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Išsprogdino tiltą

Penki

Išplėšė pašto siuntinius4
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lėktuvo, galbūt 
sužinota, kaip 

nebus sužinota

šis susirinkimas praėjo prislėg
tu upu ir be didelių kalbų ir 
nieko svarbesnio nenutarta

nariai 
Union, 
Circuit 
ir jos

Įdūkę medvilnės plantatoriai 
ginklais puolė streikuojan
čius medvilnės tikinėjus. 20 
streikierių sužeista

Bandė prievarta išvogti Vokie
tijos pacifistų paduotas nusi
ginklavimo peticijas

Amerikos Darbo Federacija rū
pinsis, kad 30 vai. darbo sa
vaitė butų įrašyta į visus ko
deksus

paci- 
peti- 

ir tai-

Organizuoti darbi
ninlrsii 117 9AI užsimokėjo savo dutoklių ir te-llllllkal IkvVvd uZi O\J | ko stvertis griežtos ekonomijos, 

vai. darbo savaitę

1 užvedė 
prieš unijų 

reikalaujančių, kad 
paskirtas receive-

TEGUCIGALAPA, Hondu- 
ras, sp. 11. —Oficialės žinios 
sako, kad 19 žmonių liko gy
vi palaidoti žemės nuslinki- 
mui užgriuvus Apolopi kaimą

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskj šalčiau.
Saulė teka 5:58, leidžiasi
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Lėktuvas Eksplodavo, 7 
Žmones Žuvo

Skridęs į Chicago didelis pasažierinis lėk
tuvas eksplodavo ir užsidegė ore ties Gary, 
Indiana. Du lakūnai ir 5 pasažieriai žuvo
-CHICAGO.—Užvakar vakare, 

apie 8:45 vai., didelis dviejų 
motorų United Air Lines lėktu
vas, skridęs iš New Yorko į 
Chicago, dėl nežinomos prie
žasties eksplodavo ore, užside
gė ir nukrito kaip koks lieps
nojantis kamuolis, ties Chester- 
ton, Ind., netoli Gary, Ind. At
bėgę nelaimės ! vieton žmonės, 
dėl ugnies, negalėjo gelbėti nė 
lakūnų, nė pasažierių.

Lėktuve skrido lakūnas Tar- 
rant ir jo pavaduotojas Ruby, 
abu iš Oak Park 4r penki pasa
žieriai. Visi jie žuvo liepsno
se. Trys pasažieriai buvo iš 
Chicagos ir du iš kitų miestų, 
jų tarpe dvi merginos. Visi jie 
žuvo.

Du pasažieriai nukrito dau 
giau kaip už pusės mylios. Ar 
jie patys išoko, ar juos eksplo-

Reikalauja receive- 
rio Chicagos jani

torių unijai, 
, i—.. ..i. i, i iM>in

Užvesta kylą-reikalaujanti, kad 
butų paskelbti viršininkų rin
kimai ir kad senieji viršinin
kai atsiskaitytų
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zija išmetė iš 
niekad nebus 
galbūt niekad 
nelaimės priežastis. Bet jie bu
vo išmesti dideliu smarkumu, 
nes jų kūnai giliai įsmego min
kštoj žemėj.

Pasak liudytojų, lėktuvui 
skrendant urnai pasigirdo smar
ki eksplozija ir užsiliepsnojęs 
lėktuvas ėmė kristi žemėn. Jo 
uodega nukrito už trijų ket
virtadalių mylios nuo tos vie
tos, kur nukrito pats lėktuvas. 
Matyt, nelaimė ištiko netikė
tai, nes dar skrisdami virš 
North Liberty, Ind., lakūnai 
per radio pranešė, kad “viskas 
tvarkoje”. Chicagoje jie tu
rėjo būti prieš 10 vai.

Dabar valdžia stropiai turia 
nelaimės priežastį, bet abejo
jama ar pasiseks ją nustatyti.

CHICAGO.
Chicago Fiat Janitors’ 
lokalo No. 
teisme bylą 
viršininkus, 
unijai butų
lis ir kad senieji unijos virši
ninkai atsiskaitytų su unija. 
Skundas taipjau reikalauja, 
kad teismas paskelbtų naujus 
viršininkų rinkimus ir kad pats 
teismas tuos rinkimus prižiū
rėtų, taipjau kad teismas už
draustų unijos viršininkams pa
šalinti iš unijos skundėjus ar 
kuo nors jiems kenkti. ?

Byla yra atkreipta prieš uni
jos prezidentą Jerry Horan, 
vice-prez. Gus Vankech, fin. 
sekretorių C. F. Peters ir ki
tus viršininkus, Skundėjai yra 
Albert, Okie, Joe ir Adolph An
dersonai ir Swan Hakinson.

Skundėjai nurodo, kad iš 
apie 10,000 kasmet duoklėmis 
yra surenkama apie $100,000 h 
kad kasmet lieka apie $60,000 
išmokėti nariams pomirtines, 
bet viršininkai nemoka pomir
tinių, nors to reikalauja uni
jos įstatai.

Skundas taipjau nurodo, kad 
pereitą rugsėjo mėn. turėjo j- 
vykti viršininkų rinkimai, bet 
viršininkai atsisakė rinkimus 
skelbti. Todėl ir reikalauja
ma, kad teismas paskelbtų rin- 
rimus ir juos prižiūrėtų.

Visi penki skundėjai sako, 
kad jiems buvo grumojama už

tai, kad jie reikalavo viršinin
kų rinkimų ir todėl jie prašo 
teismo apsaugos iki bus iš
spręsta jų užvestoji byla.
Areštavo kitos janltorių unijos 

raštininkų
Policija vakar Theater and 

Office Janitors' unijos raštinė
je, 509 S. Wabash Avė., areš
tavo garsų prieš desėtką metų 
gangtserį “Twk> Guri” > Louis 
Alterie, kuris buk ėjęs unijos 
sekretoriaus pareigas.

Savo laiku Alterie buvo stam
bus gangsteris, bet vėliau iš 
Chicagos išvažiavo buk ūkinin
kavęs Coloradoj ir paskui ne
bebuvo apie jį jokių žinių. Ja- 
nitorių unijai jis dirbo kaipo 
L. A. Variam Bet policija jį 
pažino ir jis pats greitai pri
sipažino ,kad jis yra Alterie.

Policija sako ,kad jis tapo 
areštuotas sulig išduotu war- 
rantu kaipo valktata Tečiaus 
jis tapo areštuotas tuoj po to, 
kai Oklahoma City einančioj 
byloj Katherine Kelly liudijo, 
kad ji ir jos vyras yra pirkę 
kulkosvaidžius dėl janitorių 
unijos Chicagoje. Ji sakėsi, kad 
jie pirkę unijai tris kulkosvai
džiui.

Gary, Ind., biznierius 
neteko NRA ženklo

T

Si

Griaučiai užpereitą naktį sudegusio ties Gary, Ind., didelio į Chicago skridusio pasažierinio 
lėktuvo, kuris ekspliodavo ir užsidegė ore. Du lakūnai ir penki pasažieriai žuvo.

Vokietijos naciai 
puolė tautų są
jungos rumus

GENEVA, sp. 11.— Didelio 
triukšmo tautų sąjungos rate- 
liutose sukėlė išėjęs aikštėn Vo
kietijos nacių pasikėsinimas 
prievarta išvogti iš tautų są
jungos rūmų Vokietijos 
fistų paduotas sąjungai 
ei jas dėl nusiginklavimo 
kos. <

Tautų sąjunga yra gavusi 
peticijų su milionais parašų iš 
įvairių šalių, . prašančių nusi
ginklavimo. Tos neticijos. yra ■ ? 7 A \ 1.

sukrautos tam tikrame tautų 
sąjungos rūmų kambaryje’. 
Kartą į tą kambarį įsiveržė' 
Vokietijos propagandos minis- 
teris Gpebbels su buriu savo 
mušeikų ir bandė prievarta iš
reikalauti Vokietijos- piliečių 
peticijų. Bet kanadietė pri
žiūrėtoja nacių nenusigando ir 
atsisakė tas peticijas jiems iš
duoti.

Nusiginklavimu konferenci
jos pirmininkas Arthtfr Hen- 
derson taipjau yra gavęs raš
tišką nacių reikalavimą, kad 
tos peticijos butų jiems iš
duotos.

Aišku kas atsitiktų su pasi
rašiusiais Vokietijos piliečiais, 
jei tos peticijos patektų į na
cių rankas!

PITTSBURGH, Pa., sp. 11.— 
Minkštųjų anglių kasyklų apie- 
linkėj atsinaujinus sabotažui ir 
klajojantiems pikietuotojams 
uždari ite kelias kasyklas, kurios 
buvo atsidariusios angliaka
siams gryžus į darbą preziden
to Roosevelto kvietimu, šįryt 
tapo išsprogdintas tiltas per 
Jacobs tipelį, Westmoreland pa
viete. Tiltas išsprogdintas di
namitu.

Vakar liko sudegintas vienos 
kasyklos “tipelis” ir nesėkmin
gai bandyta sudaužyti trauki
nį, kuris gabeno anglis iš West 
Virginijos į PittsbUrgho gele
žies liejiklų apygardą.

Chicago gaus pasko 
■ los iš viešųjų 

darbų fondo
WASHINGTON, sp. 11. -r- 

Chicagos sanitarinis distriktas 
gaus $8,000,000 paskolos iš fe
deralinio viešųjų darbų fondo. 
Paskola bus suteikta statybos 
projektams, kurie suteiks vie
no mėnesio darbą 81,000 dar
bininkų.

Tie darbai tęsis apie 18 
mėnesių ir prie jų kas mėnesį 
bus samdoma apie 4,500 dar
bininkų.

Areštavo 17 rinkimų 
viršininkų Chicagoje

Tik naciai gali gauti 
darbą Vokietijoje

Tautų sąjungos šių 
metų siisirinki- 

J mas užsidarė

Penki darbininkai 
užmušti samdytojam 

puolus streikierius

11. — 
‘NRA eina 

Amerikos 
konvencija 
Federacijos 
rūpintis ir

GENEVA, sp. 11.— 14-tas 
tautų sąjungos plenumo susi
rinkimas užsibaigė šiandie. De
batai buvo trumpi ir tikslus. 
Nebuvo jokių iškalbingų pra
kalbų apie taikų ir valstybių 
broliškumų, kuriomis pasižymė
davo pirmesnieji susirinkimai. 
Abelnai susirinkimas praėjo 
prislėgtu upu, delegatai buvo 
susirūpinę tarptautine padėtimi 
ir nejautė reikalo rodyti iškal
bingumų.

