
vartu nors paviršutiniai -pasa
kyti apie dvokiantį burnos, 
kvapą.

•Būdami tarpe žmonių vie
šoje vietoje sueigoje, arba 
privačiame bute, mes dažnai 
užuodžiamo kai kurių žmonių 
nemalonų, .dvokiantį kvapą. 
Kai kuriems kartais tai ir la
bai negeistiną jautimą suda
ro, ne tik sveikatos, bet socia
lių santykių atžvilgiais.

Paprastai, sveikame ir nor
maliame stovyje, išeinantis 
per alsavimo organus kvapas 
nėra atsiduodantis. Blogas bur
nos kvapas savaime nėra li
ga, bet gali būti ženklas pasi
reiškiančių burnoje nenorma
lumų arba ir sistfema’thiių li
gų. Įdomu ir tas pažymėti, 
kad kai kurie žmonės, turin
tieji nemalonų savo 'burnoje 
kvapą, patys apie tai nieko 
nejaučia ir nežino, kuomet 
kiti tą nesmagumą greitai pa
junta. Bet kaip ten nebūtų, 
dvokiantis burnos kvapas su
daro labai nemalonų ir nie
kam negeistiną apsireiškimą. 
Svarba tame, kad didžiumoje 
tai yra sėkmės esančių ligų. 
Čia šiuo tarpu ir suminėsime 
kai kurias priežastis, 'būtent: 
gleivėtas liežuvio paviršius, 
kuris dažnai gali būti prieža
stimi užkietęjusių vidurių; ne-, 
•normaliai suaugę (ir iškrypę

^Ketvirtadienis, rūgs. 14, ’33

zmo-

Užsa-

patį, ką

viščiuką Tai

ry

lenkiškai?

Aš jam 
kad ry-

išausta iš 
įnorių ir 

netikėti-

Imk 
tam-gerai! Pa

štai tą ir

bet
Lois Shook iš Omaha, Nebr,, 28 m. amžiaus. Ji yra jo aštunta 
žmona. Be vedybų, svarbiausias Kinsey užsiėmimas yra vaigš- 
čiojimas. Jis jau du sykiu pėsčias -perėjo Ameriką, vieną sykį 
visą kelįą padare atbulas. ✓

Clyde Kinsey iš Springfield, Mo., yra 33 metų amžiaus 
vedė jau dešimtą kartą. Baskiausioji jaunavedė yra Miss

s

S

/—Na, ką aš gėriau.,. Ar ma
žai ką Monopol-sek aš gėriau 
...Vienintelį, kurį galima ger
ti:

—Ach! Ach, sukčiuvienė... 
tai pagaliau aš sužinojau 
tamstos markę... Vedėjas! Ar 
tamsta girdi? Monopolsck!

—Klausau. Ko tamsta liepsi 
vakarienės ?

—Margarieta Nikolajevna!
Kaip tamsta apie tai manai?

Ponia, koketiškai beginklė, 
pasukinėjo rankose valgių su
rašą ir patraukė pečiais.

—Aš nežinau.,. Argi tai taip 
svarbu? Išrink tamsta tiesiai 
ką nors man.

—Tiesiai ką nors? Ne, rim- 
dalykas, — nusišypsojoetas

ponas. — Mes tuojau tą išlip
sime. Tamsta kokią žuvį mė-

dantys; bendra burnos ir dun
du mešvara; punantieji ir 
skylėti dantys. Žinoma, prie 
panašių aplinkybių, paprastai, 
ir smagenų įdegimai ąpie dan
ais, kaip Jai, staigiojo arba 
Chroninio pobūdžio ir dažnai 
randasi net puliavimai .apie 
'dantų šaknis. Toliau nešva
rus, .dirbtini dantys, taip pat 
gerklės įdegimai: kaip tai 
bronchitis, 
adenoidai, 
(prie (blogo Kūmos kvapo >ir 
t. t. Visos minėtos priežas-: 
tys, kurios sudaro .dvokiantį 
burnos kvgpą, .randasi burno
je ir didžiumoj paeina dėl ne-į 
švarios arba patejoginių esa
mų ligų (apsireiškimų). Jos 
yra vadinamos lokalėmis prie
žastimis. Kitos priežastys blo
go kvąpo yra sįstematinės li
gos, kurios, palyginamai, 
daug rečiau atsitinka, kaip 
tai inkstų, pląučįų ligos, vidu
riuose pasitaikomi puliavimų 
lizdai ir t. t.

Gydymosi bucįai: išimtinai 
tinkamiausi yra’šie: pašalini
mas priežasčių, Kurios gadina 
burnos kvapą. Todėl būtinas 
reikalas prašalinti burnos ne
švarumus, puvimą ir puliavi- 
mus apie dantų šaknis. To
kiu budu tiktai galima atitai
syti burnos kvąpą, jei jis nuo 
to paeina. 'Gydymosi būdas 
vaistais, nors laikinai, yra ga
limas ir retkarčiais taip pat 
vartojamas, bet mažos avar
ijos teturi ir sėkmės nėra pil
nai atsiekiamos. Kad visiškai 
prašalinus dvokiantį burnos 
kvapą, reikia prašalinti esa
mas ligas dr a įsteigti bendrą 
‘burnos švarą.

. .................................. .. ..................... ... .. ...............■ <

tai 
pakilę tonšilai ir 
žymiai prisideda

—Jokios.
—Taip; žuvis atpuolė. Mėsą 

.ar tamsta mėgsti?
—Žiūrint kokia.
—Na, pavyzdžiui, filc minjon 

arba kotletus de-muton, pada
žą bigarad?

—Aš mėgstu (Briuselio bas- 
itučius.

—•Reiškia, tamsta mėsos ne
nori, — nustebo ponas. —Na, 
suvalgyk tamsta ką nors... Na, 
labai prašau. Kokią tamsta 
mėsą mėgsti ?

—Viešpatie, kaip tas 
•gus prikibo! Kam iš to 
Ji gyvenimo klausimą? 
kyk Jaiusla ką nori.

—Tuomet aš žinau, ką 
tamsta valgysi... Rizotto mila- 
niškai su šampijonais ir vę- 
žių kakleliais.

—Bet jdk ten ryžiai?
—.Ryžiai. Tikrai ryžiai.
—Negaliu ,pakęsti ryžių. Už

sakyk tamsta tiesiai .ką nors 
lengvesnio.

—Suvalgyk .tamsta dupelį, 
—patarė metr-d, (Otelis, tyliai 
ištiesdamas sulenktą nugarą.

—Ardai tokia su nosimis? 
Tegul juos kur.

Metr-d., otelis žvilgterėjo į 
poną žvilgsniu, kupinu nusi
minimo.' O ponas, priešingai 
atsakė jam, žąĮj, ir
man, — žviogsniu, kuriame 
buvo galima perskaityti: “Na, 
kokia žavinti perdaug išlepin
ta būtybė! Ji visa 
stebuklingų mažų 
pasigerėjimo vertų 
numų,”

Balsiai (tarė:
’ —Ir dupeliai su nosimis ne

laimėjo? Cha-cha! matai tam
sta, metr-d’oteli, ir tamsta 
nelaimingesnis. Na, štai imk 
tamsta, princese, užmerk ake-

les ir pagalvok: ko tamsta 1 
dabar labai, labai norėtum?