šie metai tautų sąjungai bu
vo sunkus. Jai nepasisekė lik
viduoti karų tolimuose rytuose, 
o ir ekonominės ir nusiginkla
vimo konferencijos pakenkė jos 
(prestižui. Daugelis narių ne-

WASHINGTON, sp.
Pripažinusi, kad 
teisinga kryptim”, 
Darbo Federacijos 
vienbalsiai įsake 
pildomąja! tarybai 
kovoti, kad 30 vai. darbo sa-I 
vaite birtų įrašyta į visus ko
deksus, nes kitaip negalima pa
šalinti nedarbo ir depresijos.

Kad tai bute atsiekta, teikia vo
ties tai, kad ir industrine ad
ministracija ir darbo sekretorė 
Perkins tam darbininkų reika
lavimui pilnai pirtaria.

Industrinė administracija da
bar daugiausia rūpinasi sustab
dyti darbininkų streikus. Apio I 
tai kalbėjo konvencijai ir pats 
industrinis, administratoiiins 
Johnson. “Darbininkams nėra ( 
reikalo streikuoti prie Roose-į 
velto plano”, sakė Johnson. 
Girdėjosi ir grūmojimų, kad jei 
strekiai nepasiliaus ir ginčai 
su samdytojais nebus paveda
mi arbitracijai, ta* prezidentas, 
pareikalausiąs iš kongreso ga
lios streikus sustabdyti ir įves
ti verstiną arbitraciją.

PRENSO, Cal., sp. 11.—Jdif- 
kę Californijos medvilnės plan
tatoriai ginklais puolė streikuo
jančius medvilnės skinejus ir 
ėmė juos šaudyti ir žudyti.

Trys meksikiečiai streikie- 
riai liko plantatorių užmušti 
ties Pixley, Cal. Kiti du strei- 
kieriai liko nušauti ties Arvin. 
Cal.
• Visuose puolimuose mažiausia 
20 streikierių sužeista.

Tai jau ne pirmas atsitiki
mas, kad Californijos farme- 
riai ginklais puola streikuojan 
čius darbininkus.

susiaurinant pačios sąjungos 
veikimą.

šiame susirinkime nebuvo 
užsiminta nė apie tolimųjų ry
tų karą, nė ekonominiais ir nu
siginklavimo klausimais. Japo
nija pasitraukė iš tautų sąjun
gos ir todėl sąjunga nelabai ga
li spręsti Japonijos-Chinijos 
karo. Nusiginklavimas ir eko- 

i nominiai klapsimai yra svars
tomi kitų konferencijų, todėl 
dar nėra pasiekę sąjungos ple
numo. .

Sąjunga įsigijo, ir vieną naU-

6 Lotynų < Amerikos 
respublikos pasirašė 
nepuolimo sutartį
RIO JANEIRO, Brazilijoj, sp. 

11.—šešios Lotynų Amerikos 
respublikos vakar pasirašė prieš
karinę sutartį. Sutartį pasirašė 
čili, Meksika, Uruguay, Para- 
guay, Argentina ir Brazilija. 
Ji uždraudžia puolimo karų ir 
ginklo pagelba užiminėti sve
timas žemes. Galimiems nesu
sipratimams rišti yra stMaro- 
ma*taikymo mašinerija.

WASHINGTON, sp. 11. — 
Pirmas biznierius Amerikoje, 
kuris neteko NRA. Mėlinojo 
Aro ženklo yra Gary, Ind., alu» 
dininkas Theodore G. Rahutis, 
savininkas Rahutis Gardens, 
šale Dunes vieškelio. Jis tik du 
mėnesiai atgal atidarė puikią 
užvažiuojamą vietą, kuri jam 
kainavusi apie $250,000 ir sam
dėsi apie 40 darbininkų. Jis 
nors pasirašė NRA kodeksą, 
bet jo nepildė. Visi jo darbi
ninkai paliudijo, kad jis nepil
dė kodekso nė dėl darbo valan
dų, nė dėl minimum algos. Vie
nas darbininkas liudijo, kad jis 
per dvi dienas dirbo 21 valan
dą ir gaudavo 14c j vai. algos. 
Pats Rahutis pasiteisinti neat
ėjo.

STANLEY, Wis7 sp. 11. — 
Farmeris Peter Mohlko, 65 m., 
po šeimyninio barnio, pašovė 
ir gal mirtinai lJ 
Žmoną ir tada pats

sužeidė savo 
nusišovė.

BERLYNAS, sp. 11. —Sam
dymas darbininkų dabar tapo 
pertvarkytas taip, kad tik na
ciai, kurių daugelis yra be dar
bo, tegali gauti darbą. Ki
tiems gi darbininkams nėra jo
kios progos gauti darbą.

Bet ir į nacių partiją dabar 
įstoti nebegalima, nes naujų 
narių prirašinėjimas yra su
stabdytas jaU keturi 'mėnesiai, 
kadangi diktatoriams yra leng
viau suvaldyti mažesnę partiją 
ir laimėti narių ištikimybę su
teikiant jiems valstybinius dar
bus. " t

EFFINGHAM, III., sp. 11.— 
Trys plėšikai užpuolė Union 
stotį ir pastvėrė šešis maišus 
pašto siuntinių, kurie buvo ga
benami iš vieno traukinio į ki4 
tą* Plėšikai pašto siuntinius 
išsirinko rųpestingai ir pabėgu 
automobiliu linkui St Louis*

CHICAGO.— Pavieto teisėjo 
Jarecki įsakymu už teismo pa
niekinimą liko areštuoti 17 rin
kimų teisėjų ir klerkų, kurie 
dirbo pereitais rinkimais 24- 
tame warde. Iš visų areštuo
tųjų pareikalauta užsistatyti po 
$2,500 kaucijos ,bet apie pus
tuzinis jų negalėjo kaucijos 
užsistatyti ir pasiliko kalėti.

Jutos areštuota sąryšy su rin
kimų kontestu tarp buvusio 
municipalinio teismo teisėjo 
Heller ir teisėjo Hasten.

Dar prieš kelis kitus rinkimų 
teisėjus ir klerkus yra išduoti 
warrantai, .bet bailiffai neįsten
gė kaltinamųų surasti, nes pa 
sak buvusio teisėjo Heller, dai
gelis rinkimų teisėjų ir klerkų 
buvo padavę ■' neteisingus adre
sus. '
24-tas wardas yra- valdomas 

demokratų boso Mae Rosenberg, 
kuris yra. federalinės valdžios 
kaltinamas nesumokėjęs $64,- 
Ooo pajamij teka#*

■-________ n—_ .

OSHKASH, Nebr., sp. 1-1.— 
Kimsey ir Riley liko nubausti 
po $100 už tai, kad jie medžio
jo paukščius <su lėktuvu.

Dar vienas karo lai 
vas siunčiamas

Kubon
WASHINGTON, sp. 11. —• 

Karo laivui Wyoming, kuriuo 
plaukia ir nemažas būrys ma
rinų, įsakyta plaukti į Guan- 
tamano, laivyno bazę Kuboje. 
Esąs tai “reguliaris lavinimas” 
marinų.

Rusija pradėjo glaudžiau koope
ruoti su sąjunga. Pirmiau są
junga, dei Jungt. Valstijų, ne- 
drysdavo kištis į Pietų Ameri- 
Įkos reikalus. Bet dabar pačios 
įjungt. Valstijos prie to sąjun
gų stumia ir jai jau pasisekė 
sutaikinti Peru ir Colombia, ku
rios buvo sūsikirtusios dėl Le- 
ticia raistų. Dabar tautų są
junga mano bandyti taikinti ir 
Boliviją su Paraguay, kurios 
kariauja jž Gran Chaco terito
riją. •

Daugiausia debatų susirinki-* 
me sukėlė Vokietijos hitleriz- 
mas. Vokietija sutiko, kad tau
tų sąjunga paskirtų komisio- 
nierių Vokietijos politiniams 
tremtiniams, jei jo veikimas bus 
autonomiškas ir jei nebus ve
dama propagandos prieš Vo
kietiją tautų sąjungos tarybos 
susirinkimuose.

Tautų sąjunga rūpinsis sukel
ti pinigus tremtinių šelpimui, 
parūpins jiems pasus ir ieškos 
vietos jiems apsigyventi kitose 
šalyse. Susirinkimas, nors ir 
labai neaiškiai, pasmerkė Vo
kietiją už žydų persekiojimų.

VVarren K. Billings 
prašo paroliaus

FOLSOM, Cal., sp. 11.—War- 
ren K. Billings ,kuris kartu su 
Tom , MoOney liko pasmerktas 
kalėti iki gyvos galvos peva už 
padėjimą bombos karinio pri
sirengimo parade 1916 m., San 
Francisco, šiandie padavė pra
šymą paliuoąuoti jį iš kalėjimo 
ant paroliaus.

BELLEVILLE, III., sp. 10.- 
4 vyrai Ir viena moteris liko 
suimti už “haidžėkinimą” tru
ko, kuriuo buvo vežama $20,000 
vertės prekių. $15,000 vertės 
prekių atgauta šokių salėje.

19 gyvi palaidoti že 
mėi nuslinkus

UŽ 
Baltijos sąjungą

Sąjunga ir Vilniaus klausimas
KAUNAS.—Francuzų publi

cistas Henry Chambon iš Lie
tuvos nuvyko Latvijon, kur 
spaudos atstovams taip pat 
davė pasikalbėjimą. Chambonas 
pareiškė, kad taikai patikrinti 
Europos rytų šiaurėje turėtų 
būt. įsteigta Baltijos valstybių 
sąjunga, kurion įeitų Lietuva, 
Latvija ir Estija. Dabartinis 
momentas, Chambon nutomone, 
tam esąs palankiausias. Tiesa, 
sunkumus sudarąs Vilniaus 
klausimas ir Lietuvos Lenki
jos santykiai, bet Chambonas 
tiki, kad “Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai artimiausiu laiku pa
gerės”.

Į klausimą, koks butų Fran- 
cijos vaidmuo šioje sąjungoje, 
Chambonas pareiškė, kad ji 
paremtų ją, sudarydama su 
sąjunga draugingumo paktą ir 
prekybos sutartį. Su Lenkija 
sąjunga turėtų palaikyti gerus 
santykius. Tai Chambono as
meniška nuomonė, bet jis tikįs, 
kad, sugrįžęs Franci j on ir pa- 
informusią užsienių reikalų 
ministeriją, savo nusistatymams 
rasiąs francuzų vyriausybės 
paramos.

Spauda, rašydama apie Cham- 
boną, pažymi, kad jis esąs ar
timas francuzų vyriausybes 
sluoksniams. Rygoje jis turė
jo pasikalbėjimą sif užsienių rei
klių ministeriu Salnais ir fran
cuzų ministeriu Tripier.SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON

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

Naujienų, ofisus atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.NAUJIENOS

1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500
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“If they want a s p e e c h they 

should put me up there,” Pop said, 
“ĮM-tei

todėl vietiniai 
rengėjai dabar 
spėkomis, kad 
pasisekimų ir

reikalo aioaėu 66r ar
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Rengėjai tiki sutraukij kelius tukstaųčius 
žmonių į; National Airportų, Detroite

• <v, M. >’

ačyk, bekalbėdamas ybarz- 
ipžėlė.

šios rųšics Dievo kirminai, 
kaip mano dėde Muilevičįus,

(arba perpetųal motion 
speech) 

(Feljetonėlis)

pirkinių 
krautuves, kųjuop skelbiasi 
fa a u j i e n o s e.

faaųęęuy ąk^o- 
s^jįtytęjcp prašaųp 

reikalais eiti į tas

didn’t understand a word of them 
any more than Mom būt they prę- 
tended they did and acted likę Joie 
was the tfrophet fclias or Coolid^e 
up there. And when Mrs. Farrell 
tried to look at her while Joie was 
talking Mom lookęd the other way 
and woulan*t givė her the satia- 
fattion.

Tommy didn’t mpke a speech; he 
had had a cHance lo, he said, būt 
didn’t wąnt to be bothered; this 
had aųnoyed Pop very much as he 
was full of a lot of stuff Tommy

ramento ir charakterio kalbė- 
“ * įį,^man supa- 

niaho dėde

Mom burst right out crying. For her lommy looked right down at her 
and smiled right at her and waved the diplomą at her.

užmuša' tuHnčias bendrumo 
,su paprastais šalčiais bakteri
jas! "Tas paięnąyįna jūsų 
gerklę, kada baktecijĖs ją su- 
skaudiną. Ir Lisceune yrą 
taiįųąų labai veiksminga ne- 
prdetdime Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke 2 *6 žiemos mėnesių pa
rodė, kad tie, kutk* plauna 
gerklę su Litrine tiktai 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesni^ ’if U lengvesnius 
už. tūps, kurie ned'pjoyį

C-r St’
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SYNOPSĮS
Born of humble parents, Mom 

and Pop, in a tiny Middle West 
factory town, Tommy kandolph, 
“always different from other chil- 
dren**, becomes a high school foot- 
ball sensation both to the dolight 
and disdain of his hard-working 
family. Big universities are bidding 
for him with the chances favoring 
Thorndyke, a “millionaires’ college” 
in the East. Graduation time ar- 
rives, Mom has a dreadful job lin- 
ing up Pop to meet the dignity of 
the occasion, būt finally all are 
properly present for the bacca- 
laureate exercises in the church....

LISTERiNE
rešieves

siliępimai 
šauskų, kuomet 
Detroite pereitų 
tvarkyti visas 
uos programų 
pasieks sekmadienį rytų 
kridęs ten iš Chicagųs, 
dabar apsistojo, grįžęs iš ke
liones Pennsylvanių ir New 
York o valstijose.

Po mūšių Havanoje. Kairėj — sužeisti ir užmušti karininkai, kurie visų dienų kovėsi su valdžios kariuomene. Dešinėj 
karininkai, kųrįe buvo užsidarę National hotely, po visos dienos mūšio pasiduoda kariuomenei.

tojų, bet leiskite;
žindinti jus su
Muilevičium, kuris, Di^ve - jam 
pam

pamokslas, tai jie pradėjo lo
šti “pinąkiį”. MuilęviČius, 
matydamas, kad valkatos ne
siklauso, atsiminė savo pripra
stos kantrybės paslaptį — už
simerkė ir dar garsiau pradė
jo rėkti.

Džcnitorius priėjęs patempė 
kalbėtojų už rankos ir pasakė:

— Tau laikas namo eit, aš 
turiu salę uždaryti!

Kalbėtojas atmerkė akis ir 
pamatė, kad neliko nei publi
kos, nei kėdžių.

— Don Pilotas.

Mom was deathly afraid that she 
might crack it from habit as Cousin 
Emmy took some pride in being 
able to crack her gum louder than 
anybody el^e.

Also Mom had made it a point 
to šit between Pop and U n c 1 e 
Louie because when them two got 
together they couldn’t be trusted 
to get along; and w|jen the speak- 
ing began Mom was glad she had 
done it because first one, then the 
other, would take some exception 
to what was said; and as sure as 
one did that the other one would 
make some kind of a face showing 
he thought the other one was 
wrong; this was funny because 
they were both great Democrats 
būt they had so many different 
principles. So she kept nudging one 
with her elbow and then the other 
to keep them from breaking out 
in an argument; and between 
watching them and Cousin Emmy, 
Mom hardly had time to listen her- 
self because Cousin Emmy was 
smiling silly at Tommy, ttying to 
catch his eye and make him smile 
at her from the stage, just to show 
off by letting evefybody know he 
was her cousin.

Būt Tommy was too smart for 
her. He just kept looking out on 
the crowd likę his mind was on 
important things; and if Cousin 
Emmy knew how m u c h Tommy 
really likęd ht?r she’d have lookęd 
the other way; indeed, it was all 
Mom could do to keep Tommy from 
insulting her to her face vvhenever 
she came around jawing. Cousin 
Emmy was Pop’s cousin.

The one thing Mom couldn’t 
stand about the whole affair was 
the way Mrs. Farrell and her skin- 
flint sat while their Joie wąs spoųt-

dėl.nelųhų^ Puriau ir .^įve- 
1W kelionę ir, p^gg^tį. jy,, at
mintį.

Toje Ayj^įjį^ ųiepoje q<į}t- 
rpite vietiniai lietuviai ir ga
lės pamąty|į ir suup/ižinti, sų 
<Wsų^u, lųkuii^ k|įrįą tįsįų 
pirm t akliui Dariaus ię Gįrėjpo 
keliais. Jie pamatys jį akjįi- 
joje, aeroplane, raižantį orų 
mažame Fleet tipų aęrop^laųię 
ir darantį įvairiausius šposus 
ore, dėl kurių jis yra ypatin
gai pagulėjęs, dėl jo ryšio su 
“oro 
Čirens 
musų 
kie žymus lakūnai kaip I>ųg- 
born, Lindberghas ir kįtįj.

Be J. R. Jaine^-.Tanu^iiųskp. 
Aviacijos Dienoje dalyvaus 
vienas lietuvis parašiutinin
kas, kuris šoks iq skreų^aličio, 
ir iki 2,000 pė0rų iš^įuųįo ae
roplano sų parašiutu; lakūnas 
Bill Maycock 
žinomas vietiniuose aviaęijos 
rateliuose ir Leonai;^ Flo, 
Detroito Ilaggcrty aerodromo 
savininkas ir Janušausko hįo-

Kalbėtojas, truputį pagalvo
jęs, rimtai atsakė:

— Dar ne, bet jau ruošiasi 
pripažinti.

Kai sekretorius Fomka Po- 
temka išsimiegodavo ir išalk
davo, tai baksteldavo kalbėto
jui yla į užpakalį. Toks se
kretoriaus patarnavimas buvo 
ženklu sustot kalbėti.

Vienų vakarų 
Muilcvičius buvo 
pasakyti prakalbų 
draugijai.

Kai jis išėjo sakyti 
bų, tai susirinkusieji 
liai rūkė cigarų 
šaipėsi ir plojo. 
Fomka Polemka, 
kad viskas tvarkoj, pasigėrė ir 
užlindęs už kulisų užmigo. 
Kai klausytojams nusibodo

Rengimui vadovaujanti gru
pė vietinių darbuotojų turėjo 
pasisekimų darbe ir kas svar
biausiai, pritarimų visuomenė
je. O kuomet tas pritarimas 
yra gaunama, tai reiškia, kad 
parengimo pasisekimas, yra 
užtikri itas.

Tikimasi, kad į airportų se-

CHA^TER NINE
When the sermon started Pop 

took it all in, as there was noth- 
ing he liked better than a talker; 
būt when Reverend Clayton reach- 
ed the part about Capital and labon 
he went against Pop’s principleS 1b 
bad that Mqm was afraid Pop was 
going to interrupt him once and 
she had to nudge him with her el- 
bow to remind him where he was. 
Mom knew she would hear all about 
it when she got home būt she was 
willing to 
only keep 
them alk

She was glad when his feet got 
to hurting him because when Pop’s 
feet got started they took up all 
his time. He never lošt his dignity, 
though, on their way out, unti£ 
they got around the comer from 
their house—then he took off his 
coat and collar and hat and walked 
home just likę he was Corning from 
the factory; and he was hardly in- 
side before he had his shoes off and 
was laying down on the loungc. 
Mom made him get up and take 
his new pants and shirt off because 
he had to wear them at the gradu- 
tion.

Then he got started on Reverend 
Clayton būt Mom was so d e a d 
tired after such a day that she fell 
a s 1 e e p right in the chair. She 
dreamed about the evening all over 
again and this time it was her 
Tommy and Dorothy walking down 
the aisle; and who was following 
them būt Mom and Charlie Whit- 
ney; she woke up then and Pop 
was štili talking loud aųd Mom 
quieted him down so the neighbors 
wouldn’t hear him; then she ran 
him off to bed because he had to 
work in the moming; Pop went al- 
though he swore he didn’t know 
how he could work with such feet; 
būt he always said that—it would 
nave taken a- team of mules to 
keep Pop away from the factory.

It was the šame thing all over 
again at the graduation. Some of 
the novelty had wom off būt once 
she got him dressed Pop was štili 
on his good behavior and he march- 
ed down the aisle, sore feet and all, 
likę a soldier. It was different than 
the baccalaureate, with being in a 
theatre and all and the youngsters 
up on the stage, arranged real nice 
in rows, a boy and a giri and a 
boy and a giri; and her Tommy 
was right in the center again būt 
who was right there beside hih) 
again būt that Ellie Crawford, štili 
smiling likę she thought she was 
pretty.