—Gi jeigu butų geros sem- 
gos, aš semgos suvalgyčiau.

—Tai savaime — .tiri už
kandis. O kas karšto?

—Viešpatie, kaip tamstai 
tai neįgrįso! Na, paprasčiau
sia—■ aš valgysiu tą 
ir damsta.

—Aš valgysiu — 
siurprem. Su ryžiais.

—Dėkoju tamstai!
jau valandą tvirtinu,
-žiu ’nepripažystu, o jis su sa
vo ryžiais! Na, bet 
daryk tamsta man 
atsilipink.

—Ar kapotinius 
Klausau.

—Ir prie jų sparžą su olan
dišku padažu.

Metr-d’otelis nesuprasda- 
rmas pažvelgė į ponią, bet tuo 
jau pat padarė akmeninį vei- 

: dą ir tarė:
—Bus padaryta. •

Įffgy... ", g.r. .i. ■ '!

“KUR SVEČIĄ PADĖTI?”

Arkadijus Averčenko.

Moteris Restorane (

•---------- ---  —............ ■

Laukiant užsakytų .valgė 
ikrus, semgą, ir jaunas ponas 
tyliai, lyg -kad netyčia, lietė 
Margarictos Nikoląįevnos jau
ką.

O kai padavė viščiuką ir 
kapotinius, Margarieta 'Niko
lajevna atpikriai pažvelgė 4 
kapotinius, kakietiškai surau
kė nosikę ir tarė:

—Fi, kaip... biauru. 
ta?nslos kas? Višta?

—Taip, viščiukas. Su

—Ach, tai aš mėgstu, 
tamsta sau mano, o aš iš 
stos atimsiu tai. Ar tamsta ne
verksi?

Žinoma, jis neverkė. Prie
šingai, jo veidas spindėjo lai
me, kai jis davė jai savo viš
čiuką. Ir tik dvejetą kartų 
apsiniaukė jo veidas — kai 
jis sunkiai kramtė patarnau
jamai metr-d’otelio pristum
tus (kapotinius.

<>Bus daugiau)
- ■ -'T

Briutą?

voliucijos vad«”?

Ir taip pat vistiek. Ką

Visiškai nepažįstami man 
pašaliniai įmonės atėjo į res
toraną ir atsisėdo prie greti
mo manajam skobnelio.

Dvejetas. Jis ir ji.
►Bruožas, buvęs vyriausias 

joje, buvo — kokotiškumas. Ji 
koketiškai dangstėsi kailiniu 
boa, tingiai koketiškai movė 
nuo rankos .pirštinę, prikąs
dama iš eilės pirštinės pirš
tus aštriais smulkiais adanti-. 
ini&, koketiškai pudravo no
selę, pasižiūrėdama į mažą 
kišeninį veidrodėlį, ir, gavusi 
ant savęs džiaugsmingai nus- 
tėbint^, kupiną garbingumo, 
savo lydėtojo žvilgsnį, padarė 
jam koketišką grimasą..,

Jis slapčia, lyg prįpuojamai, 
palidtė jos ranką ir paklausė 
'inašastinin baritonu:

—Na, ką gi ineą, mano sau
lute, valgysime?

—Ach, tąmatos saulutei vi
siškai vistidk!*.. Ką ^tamsta

suderinti tą -neklaidingą komunizmo jirinaip^, kad

su ministerio Cot skiįdimp j sueita pas "pasaulio re- tąmsta 'paprašysi tą IT
letariatas nieku budu jaegąljs .talkininkauti fhuržuamjai,

• • . • • d.,. z 1 «•

—Klausau, princese.
Jis pakėlė užsimąsčiusį, su

sikaupusį žvilgsnį j .pasilenku- 
•§į prieš jį metr-d, Oteli ir ta
rė: f,

—Sušaldyk tamsta Briut-
American butelį.

Ponia pakėlė nosį nuo veid
rodžio ir padarė nustebintą, 
grimasėlę.

—Ar tamsta geri 
Tai dar kodėl?

—Gera markė. Aš ją mėgs-' 
tu. !t

—Na, štai! Aš visuomet 
(tvirtinau, kad tamsta begė
diškiausias savimeilis. Jam, 
ar /matote, patinka tas atstas, 
tai ir aš, ar matote, (turiu jį 
gerti.

/ponas maloniai, nuolankiai 
nusišypsojo ir vėl paglostė jos 
ranką. ? \ .j

—įKą; jaįilstą, pįįneępe! I0ts 
atstas?! Ar tamsta ės j gėrusi 
kpęmet nors Briutą?

—Neganiau ir gerti nanųriu.
—Taip, — nusijuokė ponas, 

kuomet smigime prie tam-* 
stos iš kitos pusės; o ką tam-
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C h i cagos lietuviai 
daktarai vėl rengia 
“Sveikatos Savaitę”
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugija pakartos pereitų 
metų žygį.

žiausios abejonės, kad publi
ka noriai sutiks su maža įžan
ga. Padėkuu sau> 25 centus. 
Aš sakyčiau, ma^iatisjia 10 
centų. Tas prašalins visas abe
jones pas daktarus ir publi
ką. — Tamošius.

Antras Joniškiečių 
L K. klubo piknikas

30 narių, iš jų keletas gabių duotų jiems suprasti, kurie ge- 
akunų ir niekanikų. Taip- resni, ar bimbiniai ar jo šalinin- 
pat yra rodos dvi lietuvės mer- kai.
gaitės gabios parašiutų šoki- Tiek to. Parke susirinkę 

Be to dar daugiausiai skaito “Naujienų”.
Iš kitų pamatysi vieną, kitą.

Chicagos lietuvių visuomenė 
pereitais metais su didžiuliu 
entuziazmu sutiko Amerikos 
Lietuvių Daktarų surengtą 
“Sveikatos Savaitę”. Ji buvo 
dėkinga daktarams už suteik
tas paskaitas ir naudingus pa
tarimus.

šįmet toji draugija vėl pa
kartos tą žygį.. Aš tikiu, kad 
šįmet, įgijusi pereitų metų pa
tyrimą, ji duos publikai daug 
ką geresnio ir įdomesnio, ne
gu pereitais metais. Organi
zacija ankščiau pradėjo reng
tis šių metų Sveikatos savai
tei, be to, turi daugiau darbš
čių narių rengimo komisijoje, 
būtent Dr. Dr. Draugelį, Dun
dulį, Narės ir Venckuną. lai 
yra jauni ir energingi gydy
tojai. Nėra abejonės, kad jie 
surengs gerą ir naudingą pro
gramą visuomenei.

Sveikatos savaitės prasidės 
šio mėnesio 27 d. ir nusitęs 
iki 29 d. Netolimoje ateityje 
komisija praneš plačiau apie 
programą.