Mom, Pop, U n c 1 e Louie and 
Cousin Emmy had seats in the very 
f ront row. U n c 1 e Louie was all 
dressed up with the special white 
tie and stiff shirt and coli Ar he al- 
ways wore to conventions. Cousin 
Emmy had wanted (o go and since 
Pete had to work there was noth/ 
ing to do būt give her his ticket. 
She wore her šame flowered chiffon 
vithout sleeves and the strąp waa 
showing as 
she didn’t do 
būt then she caught herself, real- 
izing that everybody couldn’t buy 
their dresses at Juliuos. Cousin 
Enuny was chewing gum, too, and

Ir pairolbiliratf prie- jĘiflzenipB, pučkų, 
dedervIuoS,' ’rr iSbOrlmij. Zehjo be
veik stebuklingai pitaAalinu visokias 
odos v IrltaoljAs,' kadangi jo gydymo 
yputybOs retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
—86c, 60c, $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai $1.26

DETROIT, MICH
11 . — Beliko tik keturios 
dienos iki Detroite įvyks LIE
TUVIŲ AVIACIJOS DIENA, 
dideliame National Aįrporte, 
prie Plymouth Road ir Middle 
Beit Road ir 
darbuotojai ir 
dirba visomis 
užtikrinti jos 
baigia atlikti visas reikalinga 
smulkmenas.

kalbų ir mikl 
jis matydavo,< 
vauja ir kėdėse Jiida, tai užsi-; 
ųįerįcdavo ir drąždųvo ilgiau* 
sius .pamokslus. ( Dėl savo ęb’ 
ceroniškų gabumų jis gavo ko
misaro cinų ir buvo paskir
tas Agitacinės Komisijos pir
mininku viename Amerikos 
pajūrio mieste. ' .Jo sekreto
rium buvo tūlas,; Fomka Po- 
temka,, kuris Ąieko .daugiau 
neveikdavo kaip , tik gerdavo 
ir micgodayo. a

Muilevičiaus kalbos tęma

“Look out Pop or you’ll throw 
that chest right out the window,” 
Pete had laughed.

Būt the crowning moment was 
when they gavę out the diplomas 
and each one got up from his or 
her seat and walked up to get it 
from the superintendent. There was 
clapping for this and tKat onė, 
mostly from their relati^sV and 
not very much for Joie Farrell; 
būt when Tommy Randolph got up 
to get his he took the house down.

Mom couldn’t keep the tears 
from hęr eyes aą her boy. bravely 
walked over, smiling nicely and 
not letting all the applause turn 
his head. Then Mom burst right 
out crying.

For her Tommy looked right 
down at her and smiled right at 
her and waved the diplomą at her 
a little.

That moment was worth all the 
trouble she ever had beąring him 
or raising him. It was šomething 
Mom knew she would. carry ,to her 
grave, her wonderful .boy dpipg 
that for her while the whole town 
was applauding him. She snęaked 
a look at Mrs. Farrell būt that one 
had her nose up in the air and 
Mom knew she was only jealous.

The pcople s a w what Tommy 
had done and thę applause started 
all over again. Būt Mom bad some- 
thing else to do būt cry just then; 
for Uncle Louie was standing up 
facing the crowd likę he was at a 
convention and Mom was afraid he 
was getting ready to b re ak oūt 
with a nominating speech or some- 
thing so she pulled him down by 
the coat. Pop, for once, was just 
sitting thęre very quięt; and Mom 
almošt believed he was ready to 
cry, too. Būt shę could:«’t pay too 
m u c h attention to him because 
Cousin Emmy was making a sbdw 
of herself by clapping1 withzher 
hands stuck way out in fron^ likę 
she saw in a movie someplace, and 
screechlng.

It W£s so excitipg thąt Pop nevę? 
mentioned his feet all the reęt of 
tne evening; and going lirothėį he 
said over and over, that this'Nvas 
the first of the RandoĮpb.s to get 
a diplomą; that wąs the w$y ,with 
Pop when he got something on his 
mind; even Mom got tired of hfcaf- 
ing him say it and .sne ’finally 
to tdll him to go^to šleep. ' \

(To Be Continucd)
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paprastai susidėdavo iš vieno 
mažyčio atomo arba elektrono 
palyginti su daugeliu, visuo
meninių klausinių. Bet jo iš- 

albumų^ išvystydavo tiek 
jcpęšęio, kįek šimto arklių jė
gos inotoras.

Klausytojų 
paprastai 
kai vienų 
muilo skrynių ir 
skerslgalvio kampe 
cija plaukte-piaukė, kaip upė
je vanduo. Niekas jos ne
skaitė ir negalėjo suskaityti. 
Įžangos niekas nemokėjo, bet 
ir sales išlaidų nebuvo. Praei
viai sustoja pasiklauso. Vie
ni ilgiau klausos, kiti mažiau. 
Vienas pilietis pasiklausęs nu- 
sispiovė ir dar magaryčiom 
pirštu pasuko apie ausį ir nu-

Buy gloves with wha* 
it savęs

kojelę. ■ 
didelir. tttbM

$8. kūrinėli gulite auelpįrk- 
tt '1 piriĮMnjuteg aF’ m ’ 
Lambert Pnarmacai Co

TOOTH PMFĘ

kyklęs dienų draugas.
Įdomus bus programas, pil

nas akęįj,o?s šiurpų, “stebuklų’ 
ir todęf nenuę^Įabu, kad mi
nios detrpit^ečių sutrauks sek 
maclienį į National aerodro 
mų. šia aviacijos diena suin 
teresųoli ne vien Detroito lie 
tuviai, bet ir 
kurių nep.iažas 
trųuks į laukų, 
prielankus. Ypatingai prie to 

nglų Ihikraščių at- 
apie lakūnų Janu- 

jis lankėsi 
savaitę

Aviacijos 
Detroitu

• Jis turėjo nepaprastai gerų 
atmintį: atsimindavo kas bu
vo pasakyta prieš penkias mi
nutes. Jis kuogeriausiai tuos 
pačius žodžius žodis-zodin pa
kartodavo. Jam tas labai sek
davos ir liko žinomas kalbėto
jas kurį, tūli vadindavo “per
petual mo(ion speaker”.

Vieųgę pilietis, kuris kląu- 
sėsi pųippkslo apie pusvalan- 
SU IfliHp. kaiUCtojųi pastatė ši- 

^jųųsima:
'^■f^<jVr;fiįra^lijos karalius jau 
P>'il>a^į‘w Sovietų Rusiją?

spalių kmadienį, spalių 15 d., su
trauks keli tūkstančiai detroi- 
tiečių iš visų išsimetusių lie
tuvių kolonijų automobilių 
sostinėje. Vietines moterų dar 
buotojos ėmėsi darbo su pir
madieniu, kuomet atėjo įžan
gos bilietai ir dabar juos spar
čiai platina Visuomenėje. Į- 
žanga į Airportų sekmadienį 
tėra 25c, suaugusiems, kuomet 
vaikams, iki 12 metų amžiaus, 
ji bus veltui.

O sumokėdami įžangų at
silankiusieji prisideda prie la
kūno Juozo R. James-Janušau- 
sko kelionės į Liętųvų sekantį 
pavasarį finansavimo, pare
mia naujų lietuvių tranzatlan- 
tinį žygį į Lietuvę, kurio tik
slas, yra užbaigti nedabaigtų

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai 
118 pūslėj 

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ... 
32 pusi.

Nuosavybes Išsivystymas ...... ........................
170( pusi. • .

Kas yrą Taip, O Kas ne tųip? (vertimas) ...... 
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas .........J...2......... .
120 pusi. 

Pačiavimasis pąs Įvairias Tautas, 89 pusi...............  50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių, suspėjo 

parašyti’ 174 pusi, (su viršeliais) ___ ___ $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.
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Ketvirtadienis, sp. 12, 1933

Marija F. Jokubynienė

Iš mano kelionės įspūdžių 
Jungtinėse V aisti jose

savi žinonėr, kanadiečiai. Kas 
liečia dokumentų, tai galėjau 
visai be jų įvažiuoti. Matotę 
kaip buvo: kuomet imigraci
jos valdininkas įėjo į auto
busą, tai pirmiausia kreipėsi į 
mane, klausdamas, kur aš gi-

agalvem poniom, kurios, ma- si, kad namai netoli, kad ke- 
tyt, turėjo laimės būti išlepin- lone laimingai pasibaigė, bet 
tos: Po valandėles mano pyk- nemažiau buvau patenkinta ir 
tis ant muitininkų praėjo ir aš savo išvykimu. Džiaugiausi, 

kad teko pamatyti savuosius, 
gerus pažįstamus; garsiąją už
jūrio lietuvių sostinę Chicagą;

vėl pasijutau Kanados jluktė 
esanti. ToPontiečiui studentui 
giriant ir girant visapusišką

čiau uždirbti sekasi, ir pra- kurie neturi, tai J. V. tikrai 
lobti... O aš> štai kaip tą pra- daugiau prirkaitytlim, • negu 
lobimą J. V. supratau; kas tu- kuroije kitoje šaly.
ri, tai turi ir perdaug, o tokių (Bus daugiau)

Kvartetas

LUCKIES RŪKYTOJAMS

naminiu tabaku. Apvalūs, kieti
Visuomet kodėl Luckies yra taip švelnūs.

irti* moterimi

THE TWO ORPHANS

I'

Copyright, 1981, 
The American 
Tobacco Co.

W CAfrCv

THE HOtAE 
<TE.S&\

(Tąsa) 
Studentai.

ati
dai'

f HOT&O 
FASV'iTB
• cJUBT AH- 
OTHEfc HOUVH

\ A\bCx GOT 
A A 5oB 
XX YEV. y

GAME. VAE THE. 
bMFV. I V4AS 
SUfcE. \ 
*EbA HOP THE. 
V’Ffc.EAGHT'. >

11 eatsitiktinai Luckies traukiasi taip lengvai, dega taip » 
vienodai. Kadangi kiekvienas Lucky yra pilnai prikimštas

VJE. HANE. fcOOtA 
FO«. HUA 1H 
HOtAE.» 6\2>? V4E?U_ 
BUH-B A X>OVBUE.j 
GAfeAGE. AH HE? / 
CAH BOHK

' HAlJF OF

VISUOMET puikiausis apdirbimas

Visuomet Jbuckiespatenkina

'ausis tabakas

OUBTNMO 
\NAWS, 

AFTBB. A 
H\G-HT 

m THE./BO*- 
' CA^- MAV/E.
LLFT THE. 

FtJUHBklblG- 
ASYUOVt 

FAU.
- • BOT* - ...

TBhMEUUUG 
QH THE.

SAtAE TBA\H
• WAS THE 

VAYSTEBAOUS 
STBAUGEB

pradėjau 
o kuomet aš supykstu, 

Nemo- 
atiduosiu jums 

sandalius atminčiai ir 
nenori, 

čemodaną

tai aš nugirdau 
kur aš va- 

atsa-

Atsisveikinimas su muitinės 
valdininku

Amerikos. Ture

t A\hV
BEE.H HO 

5TEA>U\fcCA
V2\r>E. OH TH\ę> /

• TtUAtH) yf

\F YOU GET 
M 3OB R\GHT 
A\N ĄY V(E C'H 
5TFSUT RAGHT 

m; HOUSeErv

JkLBUBBV '

miau, o kadangi jie kalba la 
bai išlėto 
klaidingai, būtent 
žiuoju? Į Toronto 
iau. Tuomet jis mane pali
kęs, kitus nuėjo klausinėti. 
Vėliau aš pastebėjau, kad ma
no buvo padaryta klaida.. Ka
dangi pas čiagimius dokumen
tų nereikalauja, tai ir aš jų ro
dyt neturėjau.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir puglės, užuaodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, namatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skar dėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai., OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampai Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

garsųjį New Yorką; na ir ben
drai geroką gabalėlį naujojo 
Pasaulio
jąu progos pamatyti .T. Valsti
jų gyvenimą, į kurį daugelis ir 
musų tautiečių tiesiog skverb
to - skverbiasi, kad tik kaip 
nors papuolus į tą laimingiau
sią šalį. Ne kartą ir ne nuo 
vieno esu girdėjusi, girdi, — 
J. Valstijose kur kas smagiau 
gyventi. Ten ir pinigas grei-

fialtlo krūtinėj ir gerklėj gali 
pasidaryti rimtas. Palengvink 
Juos | S minutes su Muste- 
role, pagelbsti prafialintl Irl- 
tari Ją! Vartok SYKI | VA
LANDĄ, per penkias valandas. 
Jos turis pagelbsti. Milijonai 
vartoja per ‘in metus. Reko
menduojamos gydytoju ir alau-

it’s toasteJ H
DĖL GERKLĖS APSAUGOS—DĖL GERESNIO.SKONIO

Vis atskiros vilos; 
tas vietas

- juk ir Fordo “lizdelis” 
Mums Detroite perse-

NUGA-TONE SUSTIPRI
NA ORGANUS

Jeigu Justi organai silpni ir Jus jaučiatės 
senu, priimkite NUGA-TONE — tą paste
bėtiną vaistą, kuris padarė stebuklus <!el 
milijono moterų ir vyrų per paskutinius 46 
motus. NUGA-TONE priduoda naujos svei
katos ir sustiprina nusilpnėjusius organus.

NUGA-TONE yra vaistas,' kurį kiekvienas 
nusilpnėjęs arba liguistas asmuo turėtų var
toti. Jie padarys kiekvieną sveiku ir tvirtu. 
Parsiduoda visose valstlnyčiose. Nepriim
kite pavaduotojų, nes joks kitas vaistas ne- 
pavaduoą NUGA-TONE.

darbo. Suskaitliavęs mano 
naujus* daikčiukus, pridėjęs 
dar savaitę išnešiotus ant ko
jų buvusius sandalius, apskai- 
tliavo, jog muito reikia sumo
kėti vieną doleriuką.

Žinotumėte 
pykti 
tai kalbai galo nėra 
kėsiu sakau 
savo 
ft. Bet jie sandalių 
girdi, visą mano 
užgrobsią ir laikysią tol, kol 
aš neatlyginsiu muitą. Sakau 
—jeigu grobsite čemodaną, 
tai ir mane, nes aš be drabu- 
žiu negi galiu gyventi. Taip 
visą laiką įrodinėjau, jog savo 
nei prakeikto cento nepralei
dau ant tų daiktų ir muito ne
mokėsiu. Taip būt ir buvę, jei 
gu ne viena “unarava” dama, 
kuri už savo locną apatininką, 
anot jos žodžių/ pačios ran
komis pasiutą, nuėjo ir užsi
mokėjo muitą. Tuomet mano 
“prietelis”, nepajėgdamas iš 
manęs muito išgauti, paprašė 
mane į raštinę, pats pasikal
bėjo su viršininku ir vėliau 
abu kreipdamiesi į mane sa
ko: — Jeigu ta moteris butų 
nemokėjusi, būtumėte ir jus 
paliuosavę, bet dabar nėra 
kaip. Ar jus sutiksite užsimo
kėti muitą, jeigu mes įkai
nuosime jūsų daiktus tik vie
ną dolerį?

P-lė Tumas, kaip ir aš, 
tobiu e miegoti negalėjo, o 
plius du studentai, tai ir 
sidarė geras naktibaldų kvar
tetas, kurs nuo pusiaunakčio 
ligi ryto nedavė ramybės vi
siems miegantiems keleiviams. 
Kiek pastebėjau, “kvartetas” 
labausiai nepatiko dviem žil-

Micbigano valstijoj
Detroito yra gan gražių apy
linkių; gražių miesčiukų, pas
kendusių šimtamečių medžių 
pavėsyje 
matyti, turtuoliai 
myli 
tenai 
dant į kitą autobusą p-lei Tu
mas patarnavo du jauni vai
kinai. Kaip vėliau paaiškėjo, 
vienas jų buvo Toronto Uni
versiteto studentas, o kitas 
Chicagos. Torontietis viešėjęs 
pas cbicagietį ir dabar viešės 
atbulai. Tie du jauni vyrukai 
labai buvo smagus ir kai prie 
jų prisidėjo p-lė Tumas, tai 
išėjo puikus trio; ypač švilpi
me. P-lė Tumas pasirodė pui
ki švilpike, juokdarė ir labai 
draugiška. Su vaikinais ji ne
buvo kokietė, bet sporte, kas 
tokiose apystovose labai tiko.

Argumentai muitinėje.

Pervažiavus Detroit-Wind- 
sor tunelj, privažiavome Ka
nados imigracijos ir muito įs
taigą. čia atsitiko tas, ko aš 
niekuomet nesitikėjau ir da
bar sunkiai tikiu, kad tas įvy
ko. Kanados 'muitininkai pa
sirodė tiesiog nežmoniški, o 
daugiausia teko man. Man, 
kuri galvą guldžiau visą po
pietį ir ligi pusiaunakčio ir 
vis už Kanadą, už kanadiečių 
gerumą,- teisingumą ir tt. Da
lykas, matote, toks: tetulė ir 
pusseserė įdėjo į mano čemo
daną kelis daikčiukus vai
kams, o, be to, aš turėjau 
amerikoniškus sandalius ant 
kojų, kuriuos įsigijau tik ne
laimės verčiama. Kitaip bu
čiau nepirkusi, nes esu per- 
'daug gera patriotė, kad s ve
rtimoj šalyje pinigus mėtyčiau. 
Tokiu ir kitokiu bildu bandr 
žiau muitinės valdininkui į- 
rodyti savo nekaltumą, bet jis 
argumentų irgi nepritruko, 
sako:— Jeigu jus esate gera 
pilietė, tai neprivalote nieko 
pirkti užsienyj, kas galima 
nupirkti savo šalyje. Žinote, 
kad iš kitur prisivežę įvairių 
reikmenų savųjų neturime.kur 
dėti, ir darbininkai

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
KAILINIŲ KAUTŲ

&A . Istorijoj šios Generacijos
1934 Padarymo. Stropiai parinkti turtingi Kailiai! 
Gaukite sau Kautą pirm negu kainos pakils. Mes tu- 
rime didelį staką kautų ir kailių visokios rūšies.

ihSfHy NORTHERN SEAL. PAPRASTI 
TI SU FITCH ARBA ERMI- 
NE, MUSKRAT, LAPIN ..........
Vertės iki $145.00

Mažas depositas palaikys

Toronto gerumą, ir aš jo pusę 
palaikiau.

Kuomet pradėjo aušti, tai
vienas per kitą pradėjome ro
dyti jau arti Toronto esančias 
gražias apielinkes, taip sa
kant, supažindinti amerikie
čius su Kanada.

Nors ir ilgą kelionę turėjau, 
ir tarpais net nuilsti teko, vie
nok autobusu važiavimas, ga
lima sakyt, lygus oro skridi
mui; o tas oras pro atdarus 
langus, rodos, skverbiasi tie? 
siog į plaučius ir į visą kūną, 
ir taip tave gaivina, kad joks 
nuovargis tavęs negali įveikti.

Bendrai apie Jungtines 
Valsti jas

Dabar jau privažiuodama 
Toronto priemiestį, džiaugiaur

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draikos ' vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška
scredomis iki
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Pasauliniame kare

Tad kiek man prisieitų mui
to mokėti? — paklausiau. Už 
stalo sėdėjęs jaunas vaikinas 
tučtuojau išskaitliavo, — išėjo 
37 centai. Man jau buvo nu
sibodę ginčytis. Tuo labiau, 
kad autobusas manės vienos 
laukė. Todėl ir sutikau su
mokėti. Buvau patenkinta, 
kad vistik iškovojau 63c. Atsi
grįžusi į muitininką, kuris jau 
baigė tvarkyti mano daiktus 
ir ruošėsi nešti į autobusą, pa
sakiau: — “Jus turite akme
ninę širdį”. “Tai mano parei
ga “dear lady” — atsakė, ir 
nusišypsojęs velnioniška šip- 
sena dar pridėjo: — “Good 
luck”. Grįžusi į autobusą be 
galo pykau, ypač dėlto, kad 

neturi tokį nemalonumą suteikė man

ARBA TRIMUO-

59.50 
_______ bile kautą. gHI PIRKITE KAILINI KAUTĄ DABAR! JIE YRA g. 111 TAIP PIGUS KAIP IR KAUTAI Iš MATERIOLO.
ĮĮĮHm HUDSON SEAL. RACCOONW\ Rašyta garantija su kiekviena

Sl ru^u ’r dyk3' Storage, už 2 metu | a^l
A Vertfs *ki $3oo-o° 1

CALIFORNIA FUR CO.
)kQ 162 N. State St.
■F ▼ 10-tos lubos Butler Bldg.

Atdara vakarais iki 9 v. v. Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet
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Rašo Dr. AJ Petriką, 
Brooklyn, N. Y.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 

i Iii. Ttkfonaa Canal 8500.