Dr. G. I. Bložis, 
Am. L. Dr. D-jos sekretorius.

Štai ką apie “Sveikatos Sa
vaitę” sako vienas iš “pub
likos”:

Jau pasirodė spaudoje, jog 
Lietuvių Daktarų Draugija 
žada rengti Sveikatos Savaitę. 
Nėra abejonės, kad musų 
publika įvertina daktarų gra
žius darbus praeityje. Mes ne
mažai pasimokinom ir susipa
žinom su svarbiais sveikatos 
klausimais iš pereitų metų 
daktarų Sveikatos Savaitės.

Tokios paskaitos turėtų būti 
būtinai rengiamos patogiau
sioje vietoje. Tas jau tapo į- 
rodyta pereitais metais. Kad 
daktarams persunku panešti 
liėšas, mes tą įvertinam. Bet 
jeigu daktarai padarė įžan
gą dykai, tai jų pačių kaltė. 
Dėl tokio svarbaus žmonių 
švietimo reikalo, pilniausiai 
reikia pasitikėti, musų publi
ka visai nenori daktarų iš
naudoti.

Pereitų metų Sveikatos Sa
vaitė taipgi įrodė, kad musų 
publika stovi augščiausiame 
laipsnyje įvertinime rimto ap- 
švietos darbo. Tūkstantinės 
minios susidomėjo daktarų 
paskaitomis. Tos minios mo
kėjo puikiai sunaudoti dakta
rų priruoštą progą.

O kaslink svetainės lėšų, te
gul daktarai neturi nei ma-

!...................... I .... 11. i , Į! 1 iiinumi.R u, . II,w

Owners Association, prie ku
rios esą jau prisirašę virš 80 
saliunų išlaikytojų. Jo many
mu, jeigu lietuviai saliunų iš
laikytojai visi susirašytų, tai 
jie sudarytų didžiumą ir galė
tų organizaciją kontroliuoti. Su 
jos pagalba bet kokiam 
le bus galima daug kas 
ti.

Kensingtono policijos
yna užregistruota 138 šaitanai. 
Reiškia, Roselande troškulio nu
malšinimui užtektinai įstaigų 
(randasi.

J. Maskaliunas yra senas 
biznierius Chicagoje ir plačiai 
apsipažinęs su lietuvių išei
vija. Jam smagu užmegsti 
naujas pažintis su atvykusiais 
į Parodą. —V B A.

Lietuviai Daktarai 
^!^*l*ieiia**l**a*iS***al**l^m0**+e^*^ie*^^

DR. MARGELIO
PRANEŠIMAS 

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St. 
idos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

ir inžinierės, 
keletas profesionalų.

Klubo tikslas
Tikslas yra 5 popularizuoti 

aviaciją tarp lietuvių.
Pavyzdžiui — Norima pa

daryti transatląntinis skridi
mas Lietuvon. Reikia gero 
iehivio lakūno bei navigato

riaus, kuris galėtų tai padary
ki musų žuvusiųjų didvyrių 
garbei. Na, tada čia vietoje 
įerandant lakūno esame pri
versti ieškoti po visus Ameri
kos pakampius, kas yra nepa
ranku. Ir gavę dar nežinom 
ar jis geras ar ne, nes mes gal 
o niekur negirdėjom darant 

aviacijos triksų.
Tat šis klubas ir pasiėmė 

sau už priedermę Šį uždavinį 
išpildyti, ir dar prie to priau- 
gyti naujų lakūnų, kurie at
neštų lietuviams garbę. Re 
to, klubas yra užsibrėžęs lie- 
uviams, norintiems tą moks- 
ą atsiekti, padėti bei patarti. 

Atminkit draugai lietuviai, 
jei pats eisi ir ieškosi nežino
damas kur, niekad tinkamos 
vietos nerasi. Jei rasi, tai 
daug vargo padėd. Kur tik 
eisi vis tave nori apgauli, kad 
tik iš tavęs centą iščiulpti. 
Teisingo patarnavimo neduos. 
Atmink, kad Amerikos Lietu
vių Aero klubas negali tau 
meluot ar tave apgauti r— jis 
gali būti 
dalykas, 
tinkamus 
rius, tikrus popierius, ne ko
kius falsifikuotus, kuriuos 
mokytam žmogui negalėsi pa
rodyti, nes tau bus sąnnata.

Dar kitas tikslas yra tas, 
kad tau palengvinti su mokes
čiais. Jums tiek daug nekai
nuos, o jeigu pritruksite pini
gų, tai klubas palauks, neims 
už kalnięriaus. Tadgi, ateikit 
į šį klubą ir prisirašykite, o 
nesigailėsite, aš užtikrinu.
• Klubo susirinkimai įvyksta, 
berods, kiekvieną sekmadienį.

(b. d.)

yra
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reika- 
laime-

stotyj

Roselando saliunų 
užlaikytojai organi
zuojasi į S. E. Cafe 

Owners Asso.
38 alaus užeigos malšina 

sebandiečių troškulį
ro

sa-

Kazimiera Mikuliunienė ir L. 
Matįkonienė šiomis dienomis 
atidarė saliuną, adresu 120 W. 

(111 St. Gero pasisekimo nau
joms biznierkoms.—Untanas,

“Naujienose” apsi
moka garsintis, sako 

! Jokūbas Maska
liunas

ROSELAND.^-Roselando 
iunų užlaikytojai organizuoja
si į South End Cafe Owners 
Association. Antradienį, rūgs. 
12 d. Strumilos svetainėj 2 v. 
po pietų turėjo susirinkimą.

Pradėjus pardavinėti taip
vadinamų tikrą.)) alų ir alaus“Naujienose” per du 
bizniui plečiantis, atsirandu m6nesiu> ir sako, kad jį 
tam tikrų dalykų, kurie reikč- lankosi daug ljetuvių iš įvak 
tų būtinai taisyti. I avieniams kojonijų ir kitų miestų, 
nėra galimybės nieko atsiekti aĮVykę į Pasaulinę Parodų, 
biznio pagerinimui, pasakė vie- [ 
nas saliuno užlaikytojas.

Todėl, dabartiniu laiku Rose 
landė saliunų užlaikytojai or 
ganizuojasi į Sputh End Cafe

J. Maskaliunas, 817 
i35th Street, garsino savo įs- 

per

West
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.________ ;____ _ c

Garsinkite “N-nose” ■
Lietuviai Daktarai J 

Amerikos ‘Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai.

DR. C. K. RUAUGA \ 
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.1
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart ėventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W.' Marųaitti Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Rn. 6600 South Artesian Avinus 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstid Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusiai, išpurtuiiai 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12,

1 3343 South Halsted Street
> Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol'is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 8 
vak, Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Phone Canal 6122

d DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

J 2291 West 22nd Street 
j Valandos: Ii—3 ir 7<—8
7 Seredomis ir nedėliomis pagal sptart

Rezidencija 6631 So. California Avi. 
Telefonas Republic 7868

•| Lietuviai Daktarai

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

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

Tel. Seeley 7330
, Į Namų telefonas Brunswick 0597

' DR. C. KASPUTIS
j DENTISTAS

Grįžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted SL
> Td. BOUIEVARD 9199

, Ofiso ir Rez.. Tel. Boulevard 5914

. DR. NAIKELIS
756 W. 35th SL

(Cflt. if 3Sth V HdK«d Su.) 
Ofiso valandos: nup 2-4. nuo 7-9

NedŪdienfab pagal sutartį.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th 8 Halsted Su.) 
o valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

- tel. Lafayette 7031

’. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avinui

Tek Lafayetu 4146
.ANDOS:

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

Įvairus Gydytojai

1145 Milwaukee Avenue
Joi: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam! žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ii 
akušeris.

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

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

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

Tėl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 «r Central 7464

Lietuves Akušeres
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Rašo F. Areška

rinkusiems jo “evangeliją*’ j

Urt «
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nubaustas. Kitas 
klubas padės gauti 

komercijos popie-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monro®'prie Clark

Mrs. ANEUA K. JARUSH 
? Physical Therajpy

SIMON M. SKUD?
GRABORIUS IR BALSAMUOTO

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel» Monroe 3377

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. Washington St,
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.<—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avi. Tel. Lafayette 7337

Namų TeL Hyde Park 3395

į galvą vienas daly- 
Ar nebūtų gerai, kad L.

Advokatai

Tel,

Tel. Lafayette 357 
J. Lintevičius 
GRABORRJS ir 

BALSĄMU9T0JA 
Patarnaują Chicago, 

ir apielinkčje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092, ARCHER A\

Phone Boulevard 4 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet riti sąžte 
ninga® ir nebrangus to
dėl, kad' neturime iš- 

l laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė 
CHICAGO, ILL.

lųęoiporated
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augšėiau 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W, I3th St. TeL Cdnal 6 
CHICAGO, ILL.

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. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Teiepbone Plaza 3200

Lachavieh ir Suniis
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnanja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsiSaukti, o mur 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 ‘

2314 W. 23rd PI., Chicagi
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, fll 
Tel. Cicero 5927

Važiuodamas į pikniką, gal
vojau, kad greičiausiai bus 
mažas, nes pasitaikė trys die
nos švenčių ir, todėl, daug 
lietuvių išvažinės į farmas. 
Bet pasirodė priešingai. Atvy
kęs į daržą radau didelį būrį 
žmonių. Stalai apsėsti, ap
krauti valgiais. Buvo pikni
ke, Gasparaičiai, Strupurai, 
Varnai, Pailgai, Empoliai ir 
daugelis kitų.
Planuoja įsteigti artistų grupę

Pavalgius, jaunimas nuėjo 
šokti, o suaugę pradėjo dis- 
kusuoti, kalbėti. Narys V. 
Varnas davė sugestiją, kad 
reikia sudaryti artistų grupę 
ir kvartetą ir tuo padidinti 
klubo veikimą. Jis pats yra 
patyręs lošėjas, Jam į talką 
žada ateiti B. Vaitekūnas, A. 
Ančiutė ir A. Šimkus, nesenai 
atvykęs iš Lietuvos.

Latviai kviečia lietuvius į 
talką

Teko susidurti piknike su 
latvių visuomenės veikėju J. 
Grecn, draugaująs su Joniš
kiečiais ir gerai su jais susb 
pažinęs, Jis pageidauja, kad 
joniškiečių klubas sueitų į 
tampresnius ryšius su latvių 
organizacijomis, susipažintų ir 
bendrai su jais veiktų. Rasta, 
kad bus galima tai įvykinti.

Pikniką vykusiai pamargino 
dainos, kurias išpildė kelios 
savanorių dainininkų grupės. 
Tvarka piknike buvo gera ir 
visi atsilankiusieji patenkinti. 
Didelio pelno negalima tikė
tis, nes laikai blogi. Šiuomi 
noriu tarti ačiū komisijai V. 
Kazimieraičiutei, P. Velentai, 
“Naujienoms” už pranešimų 
skelbimą, Peoples Furniture 
Co., už pagarsinimus per ra
dio ir kitiems prisidėjusioms 
prie surengimo.

Dar turiu priminti, kad pir
mutinis iš klubo jaunuolių 
rengiasi prie vestuvių. Pik
nike’visus kvietė į iškilmes 
atvykti. Jos. įvyksiančios grei
toje ateityje. Išteka Ona

Nors per radio buvo praneš
ta, kad įvyks ristynės, jos ne
įvyko, nes jų dalyviai nepasi
rodė. Publika laukė, bet bu
vo suvilta. Butų gerai kad ji 
dalyviai praneštų per spaudų, 
kodėl negalėjo atvykti, kac 
nepatenkintieji nedarytų klu
bui neteisingus užmetimus.

J. J. Butautis.

Žinios iš Amerikos 
Lietuvių Aero Klubo

ANTANAS KVEDARAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 12 dieną, 6 valandą va
kare 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus. gimęs Dablių kaime, Šila
lės parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, 2 sūnūs Antaną ir 
Pranciškų, dukterį Oną, brolį 
Jurgį, pusseserę Marijoną Gestau- 
tienę ir giminės, o Lietuvoj 2 se
seris.

Kūnas pašarvotas randasi 12220 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj rugsė
jo 16 dieną. 8:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlionio • 
sielą, o iŠ ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Kvedaro gį- 
minės, .draugai ir .pąžįriėmi 
nuoŠildžiąi/ . kviečiami dalyvauti 
laidotu vedė* ir'suteikti ’ jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą J

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunai, Dūkti, 
Brolis, Pusseserė 
ir giminės.

Laidotuvėse patarnauta gfabo
rtus J. F. Radžius. Tel. Canal 
6174.

Marąuette Parkas- 
“kur rišamos svar 
bios pasaulio pro

blemos”

DR. VAITUSH, OPT 
METŲVB 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių. įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, • nbrv.uotumo, skaudama 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi* 
suęse atsitikimuose. egzaminavimas daro^ 
mąs su elektra, parodančią mažiausias 
'klaida®. Spedalė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu-

Pigi#** Mp J>ųyp pirmiaus.
Daugely atsžtįikinių akyą ati- 
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau,
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
•____________________ . i __________________ 1 ■
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DK, tO&ER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas. Akis 

litaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.

________ Graboriai________
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimai 
Pilnai užbaigtas Palaidojimai taip žemai 

kaip $75.00
Pavlavičia Undertaking 

Company 
Inkorporuota 

HENRY W. BECKER 
(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

' 1 ■ 1i'i .... ...............................  .111.1 1 i.m miiiiiii r '..w

Telefonas Yardi 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinami.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, JLL.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avi., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

BRIDGEPORT — Gerbiami 
lietuviai, bcab.ejo jau Tamstos 
daug girdėjot apie šį naujai 
susiorganizavusį klubą, vadi
namų “Lithuanian Aero CJųb 
of America”. Gal tamstoms 
bus naudnga sužinoti daugiau 
apie jį. Tat aš ir sumaniau 
smulkmeniškai apie jį para
šyti bei .pranešti.