. Adv. Edward A. Hayes 
Decatur, III., kuris tapo išrink
tas. nacionali u Amerikos Legio
no komanduotoj u sekamiems 
metams.

boj * yra nepaprastai suhku 
įtartaisr "netrtosę/Tačiose ^kny-

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

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

1739 South Halsted Street
Tclephone Canal 8500 -

PEBDIDELIO NUTUKIMO 
PAVOJAI

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outeide oi Chicago
$8.00 per year in Chicago

per copy____________________

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III.’ under the act of 
March 8rd 1879.

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ. DAKTARŲ DRAUGIJA
ll.l . ............. ■ II. .!.»■■!  .......................... .......................

.vi

toto*

€
* x. **■'*»)■ **». .

* Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams __
Pusei metų--- ---------- __
Trims mėnesiams
Dviem tnineriams __
Vienam mėnesiui ___ ___

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija —
Savaitei --------—----- -----
Mėnesiui —-------------------

8c 
18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicatoj,
paltu:

Metams_________ ........__ — $7.00
Pusei metų .....-------—8.50
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur niaieniuose
(Atpiginta)

Metams ___ _— $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams —------- 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Iš Washingtono stambiojo biznio agentai rašo laik
raščiams gąsdinančius straipsnius apie “pavojų”, kad 
valdžia, traukdama kraštą iš depresijos, -giliai įsivel- 
sianti į biznį. Valdžia, girdi, duoda paskolas f armė
nams, geležinkelių kompanijoms, dirbtuvių savinin
kams, namų statytojams ir t. t. Jeigu tos paskolos ne
galės būt atmokėtos, tai ką valdžia turės daryti? Ji tu
rės tas įsiskolinusias farmas, geležinkelius, dirbtuves 
ir apartamentų namus paimti i savo rankas. Tuo budu 
NRA gali atvesti kraštą į valstybinį kapitalizmą.

Bet tie, kurie čia mato pavojų, nepasako, kaip jo 
išvengti Jeigu privatinis biznis savo jėgomis nestengia 
pašalinti ekonominį krizį ir atsteigti krašto gerovę, tai 
argi nė valdžia neprivalo nieko daryti? O gal tie val
stybinės nuosavybės priešai nori, kad valdžia sukištų į 
privatinius biznius žmonių mokesčius ir paskui paliktų 
tuos biznius vėl tose pačiose rankose, kurios buvo pri- 
vedusios juos prie bankroto?

Taip pasielgė Wilsono administracija su geležinke
liais. Karo metu geležinkelius, kaip žinoma, buvo paė
musi tvarkyti valdžia. Ji ne iš gero tai padarė, bet dėl
to, kad susisiekimo sistema buvo taip susmukus, jogei 
ji negalėjo duoti tinkamo patarnavimo valdžiai, kuri 
turėjo gabenti kareivius, amuniciją ir proviziją iš kraš
to gilumos į rytinius uostus. Paėmusi geležinkelius, val
džia juos sutvarkė ir sutaisė, išleisdama apie bilioną 
dolerių bėgių, lokomotyvų ir kitų dalykų remontavi- 
mui.

Tačiau po karo prezidentas Wilsonas vėl sugrąžino 
geležinkelius privatinėms kompanijoms, nepaimdamas 
iš jų jokio atlyginimo už atliktus pataisymus; ir gele
žinkelių kompanijoms dar buvo primokėta stambi su
ma, kaipo “atlyginimas” už pelną, kurio jos neteko per 
tą laiką, kada geležinkelius kontroliavo valdžia. Vadi
nasi, geležinkelių kompanijos gavo milžinišką dovaną 
iš valdžios.

Bet ar tai daug pagelbėjo? Ne. Privatinės kompa
nijos, palaikiusios geležinkelius savo rankose per keletą 
metų, juos vėl nugyvendino, ir dabar jos nuolatos prašo 
naujų paskolų iš valdžios. . t

Taigi, jeigu privatinis biznis negali apsieiti be val
džios pagelbos, tai butų geriausia, kad jisai “kvitintų”. 
Jeigu valdžia duoda privatinėms kompanijoms pinigus 
iš iždo, kuris susideda iš žmonių mokesčių, tai žmonės 
turi teisę reikalauti balso tų biznių tvarkyme.

Waslnngtone federalės 
džios biuras, Visuomenines 
Sveikatos Komisija (Public 
Health Service), nesenai pa
skelbė statistikos lentelę, kuri 
nurodo si.diktėjimo pavojus, 
ypatingai sutinkamus vidur
amžio metuose. Savo statistikų 
kalbamoji komisija remia. įsi
gytu prityrimu su 3,000 Uig(h 
nių, a kuriuos i ji studijavo per. 
dvidešimtį-metų (1908-1928). :

Komisijos studija apėmė pen
kiolikę skirtingų ligų. Tiktai 
viena džiova prielankiai reaguo
ja į sudiktėjimo* ir*šiek 'tiek 
plaučių įsidegimas (prteumonia). 
Tos visos ligos griežtai maigia 
perdidelį stovėjimų. Pavyzdžiui, 
brganinės širdies ligose iŠ• t00,- 
000žmonių^ turinčių viršaus 45 
metus amžiaus, miršta' 253 tų, 
kurie sveria.ibent 50 svanj vir- 
šau‘a save? normšlio svorio. *01 
hormalio • svorio *mriršta ^tiktai

213 iš to paties skaičiaus; ku
rie sveria mažiau normalio 
svorio—tų miršta tiktai -16L 
Veik tą patį galima pasakyti 
apie cukraligę (diabetą), inks
tų ligas, kepenų (jaknų) su
kietėjimą—pageltimą • (cirrho- 
sis), smegenų kraujaphidį, apo
pleksiją ir kitas ligas;

Kadangi širdies ligos ir cuk
raligė bene tiktai bus labiau
siai išsiplatinę Amerikos žmo
nėse, tai apie jas kiek platėliau 
pakalbėsime.
^širdies <ligos.—šių metų'pra

džioje ‘ išleista Metropolitan 
Eite Insurance Kompanijos sta^ 
tistikos‘ bitfletinas ■ rodo, '* kftid 
iš kiekvieno tūkstančio šioj ša
ly gimusių baltosios rasės vai
kų? viršaus-du šimtai jų 'kada 
nors mirs viena ar kita širdies 
liga. s Tai, be » abejonės,/-gana 
drąsus > pareiškimas, > bet . jisai 
yra ‘paremtas faktais. New 
Yorko -valstybės' Sveikatos De
partamento išleistas biuletinas 
rodo, kad širdies ligos meapsa* 
komai i padidėjo per’ pas t aruo- 
»his dvidešimts ‘penkis metus.

■ Dr'. Dė'POfte rašo “The Arti

149 149
153 153
158 J58
103 163

šioj lentelėj, reikia pasakyti 
ve ką : vyriškis turi pridėti du 
svaru, o moteris atimti tiek 
pat. Keno svoris jau žymiai 
viršija normai; svorį, tas turi 
stengtis atitaisyti tą “klaidą” 
atatinkama dieta. Jeigu patsai 
nenusivokia ;apie savo dietos 
nustatymą, privalo kreiptis į 
sąžiningą • gydytoją.

Svorio lentelė 
. Amžius

>-4 35-9 40-4 45-9 50-4 55-60 
128 1'31 133 134 134 134 

1129 131 134 136 136 136 
131 133136 138 138 138 
134 136 139 141 141 141 
138 140 143 144 145 145 
141 143 146 147 
145 147 150 151 
150 .152 155 156 
154 157 160 161 
159 162 165 166 167 168 
104 167 170 171 172 173 
169 173 176 177 177 178 
175 179 180 183 182 183 
181485 180 189 188 189 
188 4,93 194'196 1-93* 194 
lŪ^ 200 203 204 201 198
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ŽMONES Al’lE PASAI1.10 IR SAVO 
PRADŽIĄ

rican Heart Journal” -už ba^ dažniausiai perdaug riebus 
landžio menesį, kad širdies Ii- žmonės, todėl ir vadina ją 
ga yra didžiausia mirties prie- “.bausmė už, persivalgymą”. Ja 
žati. Iš kiekvieno 100,000 gy-Įserga daugiau . moterų, negu 
ventOjų miršta kas metai: šir- vyrų, daugiau žydų, negu kitos 
dies ligom. 277, vėžiu 123, pląu- rasės, daugiau vedusių moterų 
čių įdegimu 102, nuo nelaimin- bei našlių, negu -merginų. Tu- 
gų įvykių (accidents) 81, inkš- ii daktarai i įrodinėja, kad ji 
tų ■ ligom 77, džiova 71. yra iki tūlam laipsniui pavel- 

širdies ligų yra net keletas, dėjama, kaip ir diktėjimas.
Dažniausiai > betgi pasireiškia Tikrųjų - gi, specifiškų priežas- 
šios trys rūšys: reumatiškosios .čių, kodėl tos celės sugenda — 
infekcijos, arterio—-sklerozės kol kas dar. nežinoma.
(gyslų .sukietėjimo) ir sifilio. . A1
New Yorko Bellevue ligoninėj 'New Yo,/° Medinos Aka- 
1926 m. tapo 8udwta va kokia dem‘?aPrade/° S,« h®į atUd1; 
statitika: iš 1,000 širdies.ligom!YmomeninSs svei- 
sergančių ligonių buvo--42.«uoš: į***08 .'^obiemų., lai, vieninte- 
reumatinės rūšies, 22 nttri. ar- *? gestas.pasaulyje,.'fcur to- 
terio-sklerotinės ir 8.5 nuoš.j’clB '•tudlja'U vesta.
sifilinės. Likusieji sirgo ki- ..Kad skaitytojas galėtų ge- 
tokiom rūšim. Aišku; kad kone rįau orientuotis savo sveikatos 
pusė serga reumatine rūšim. avorjo srity, i tai čia> paduodu 
ši rūšis kas metai daugėja. Tai katelę vidutinio (average) svo- 
vaikų ir jaunuomenės liga. Ar- rį0> suiyg amžiaus bei aukščio, 
terio—sklerozine rūšim serga L\.pie vidutinį svorį, paduotą 
daugiausia viduramžiai bei.-apy
seniai žmonės. Ji ateina kar
tu su gyslų sukietėjimu, kas 
yra “senatvės liga”, nors ji 
kartais ir gana ankstyvame am
žiuje.