Šis klubas jau tapo suorga
nizuotas apje 4 savaitės atgal, 
kelių susipratusių lietuvių, 
kurių vardus jau esate skaitę 
laikraštyj. Jie susiėję ap
svarstė dalyką, kuris jau se
nai turėjo pas mus gyvuoti, 
tai yra, aviacijos sritį.

Po diskusijų nutarė klubu 
organizuoti. Tuoj pasirodė 
laikraščiuose skelbimai,’ <jog 
jau tas klubas gyvuoja, bot 
dėl darbo, nespėta per laikraš
tį viešai smulkiau pareikšti jb 
svarbu bei naudą. Tat aš ir 
esu priverstas mąždaug apie 
jį pareikšti. Kliųbe yrą apįe

MARQUETTE PARK.— J. V. 
prezidentas, Rusijos J. Stalinas, 
“darbininkų rojus” ir kiti da
lykai yra temomis įvairių dis
kusijų, kurios įvyksta gied
riais vakarais Marąuette Parke, 
kur visuomet susirenka didelis 
būrys ir šiokių ir tokių lietuvių.

Daugiai/siai triukšmo kelia, 
suprantama, Bimbos ir Andru
lio pasekėjai. Jie karštai įro
dinėja, kad Rusijoje dabar vis
ką valdo darbininkai, viskas 
jiems priklauso, jie jaučiasi ne
blogiau, “kaip spirgai taukuo
se”.

Ateina 
kas. . 
Pruseika atsiųstų j parką sayo 
delegaciją, kuiri išdėstytų sųsfc 
rinkusiems jo ‘'evang^bj^’ ir’ 

.............................................    ■ IV..... .

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

DR. A. A. ROTH
■ Rusu Gydytoju Chirurgu 

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

tJ Midvife 
6109 Sguth Albany 

Avinus 
Phone 

Hejnlock 9252 
Patarnaują prie gįn>~ 
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
stage, eleetrte treat- 
mept ir magnetie 
blankets ir t. t. 
Moterim* ir mergi
noms patarimai do
vanai.

I. J. ŽOLP
GRABORIUS 

1346 West 46th St. 
Tel. Boplevard 5203 ir 8413 

1327 So.. 49th Ct.
Cicero 3774. 4 K-Kcjojyčia

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS: 

127 N. Dearbarn St.,Roomt 1431-1434 
Telefonai Central 4410,4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
‘ Gyvenimo vieta

K 3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
I8TAIGA CHICAGOJE

J. F. graberių įstaiga yra1 8eniausia,tHri
to'penij, fodlj gali pigina patarnauti;

J. F. yrą vienaties lietuvių grąborius, Runa
turi įrengęs g^b^ !

Puikiausios, moderniškai įrengtos tryp; koplyčios su 
vargonais DYKAI

Nuliūdimo valandoj, paša.ukįte šląįstateą.

J. F. EDDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

4605-67 SO?
Vbi Telefonai YARDS 1741—1748 dncAGo. nx.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 

2506 West 63rd SL 
T«l. REPUBLJC 3100

a.

Tel. Cicero 2109 ir 85$ J

Antanas Petkus

WėrilWSt.

AJJaoikas,
M. D.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyfioj 9 iki 6 
Panedėly. Utarninke. Ketverge it 

Subatoj 9 iki 8.
■        y lii,,w "1      1 11111 ■ ■171111 w 1 111 —»|IWI

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivelt St. 
Tel.. Republic 9723
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RADIO CLASSIFIEDADS
progra

dange

turėjo

Telefonas

CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

ma-

JUS LAUKIATE?uvo adresu?

PAMĖGINKITE ŠIANDIEN

PASAUKITE

CANAL 8500

Jack Sharkey-Le- 
vinsky kumštynių 
bilietai 'Naujienose’

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

pikniką 
fondo

lai Akai yra ii Europos 
jie , priklauso, teprul nueina i

Sharkey pradėjo ka
rjerą ‘išnakindamas’ 
savo pirmą oponentą

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, Iii

Tarp lietuvių galėtų būti ir 
daugiau stambių biznierių, jęi-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAiyAKORČIŲ AGENTŪRA
PIANŲ --- -- -J

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė su staku ir 
fixturiais. 5 kambariai gyvenimui, 4522 
S. Honorr St. Tel. -Lafayette 5314.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

biznis išdirbtas per 10 metų

1435 Sangamon Avė.

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

Wis. F.
aviacijos

įvyks, yra 
ir didžiau- 
Chicagoje, 
todėl, kad 

ir kad

Financial 
Finaosai-Paskolos

Kodėl jums nepaskelbti tą liuosą kamba
rį, butą, garadžių? Jūsų senas pečius, ra
kandai, boileriai ir kiti dalykai gali kam 
nors būti reikalingi—o jus galite už juos 
pelnyti keletą dolerių. Skelbimai Naujie
nose neša geriausius rezultatus. Skelbimų 
kainos dabar labai žemos.

Chic. Liet. Dr-jos S 
P. susirinkimas

NAŠLE nori parduoti arba gauti pu 
sininką 
Restauracija su alum

Lietuvių Aviacijos Diena 
Rugsėjo-September 24 

Ford Airport, Lansing, III.

ąd tai pada 
nes vals

kaina $5500 

mašinerijom,

Petei; Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St 

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

Praeitų antradienį, rugsėjo 
12 d. Masonic Temple, North 
Sidėj, įvyko Cliicagos Lietu
vių Draugijos Sav. Pašalpos 
susirinkimas. “1 :

Buvo daug diskusijų dėl 
dr-jos inkorporavimo.

sekmadienį, 
“Lietuva

rengia išvažiavimų
pirmas kumštynes 

Sharkey ir Billy Mul-

Birutės’ 
dūdų orkes

SALIUNAS pardavimui, įsteigtas biz
nis, graži šokiams salė, arti Marųuette 
Road, geroj vietoj.

6647 So. Halsted St.

CICERO.—Apie 10 metų at
gal du vietos piliečiai pp. Ar
lauskas ir Zakaras bendrai pra
dėjo siūti motęrų apsiaubtus, 
paltus ir siutus. Užsakymus 
ima nuo pavienių ir krautuvių. 
Dirbtuvė pirmiau
14th ir 49 A ve., be| persikraus
tė į naujų vietų, 4820-30 West 
16th Street, nes senoji pasiro
dė per ankšta. Dirba smarkiai, 
nejaučia depresijos.

Siuvykloje dirba apie 50 dar
bininkų, pagal NBA kodeksų. 
Kiek man teko patirti žemiau
sia alga eshnti 60 c, į valandų, 
o aukščiausioji $1.25. Sako, 
darbininkų darbo sąlygos esan
čios geros.

su budinkais, 
mainys ant

garu apšildo- 
randasi Mat
ant mažesnio

Gražus radio 
mas įdomino ir linksmi 

no klausytojus.

Gimė 1902 metais, spalių 26 
d.; kumščiavosi nuo 1924

Žinia, apie antrą skridimą Lietuvon suju 
dino Chicagos lietuvius

LITUANICOS ANTROSIOS” ir J. R. Janušaus 
ko žygis sukėlė didelį entuziazmą 

gyventojų tarpe

NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Ezper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo* 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorpordotal 

1642 West DiVision St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

darže 
tras 
rio visų pelnų skiria į' žuvu
sių lakūnų S. Dariaus ir S. 
Girėno paminklo fondų. Visi, 
kuriems lakūnai buvo bran
gus, kurie apgailestauja jų 
mirtį, turėtų t vienu ar kitu

Stambi lietuvių biz 
nio įstaiga

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS F

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą. 

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

kiti. Ir taipgi 
įvairių naudingų praneši-

Mieste randasi du bankai,— 
abu išsilaikė ir neužsidarė. Lie
tuvių priskaitomajigi 300. Dau
guma jų priklauso Politikos ir 
Pašalpos Kliubui. Kliųbas turi 
puikų namų su gražia svetai
ne ir bizniui įrengtais kamba
riais. Daugiausiai kliubui yra 
pasidarbavę pp. Chelkis, Ly
deka, K. Petrila ir kiti.

Tai tiek apie' tų užmirštų 
kampelį. Pirmadienį po pietų, 
atsisveikinęs sų savo gerais 
svetingais draugais, sėdau j 
traukinį ir išvykau į savo se
nų tėvynę Chicago.,/

—R. šniukas.

ALAUS fikčeriai taipgi kendžių što 
fikčeriai, pigiai.

1708 So. Halsted St.

Progresą Radio Pro 
gramas.

RENDON 5 kambariai, šviesus, 
maudynė. Pigi renda. Brigbton Par
ke. 3934 So. Rockwell St. Lafayette 
5277.

mūrinis namas 
karų garadžius. 

Manot. Mainys 
arba lotų.

CHAS ZEKAS. 
3647 Archer Avė.

“NAUJIENOS” vakar gavo 
naujų pluoštų Jack Sharkey-K. 
Levinsky kumštynių bilietų, ku
riuos galima įsigyti atsilankius 
dienraščio ofise. Vakar ir už
vakar vakare bilietų pritruko, 
nes pareikalavimas buvo labai 
didelis, todėl pasistengta gauti 
jų daugiau. Kumštynės įvyks 
penktadienį, rūgs. 15 d. Įsigykite 
bilietui iš anksto. Bilietai nuo 
$1 iki $5.

Prisirašykite j musų spulką 

TEL. LAFAYETTE* 1083

2608 West 47th St

NAUJIENŲ IŠNEŠIOTOJAS 
MT. GREENWOOD. ILL.

Naujas Naujienų išnešiotojas Mt. 
Greenwoodė dabar yra W. A. IRWING, 
3122 W. lllth St„ kuris maloniai 
užrašys Naujienas ir pristatys į jūsų 
namus.

Naujienų Adm.

, Manager
5625 So. Western Avė 

Tel. Prospect 5669

dienas .nuo p-lės AnČiutės jos 
draugei

Kaip 
prasijos 
spaudęs 
Duųuesne, dirbdavo apie 
tūkstančiai darbininkų, 
dien dirbančių priskaitoma tik 
ligi pusantro tūkstančio. Ir tai 
jie dirba tik po 2 ar . tris die
nas per savaitę. Ypač yra su
sirūpinę tie, kurie turi savo 
namelius. Didelėje daugumoje 
jie turi Užsitraukę ant namelių 
morgičius ir dabai’ jiems gręsia 
pavojus prarasti tas nuosavy-

MARQUETTE PARKE parsiduoda 
lietuviška užeiga. Yra gražus naujas 
baras. Kambariai prie saliuno ir visi 
įeiti patogumai. Priežastis kodėl par
siduoda. patirsite asmeniškai. Rašykite 
į Naujienas, Box 27, 17-39 S. Halsted 
Street.

Grynas, priimnas Žemo sustabdo nie
žėjimą odos į penkias sekundas — 
ir pasrelbingras prie Eczemos. pučkų, 
dedervines, ir išbėrimu- Žemo be
veik stebuklingai praėalina visokias 
odos irltacijas, kadangi jo gydymo 
ypatybės rotai randamos kitose gy
duolėse. Visos valstinyėios užlaiko 
—85c. 60o, 91. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.25

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNĖS, NEI MANOTE 
Visi gatavi iėgabenimul 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, grosernėm, mėsinėm, delikatesų 

saldainių, sausmenų krautuvėm, siuvyklom, 
bot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
zaslanai.

Vartoti Ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHAS. BENDER CO.,

608—614 N. Wells St. Phone Superior 2361

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 vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur- 

REPUBLIC 8402

Nepamirškit atsisukti savo 
radio šį vakarų ant stoties W. 
S. B. C.—1210 kilo, purę po 
devynių, iš kurios vėl girdėsi
te programų, kurį jums pa
teiks Progress Furniture Co., 
Ine., Bridgeporte. Sužinota, 
kad dalyvaus duetas pp. He
lenos ir Onos Juozaitienės ir 
Benaitienė 
bus 
mu.

matyti lakūnų Juozų R. Janu
šauskų skraidant ir paremti 
jo planuojamų žygį tuo savo 
atsilankymu. Visas Dienos 
pelnas skiriamas skridimo fi
nansavimui.

Toji Aviacijos diena įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d., ir 
joje, be lakūno J. R. Janušau
sko, dalyvaus kitas žymus lie
tuvis lakūnas, Feliksas Vait
kus, iš Mihvaukee 
Vaitkus yra J. 1 
leitenantas ir jo bazė yra Mil- 
waukee County Airport. Jis 
mokėsi skraidyti Brooks ir 
Kelly mokykloje, Texas vals
tijoje, kur ir Janušauskas pir
mu kartu paragavo aviacijos.

Bendromis jėgomis šie abu 
lakupai išpildys turtingų ir 
įdomu tos' Aviacijos Dienos 
programų, demonstruodami 
publikai įvairiausius manev
rus, galimus su aeroplanu. O 
jiems į talkų ateis kitas lakū
nas, kuris šoks iš aeroplanų su 
parašiutu.

Vieta, kur Diena 
vienas iš geriausių 
siu aerodromų 
Jis buvo parinktas 
yra visuomet sausas 
jame yra daug vietos automo
bilių pastatymui ir publikai. 
Jį pasiekti yra lengva iš Chi
cagos i rapielinkinių miestelių. 
Taisyklės apie kelius, kaip va
žiuoti į aerodromų, bus pas
kelbtos už kelių dienų kartu 
su žemėlapiais, kuriais pla
nuoju važiuoti galės pasinau
doti.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Snpakavimas, S to rage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted Su

Jis gimė spalų 26 d., 1902 
metais Binghamton, N. Y., kur 
ir dabar gyvena jo tėvai Juo
zas ir Ona Žukauskai. Pratur
tėjęs, Jack Sharkey nupirko 
jiems kuklius, bet gražius na
mus, kuriame tėvai dabar gy
vena.