Sifilitinės rūšies širdies ligą i (Tąsa)
galima pašalinti kartu su? sifi
liu. i Jeigu .apsikfėtusį šia liga 1 Es1>ai ir suomiai taip pat turi 
pradedama anksti gydyti, tai senovės laikų padavimų apie 
širdis jo lieka nepaliesta. pasaulio pradžią. Estų padavi- 
_ t „ , , ,' mas nurodo, kad deivė, gyve-
Cukrabge. bakoma, kad cu <- nusį danguje, kartą nutarusi

, 1 . šioj šaly ser-pasa.uije Apįe įaį ji pra-
ga daugiau, įiegu džiova, žino-1 ejįg karžygiamS; kart[l 8U ja 
mas šioj srity autoritetas, Jos- usiems da je. Ir j, 
hn as apskaitliuoja, kad cu-kra-1 aulj sukur- Karž iai gm 
hge Amerikoje serga apie m>- L kambario saul mg.
hjonas amonių, o Collensas sa-žvai ždes ir pakabino virš 
ko, kad tiktai viename New .. TZ., , x ., . v „ pasaulio. Kitas karžygis ėmęsYorko mieste serga virs 100,- f . v . . , , .X00^ taip gražiai giedoti, kad paukš-

Iki 1901 metų mažai kas bu- k’a«^«« jis padėjęs 
vo žinoma apie cukraligę. Tiek ,koją’ t!n. !«žydcJuslos ^les, o 
. . -xi i j i v kur atsisėdęs, ten sužaliavętebuvo aišku, kad kūnas negali ... . r.. ,. . . , medžiai. Deive, kuri tuo laikupasilaikyti cukraus nei skro- . . . ’ ,• . , , .i i. zi „i — i \ •• • i miegojusi, atsibudusi labaibylų (krakmolo), nors jie ir la- ... . - .... . ... .. džiaugėsi nauju pasauliu ir nu-bai audiniams reikalingi. Veik . .... V,, ... . i x- tarusi ji dar papildyti — ji su- visas suvalgytas cukrus, šia , . .. . v.. .... . , kurusi gyvulius ir žmones,liga sergant, išeina per inkš- o .. , . v, T... 4. Suomių padavime sakoma,tus kartu su slapumu. Del to L . k ,Y. . , ,v. v. .. . . , v . kad pradžioj buvęs vanduo,šios rųsies ligoniai dažnai pra- . ,. . ___ . , ~ oras, ir dievai. Viena deive nuo- randa savo norrnah svorį. O , , , , . ,i- ii plūduriavo /ant vandens,kadangi ištirpmimui * cukraus L. , 1 L• r i - i 4. . Kartą ant jos kelių antis pade- reikiaf daug vandens, tai ser- . .... , ...
gautieji labai trokšta gerti. ’1,81.šesls “t*1?*11;8 kla“šlm".s 
Minėtais (1901) metais jaunas lr vienų geležiu], Is tų kiausj- 
Amerikos patologas, Dr. Opie, lmų Pasldar«s Pasauhs- 
atrado, buk kūnas todėl negali Senovės indų ‘tikybinėse kny- 
asimiliuoti (suvartoti) jam rei- gose “Vedose”, “Upanišadose” 
kiamo cukraus, kad yra pakrik ir kt. užtinkame keistų galvo- 
kę jo kasoje (saldžiojoje gilė- j imu apie pasaulio pradžią ir 
je, vienoje maisto virškinimui žmonių atsiradimą. Vienoj kny- 
reikalingų gilių-gliandsų) besi- goj, “Rigvedoj”, sakoma: “Tuo- 
artinančios tūlos celės, kurias met nebuvo nieko esančio ir 
kiek pirmiau aprašė vienas vo- nieko nesančio; nebuvo nė oro 
kiečių patologas, Dr. Langer- skraito, nė dangaus viršuje”... 
hans’as. Kadangi šios celės tu- Ir1 kitur: “Nebuvo tuomet nė 
no kasoje > pasiskirsčiusios tam minties, -nė nemarybės, nė die- 
tikromis grupėmis, tai jas ir 
vadina “Langerhans’o salelė
mis. šios celės išdirba -tam tik
ras išsMyras-sekrecijas, reika
lingas cukraus virškinimui. Be 
šių sekrecijų pagelbos kūnas 
negali pasiimti sau cukraus.

1922 metais du Kanados dak
tarai, Banting’as ir Best’as, be
tyrinėdami mitybos klausimą 
Toronto Universiteto laborato
rijoje atrado, kad įleidus cuk
ralige sergančiam kalbamosios 
liaukos (kasos-panereas) sek
recijų, paimtų iš veršių bei ki
tų gyvulių — diabetikai ‘pa
sveikdavo,” t. y. jie pradėdavo 
suvirškinti cukrų. Žinoma, jie 
buvo sveiki įtiktai tol, kol gaun 
davo kalbamųjų sekrecijų-iš- 
skyrų. šios sekrecijos tai bu-| 
vo daugiausiai produktas mi
nėtų Langerhans’o “salelių”, 
todėl jie ir -pavadino .šį * naują 
produktą “insulinu” (lotynų 
kalboje^dala vadinasi ^insuld”). 
Nuo1 to1 laiko '^insulinas” * tūks
tančiam i išgelbėjo "gyvybę bei 
grąžino ■sveikatą/'-nors r jisai nė
ra tikroji gyduolė šiai ligai? 
Sugedusią liauką negalima juk 
pataisyti.

t Cukraligė, -kaip įjau minėjau, 
yra viduramžio liga;*' ja suser
ga c dažniausiai pasiekę 40 me
tų ' žmonės. Kadangi ,,gimimų 
rata mažėja, 4ai- senių ’ prepor-; 
rija darosi vis' didesnė; ir; didės* 
nė/ Štaiv^kbdėlv ir cukralige ser*: 
pančių' ’škatčius4 kyla. Ja -serga1

gose vienoj vietoj yra parašy
ta vienaip, o kitur jau rašoma 
visai kitaip. Todėl ir apie pa
saulio sukūrimą vienokios nuo
monės '-nė ieškoti nereikia: in- V 71
dai apie 1 pasaulio pradžią turi 
daugybes įvairiausių galvoji
mų. štai vienoj “Upanišadoj” 
(“Brad-Ąraniaka”) rašoma: I 
“Pradžioj buvo “šitas patsai”,, 
kaipo dvasia (Puruša). Apsi
žvalgęs jis be savęs nerado nie
ko kita; pirmas jo tarimas bu
vo “ašai pats”. Bet jis tuo ne
sitenkino ir norėjo turėti kitą. 
Tuomet išėjo kažkas panašaus 
į vyrą ir moterį, vienas kitą 
apglėbę. Paskui šitas kažkas 
pasidalino į dvi dalis ir per tai 
išėjo vyras ir pati... vyras su
sijungė su pačia ir tokiu budįi, 
išėjo žmonės. Bet ji pradėjb 
manyti: “kaip tai jis, sutvėręš 
mane iš savęs, gali jungtis su.j 
manim? Pabandysiu aš nuo jo 
pasislėpti.” Ir ji pasiverčia į 
karvę, o jis J bulių. Bulius su- 
sineša su karve ir pagimdo ra
guotus gyvulius. Ji pasiverčia 
į kumelę, o jis į eržilą; vėl jie 
susiporuoja ,ir pagimdo vieną- 
nagius gyvulius ir t. t.”

Tokiu budu lįiatome, kad iŠ mi, su didele ragotine bedė van- 
to “šitas patsai” iškilsta viskaą, denynan ir iš nukritusio lašo 
kurie gyveno poromis ir daugi- nuo ragotinės galo pasidarė 
nosį Tokiu budu ant žemės sui. pirmoji-sala Onogoro. Vėliau

įsikuria gyvybė. Vėliau ♦'šitas 
(patsai” sušiktiria' ugnį, įvairius 
kitus dalykus ir pagaliau kitus 

į dievus.
I * Kitas galvojimas. 1 Pradžioje 
buvęs ’ vanduo ir dievas‘Proja- 
pati' (Prftdžiapatis). Jis ėmęs 

’ raudoti, kad visur .tik vanduo 
| ir vatlduo ir jam nėra kur at
sistoti. Ir štai iš ant vandens 
nukritusių ašarų pasidavusi že
mė; iš tų ašarų, kurios išgara
vusios pasidaręs .dangus,, o iš 
tų ašarų, kurias. nušluostė nuo 
vandens, pasidariusios erdvės. 
Taip ‘susikūręs pasaulis > Vėliau 
iš Projapatb»apatinės kūno da
lies pasidarė demonai ir nak- 
litis, iš - vidurinės
šviesa, -iš pečių kilo metų da
lys; iš galvos pasidarė dievai ir 

u įdienos ir t. t.
1 Yra dešimtys ir daugiau 

įvairių galvojimų apie pasaulio 
ir žmonijos, pradžią, kurių visų 

i čia* suminėti neįmanoma.
Japonai taip pat turi keletą 

padavimų apie pasaulio sukūri
mą. Viename sakoma, kad pir- 

j mieji dievai, Izagani ir Ibana-

tiedu dievai pagimdę ir kitas 
Japonijos salas. Be to, jiedu 
sukūrę ir daugiau dievų. Paga
liau Ibanami, Izanagi žmona, 
mirė. Tuomet Izanagi iš savo 
kairiosios akies sukurė saulę, iš 
dešinės — mėnulj, o iš nosies 
lietaus ir audros dievų. Vėliau 
iš dievų ima. gimti kiti dievai, 
įvairus gamtos apsireiškimai ir 
kt. Iš vieno dievo išvedama ja
ponų imperatoriaus (mikado) 
gimine.

Pagal vienų kiniečių padavi
mų, kol dar žemės nuo dan
gaus nebuvo atskirta, viską su
daręs tam tikras garų kamuo
lys, kuris vadinosi ehaosas. Vė
liau gimusios deivės — valdy
tojos: žemės, ugnies, vandenų, 
miškų, metalų. Deivės ėmu
sios veikti chaosų — ir viskas 
ėmę išsidalinti. Vanduo nuslin-1 
ko žemyn ir subėgo į juras ir 
vandenynus, žemė išsiskyrė, iš
kilo kalnai ir kalvos, dangus 
aitslskyrė nuo žemės ir pasikė
lė viršun , ir t. t. Vėliau deivės 
stikurusios augalus ir gyvulius. 
Sujungus šviesų su.,tamsa bu
vę pagimdyti žmonės:, vyras ir 
moteris.

Yra ir daugiau .įvairių pada
vimų.