Būdamas mažas lankė mo
kyklų, vėliau dirbo batukų 
dirbtuvėje, o 1920 metais įsto
jo į J. V. laivynų. Tarnavo 
laive U. S. South Carolina. 
Ten jis ir pradėjo kumSėiuo- 
tis. Draugai jūreiviai jį pra
minė “Battling Skee”.

Laivyne J. Sharkey tarnavo 
iki vasario 23 d., 1924. Ne
trukus po baigimo tarnybos, 
jį paėmė į savo globų mena- 
džeris Johnny Buckley, kuris 
suruošė 
tarp J. 
doon.

Praeito antradienio vakare, 
pastangomis Peoples Furni- 
ure kompanijos, iš stoties \V. 

G. E. S., buvo transliuojamas 
radio programas, susidedųs iš 
dainų, muzikos ir kalbų.

šį sykį' klausytoj 
naujienybę girdėti dar pirmu 
kartu naujų, bet gerai išsi
lavinusį duetų ir solistę pane
lę A. Amhrozaitę, kuri labai 
švelniai dainavo solo, porų 
gražių dainelių. Prie to, ir A. 
Čiapas irgi dainavo. Įdomių
kalbų apie sveikatų pateikė
Dr. M. Strikol, M. D. o prie 
to viso, graži rinktina muzi
ka, įdomi* ir naudingi prane
šimai, daug kuo suįdomino 
Šio programo klausytojus. Iš 
to viso galima spręsti, kad 
panaųs programai patinka vi
siems klausytojams

vo vienas iš Žukausko mėgia
mųjų kumštinlhkų ir todėl 
naujoji “žvaigždė” nutarė pa
sisavinti sau to pirmtakuno 
vardų.

J. Sharkey gyvena Chestnut 
Hill, Newtone, Mass, kur turi 
pretenzingų Rezidenciją, kai
nuojančių $95,000. Ten gyve
na ir jo šeimyna, Mrs. Doro- 
thy Sharkey ir trys vaikai. 
Apskaičiuojama, kad Sharkey 
turtas siekia $1,000,000.

Kam 
vyriausįji paštą (Clark ir Adami 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prft 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised W1ndow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERĮ, kaii 
kad .šiame sąraše uažvmfita.

011 Jankus Jozapas 
913 Kartanas A 
915 Klebonui ‘

Laimėjęs 36 kumštynes ir 
pralaimėjęs 8-ias, Jack Shar
key penktadienyje vėl prade
da naujų serijų susirėmimu, 
kurie, jis tiki, atneš jam atgal 
čempionatų, kurį pralaimėjo 
Primo Carnerai trumpų laikų 
atgal.

Jis kumščiavosi nuo 1924 
metų. Pirmų laimėjimų atsie
kė savo pirmose kumštynėse, 
kaipo profesionalas, “išnakin
damas” tūlų Billy Muldoon. 
Nuo to laiko Sharkey nuolat 
kopė aukštyn, supliekdamas 
“baisųjį negrų” Harry Wills, 
G. Godfrey, Tommy Loughran 
ir eilę kitų žymių kumštinin-

Auditorius

3241 So. Halsted St 
Tel. Victory 7188

PATYRUSIOS rankų darbo darbi
ninkės dėl "fagoting” ir išsiuvinėjimo, 
imti darbą į savo namus. Atsišaukite. 
4137 Belmont Avė., 2 flatas.

20 MYLIŲ nuo Chicagos. 40 akrų 
farma ant cementinio Highway 45, 6 
kambarių namas, barnė ir daugiaus bu- 
dinkų, sodnas, žemė derlinga, juodže
mis — kaina $5500.

120 akrų farma Wis. 
gyvuliais 
namo.

2 flatų 
mas, 2 
ųuette 
namuko

Misiūnaitei.
kitur, taip ir čia de- 

slogutia nepaliauja 
žmones. Pirmiau čia, 

šeši 
šian-

Aukos jau pradėjo plaukti 
nors Skridimo sąjunga ne
baigia organizuoti 
lis įstoja nariais; '

Kiek kalbų, nustebimo ir en
tuziazmo Chicagos lietuvių 
tarpe sukėlė žinia apie antrų 
skridimų į Lietuvą, kurį pla
nuoja žymus lakūnas Juozas 
R. Janušauskas-James!

Žaibo greitumu žinia apibė
go visas kolonijas ir davė pra
džių kalboms ir išsireiški
mams, kuriuose galima bu
vo išskaityti pasitenkinimų, 
džiaugi mų, nuoširdų norų 
prie žygio įvykinimo prisidėti.

Janušausko skridimas be
veik visur yra pasikalbėjimų 
tema ir visur be išimties yra 
skaitoma kap. S. Dariaus ir S. 
Girėno žygio tęsiniu. Tų įsi
tikinimų visuomenėje sustipo 
rino faktas, kad J. R. Janu
šausko aeroplanas bus “LITU- 
ANICA ANTROJI”, taip pava
dintas žuvusių pirmtakunų 
pagerbimui.

Ir, nors dar Amerikos Lie
tuviu Trans-atlantinio Skri
dimo Sųjunga nėra baigta or
ganizuoti, aukos jau pradėjo 
plaukti iš visų Chicagos dalių. 
Daugelis savo noru kreipėsi į 
iniciatorius, išreikšdami norų 
būti tos sąjungos nariais.

Todėl neabejotina, kad Lie
tuvių Aviacijos Dienoje, kuri 
įvyks Fordo aerodrome, Lan
sing, III., netoli Chicagos, at
silankys tukstančai žmonių pa-

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

PARSIDUODA labai pigiai Meat 
Marketas su visais įrengimais, galima
Supirkti su mažu įmokėjimu. Jucius

leat Market, 3239 S. Halsted St.

Pirmininkui paaiškinus, kad 
draugija tapo ‘ inkorporuota 
Illinois valstijoj,/ir kad pada
ryta tūlos permainos valdybo
je sulig valstijoj įstatymų rei
kalavimu, kįlą0 nerųažaį dis
kusijų. Pasirodo, ,kąd dauge
lis narių labai pepalankųs to
ki an> į į žyginį' rri ^nkoępprųdti 
arba tiksliau sakant, įregis
truoti draugijų. Bet pirminin
kas paaiškino, 
ryti būtinai reikėjo 
tija to reikalauja. Kiti prikišo 
valdybai diktatoriškų sauva
liavimų. Girdi; kodėl kitos 
draugijos nesiregistruoja tir 
jų niekas neverčia tai daryti. 
O jums, girdi, vis rupi vari
nėti visokius skymus. Esu, ta
da butų geriau apsidrausti 
apdraudos kompanijose, negu 
turėti tokių draugijų, kurių 
“valdys” valdžia.

Reikia pasakyti, kad drau
gijų įregistruoti buvo nutarta 
draugijos susirinkime kiek 
laiko atgal.

Daugiau svarbesnių reika
lų nebuvo svarstyta. Draugi
joj randasi keletas ligonių. 
Prie draugijos prisirašė kele
tas naujų narių. —Narys.

“Sharkey”
Atsiekęs šiokį tokį pasiseki

mą boksininkų profesijoje, 
tuomet dar J. Žukauskas, 
kumštinirtkas pasirinko sau 
“Sharkey” vardą ir tuo vardu 
yra labiausiai žinomas sporto 
pasaulyje^ Tom Sharkey bu-

GRANE COAL CO 
J J3M So.Long Avi. I nu mhmmc z Moa. &

“Lietuva” benas ra 
gina lietuvius prisi 

dėti prie lak. pa
minklo.

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 automobjliai yra ekono
miškiausi 
galionu gasųl 
30 mylių.

Grabam automobiliai yra labai pato
gus, stiprus ir greiti. Tai yra moderniš- 
kiausi automobiliai markete.

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

GAGE PARK MOTOR 
SALES

M. Senics, Sav.

Kviečia visus į savo 
rengiamą, paminklo 

naudai.

'hudu prisidėti prie jų atmin
ties įamžinimo.

“Lietuva” benas prisideda 
kukliai prie to darbo sureng
damas šį išvažiavimų ir pas
kirdamas paminklui įplau
kas. Taipgi darbų įvertina 
daržo savininkė, p. Makutie- 
nienė, kuri suteikė vietų vel
tui. Visi atsilankykime pik- 
nikan!

—Koresp. A.' P. Staneviče.

važinėtis. Galima su vienu 
ino važiuoti nuo 25 iki

šeštadienį, rugsėjo 2 d., apie 
6 vai. vakaro iš Union geležin
kelio stoties ekskursiniu4 trau
kiniu išvykau;! Pittsburghų. Se
niai mano noras ir troškimas 
buvo aplankyti pittsburghie- 
čius, o ypač duqueniečius, nes 
jų labai buvau pasilgęs. Todėl 
švenčių proga pasinaudodamas, 
nutariau juos aplankyti.

Truputį po šešių ryto aš jau 
buvau Pittsburghe. Aplinkybes 
taip susidėjo, jog savo parapi- 
jonų Ben Lapeikos ir Kazio 
Savicko negalėjau aplankyti. 
Pastarasis turi restoranų. Todėl 
tuoj apleidau Pittsburghų ir 
vykau į Duųuesne. Po 45 mi
nučių kelionės pamačiau ir 
miestų, kuris randasi prie Mon- 
gahela u’pės. Iš slėnio kyšojo 
dirbtuvių kaminai.

Prieš 21 metus aš čia dirbau 
plieno liejykloje ir liejau savo 
prakaitų,—varčiau raudona ge
ležį ir dirbau po dvyliką valan
dų per dienų. Dirbau čia pus
ketvirtų metų. To miesto gat
vės mano išvaikščiotos yra kas 
rytų ir kas vakarėlį. Būdavo 
nuvargęs ir paišinas einu vos 
kojas vilkdamas 
tikslo ir be jokios vilties susi-? 
laukti .šviesesnės ateities.

Bet štai dabar, prisiartinant 
prie to miesto, pradėjo smar
kiau širdis plakti iš džiaugsmo. 
Dar kelios minutės ir aš pasi- 
matysiu su savo draugais, su 
kuriais kartit vargus-vargelius 
kentėjau, džiaugshittfe be links- 
mybėmes dalinausi. Tikrai ma
lonu buvo susitikti su Mykolu 
Chepanausku, jo žmona, duk
terims Onute, Elena ir Variu- 
te bei su sūnumis Antanu, Juo
zu, Vincu ir Kaziu4.

P-as Chepanauskas tai se
niausias ir populiariškiausias 
šio miestelio lietuvių kolonijos 
gyventojas. Vietos lietuviai jį 
vadina “majoru”. Seniau jis 
buvo žinomas kaipo grinorių 
drangas ir prietelis. Ir reikia 
pasakyti, jog Mykolas Chepa
nauskas ne vienam atvykusių 
iš Lietuvos pagelbėjo gauti ge
resnį darbų ar kitokiu budu 
pasitarnavo. Tai tikrai nuošir
dus ir draugiškas žmogus.

Chepanatfskų šeima išauklėta 
tikrai lietuviškoje dvasioje. Vai
kai gražiai kalba lietuviškai ir 
visi sutikime gyvena, žodžiu 
sakant, tai pavyzdinga šeima. 
P-as Chepanauskas yra apie 
70 metų amžiaus žmogus. Ne
žiūrint į tai, kad jam teko per
gyventi daug karčių valandų, 
jis atrodo gana stiprus.

Maloni* man buvo susitikti su 
p-ia P. Mažeikiene iš Gary, Ind. 
Ji buvo atvykusi pas ponus 
Chepanauskus į svečius, —ti
ksliau sakant, į jų sunaus An
taną vestuves. Nebuvau jos 
matęs per 21 metus. Tai 
loni ir draugiškų moteris

Smagiai beviešėdami ii 
ksmai laikų beleisdami, susi
laukėme ir vakaro. Tada nuta
rėme aplankyti Chepanauskie- 
nės sesutę, Onų ObČehikienę, 
kuri gyvena East Pittsburghe. 
Susėdome į du automobiliu į ir 
nuvažiavome. Vėliau aplankė
me ir jos brolį Jonų Mažei
kų, kuris gyvena Wilmerdinge. 
Gerai ir smagiai paviešėję, grį
žome namo gana vėlai. Apsi
nakvojau pas savo gerų draugų 
ir kaimynų Kazimierų Petrilų.

Pirmadienį dar aplankiau sa
vo draugus Chepulius, Shim- 
kufc ir kitus. Kadangi nedaug1 gu ne pavydas. Turėtume daug 
laiko teturėjau, tai negalėjau'pramonininkų, politikierių, kaip! 
užsukti j Bnaddock’ą pas ponu 3 ir kiti, bet tuo tarpu ne,—D. 
Pampikus bei atiduoti labas j5b4h aoicmfw yaoinbgkžj ao

BEUTY OPEREITORKA žinanti 
visą darbą, turi būt patyrus. 

1747 So. Halsted St.

For Rent
ANT RENDOS gera vieta dėl road- 

auzės arba alinės arti Šv. Kazimiero ka
pinių llltb St. Taipgi kambariai ir 
svetainė. Stanley Pliszka, 6524 Emerald 
Av«. Tel Wentworth 9344, arba 
BrunsWick 0718.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs virėjas 
(Cook), taipgi patarnautojai ir barten- 
deris. Atsišaukite į Ramova Garden, 
3508 So. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemS Pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. 8 Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

Help Wanted—Female 
—e-_____

REIKALINGA jauna patyrusi vei 
terka. 

3457 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures 
Ftakandai-Įtaiąąi

PRIVERSTAS urnai paaukoti visus 
rakandus: pariorio setą, miegruimio ir 
pusryčių setus, keturius puikius kaurus, 
liampas, vacum valytoją, paveikslus, 
įvairias vertingas reikmenas. Parduosiu 
su dideliu nuostoliu, jei kas paims tuo
jau.

6626 So. Halsted St.