Iš šitos ..trumpos apžvalgos 
matome, kad pasaulio atsiradi
mo • klapsimai visais laikais ir 
visus - žmones, kokio jie išsila- 
vnimo ir kultūros laipsnio be
būtų, yra dominę. Nepajėgiant 
jų protui tinkamiau šitų klau
simų spręsti, buvo griebtasi 
įvairiausių išmislų, kad tik ko
kiu nors budu tų patį protų pa
tenkinti, kad neliktų tokių vie
tų, kur žmogui nieko nebūtų 
žinoma. Ir štai gimsta įvairiau
si išmislyti galvojimai apie pir
mykštį, pasaulio stovį, apie jo 
kūrimusi ' ar sukūrimų, apie 
žmonių, gyvulių, augalų atsira
dimų ir t. t. . Daugelis tautų, 
kaip matome, pasaulio atsiradi
mo priežastį dažniausiai atve
da prie pirmykštės didžiosios 
esybės, iš kurios viskas esųs ki- 
lęs-‘ jDaugelj^panašių > galvojimų 
apie pasaulio pradžių turėjo ir 
senovės tautos: asirai, babilo
niečiai, persai, egiptiečiai, grai
kai, ir kt. —C. Cemkus.

(Bus daugiau)

v G ARSINKITeS 
NAUJIENOSE

nos su naktim pasikeitimo. 
Vienintelis alsavo, vėjo neužpu- 

I čiamas savo nuosava gyvybe ir 
be jo nieko kito nebuvo.” To
liau: “Buvo tamsybė, apsiaus
ta tamsybe, ir visa tai nebuvo 
vandenų atskirta...” ir t. t.

Taigi, pradžioj buvusi tik 
dievybė ir nieko daugiau. Ir iš 
tęs ! dievybes vėliau išėjo vis
kas. “Nepasiekiamas, nesužino
mas, praamžinas ir t. t., ska
tinamas savo siekimų užsigei
dė sutverti iš savęs visokias 
esybes; tuomet pirmiausia jis 
sukurė vandenį ir įdėjo į jį 
užuomazgą, šita sėkla pavirto 
į auksinį kiaušinį, šviečiantį 
kaip saulė, kuriame jis pats vi
sų svietų tėvas, gimė Bramos 
paveiksle, šitos pirmosios prie
žasties sukurtas, nepasiekia
mas ir praamžinas, kartu esąs 
ir nesąs, šitas stojosi pasauly 
žinomas Bramos vardu. Jis, 
aukščiausias, praleido v visus 

pnietus - auksiniame kiaušinyje, 
o paskui viena sąvo mąsčia pa
dalino, jį į dvi dalis. Iš dviejų 
kiauto pusių padarė jis dangų 
ir žemę ir tarp jų p patalpino 
orinę erdvę, aštuonias/pasaulio 
daljž ' Į ir^ t tupyklą iyąjnden^įy. 
Tai]j nurodoma kitose' Švento
siose indų knygose.

Reikia pasakyti, kad. indų/ti
kyba yr«J labai 1 plati ir rišsiša-
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Senas Petras

Lietuves Akušeres

Graboriai

MADOS MADOS

Dr. Strikol’is
CHICAGO, ILL

Lietuviai Daktarai

Advokatai
Koplyčia dykai

CICERO, ILL

.. t

atsiųsti 

Mieors

i Namai:

Federalė valdžia da 
linskiaulienąir mil 
tas bedarbiams III

stotys, 
dūktai 
hiatus.

tuo
bus 
yra

Turėjo nepaprastą pasiseki
mą; paskutinis pasirodymas 
spalių 22 dieną.

San. Carlo Opera Co. 
baigia 5-ių savaičių 

sezoną, Chicagoje

Pp. Benešiunai šven 
tė sidabrinių vestu 

vių sukaktuves

hicago, III, 

ir prašau

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMŲOJOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

Monroe 3377

756 W. 35th St
(Cor. of 35:b 8 Halit.d Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3; nuo 6:30-8x30 
Nedėldieniais pagal sutarti

(Miestas ir valstija)

jus .beyeįk 30 
Graborius vartojantis nįode^nišką, elektros 

Jeigu didžiuojatės dailumu ir tau-

Nors paprasta bet labai 
Tinka 
balta 

apie rankoves.

kad musų 
tokių gražių 
svetimtaučių

Iš pasikalbėjimo teko patir

1646
Tel. Bouteyard 5203 ir ,8413

1327 Sp
Cicero 3724

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

SIUSKIT HEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Nuliūdę liekame,
Sūnūs ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
brius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1188.

CHICAGCS 
ŽINIOS

J. Mačiulis pasek 
mingas biznierius 

Auburn Parke

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Paskirtas naujas be 
darbių pastogių vir

šininkas

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 
Namų telefonas Brunswkk 0597

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo o(ise patinusias, išpurtusiai 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 ▼. 
Nedaliomis .nuo 10 iki 12« 
3343 South Hajsted Street 

Tel. Boulevard 1401

ir nebrangus to- 
kad neturime iš- 
užlaikymui skyrių

laikp gražių bučernę, ir grę- 
scpiię adresu 8856 South Lowe 
avepue, yra draugiškas žųio- 
gus. Net nustebau užėjęs jo 
įstaigon. Sunku buvo įtikėti, 

tautietis užlaiko 
krautuvę tarp

Ofiso Tel. Boujevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland .Aut.
Tel. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rocktvell St.
Tel. Republic 9723

Atydai tų, kurie turi 
gasinius namų šildy

mo pečius

Šios savaitės pradžioje į 
Wafhingtonų išvažiavo Wil- 
fred S. Reynolds, Illinois Em
ergency Relief Commission 
sekretorius tartis su Fedcrabu 
bedarbių šelpimo administra
torium Ilarry L. Hopkins dėl 
kiaulienos ir niiltų dalinimo, 
bedarbiams.

Federalė 
tarp Illinois 
darbių apie 
kiaulienos ir didelį kiekį mil
tų, pieno produktų, jautienos, 
ri įvairių kitų maisto produk
tų. Tam tikslui dabar įvairio
se valstijos, dalyse steigiamos 

iš kur tie maisto pro- 
bus dalinami bedar-

Tel. Ląfayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSĄMVPTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir .'apįelinkčje.

Djidelę ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER A V.

vasa- 
neturtingiems 

Algonųuin, Illinois, 
paskirtas į vietų Ro- 
Beasley, kuris pasi- 
vietos Illinois Emer-

Ketvergais 4
šetadieniais sulig sutarties

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rdSt 

Tel. REPUBUC 3100

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marquette 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 it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Tuo reikalu su admi aistrai o 
rium tariasi W. Reynolds 
III., Emergency Relief Com 
sekretorius.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Res. 6600 South Artesian Aventu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Pbone Canal 6122

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

Valandos: 1
Seredomis ir nedėliosią pagal, sutarti
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South < Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS D2iIOVQS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų,
OFISO VALANDOS:

Nu,o , J O iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

Gydytojas ir Chirurgas Į
Ofisas: 4645 S. ASHLĄNP AVĖ. I Phone 2880

Ofi^o vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedegioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

U Ji ZOLP
GRĄBORIUS 

ėst 4ftth?St

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grjžo U Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą, 
3335 So. Halsted StT«l. BOULEVARD j 

..............- -rr ..... ..

valdžia padalins 
ir Chicagos bc- 

7,110,000 svarų

JUOZAPAS JAKUBAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 10 dieną, 4:30 valandą 
po piet 1933 m, sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Nemakščių 
valsč.*, Mosteikių kitime, Rasei
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Kazimierą ir giminės.
Kūnas pašarvotas, randasi 

Mažeikos koplyčioj, 3319 Au
burn Avė.

Laidotuvės i vyks pėtnyčioj 
spalio 13 dieną, 7:30 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o Iš ten bus nulydė
tas i §v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Jakubaus
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

Allcn R. Carpenter, buvęs 
Chicago Salvation Army pa
šalpos skyriaus narys buvo 
paskirtas į Illinois Emergency 
Redief 'Commission bedarbių 
pastogių skyrių, kaipo virši
ninkas.

Pirmiau A. R. Car 
darbavosi prie skautų ir 
ros stovyklų 
vaikams, 
Jis buvo 
bert W. 
traukė iš 
geney Relief Commission, kad 
įstoti į Chicagos universitetų 
profesoriauti.

Tie lietuviai namų savinin
kai, kurie namus apšildo su 
gaziniais pečiais (naudojant 
gasų vietoj anglių ar gazolino 
—kerosino), prašomi” kuo ar
timiausioj ateityje pašaukti\p. 
M. Jurgelionienę “Naujieno
se”, CANal 850(), nuo 2-ių po 
pietų.

Visiems atsišaukusiems 
reikalu p. Jurgelionienė 
labai dėkinga. Dalykas 
svarbus, todėl suinteresuotieji 
prašomi atsišaukti prie pir
mos progos.

Su sekamu pirmadieniu, 
spalių 16 d., San Carlo Ope
ra Co., pradeda penktų ir 
paskutinę savaitę Chicagoje, 
kur. turėjo nepaprastai didelį, 
pasisekimų ir susilaukė daug, 
pritarimą iš lankančios pub
likos.

Operos viršininkas Fortune 
Galio, suįraukęs į savo bend
rovę žymesnius dainininkus, 
statė operas Auditorium teat
re, padarydamas kainas tiek 
žemas, kad jos butų prieina
mos visiems.

Opera užbaigia sezonų Chi
cagoje su didžiuliu koncertu, 
kuriame dalyvaus visi daini
ninkai, sekmadienį, spalių 22 
dienų.

Paskutines savaitės progra
mas yra sekamas: Donizetti 
“Lucia di Lammcrmoor” — 
pirmadienį; antradienį— “Ca- 
valleria Rusticana” ir “Paglia- 
cci”; ketvirtadienį — “Mada- 
me Ruttcrfly” ir “Haenscl ir 
Gretel”; penktadienį — “III 
Trovatorc”; šeštadienį —- “Ai-

Mrs. AN'ELIA K. JARUSH
Physical Therapy 

---------------------------- U Midwife
6109 South Albanų 

Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir' t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do- 
vanai.

t i, kad jis gabus biznyje žmo
gus. Apleidęs Bridgeportų, dg. 
J. Mačiulis atvyko į šių apie- 
linkę ir daro gerų biznį netu
rėdamas nei vieno lietuvio 
kostumerio.

J. PV RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABŲRIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aventu 

Ofiso valandos i 
Nuo 10 iki 12 dieną, į, iki 3 po pistų 

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

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyru, gydytojas chiąaųga* u 
akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Lachavich ir Simus
LJĘTUVIS GRABORIUS 

Patarnaują, laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 
t darbu,, busite užganėdinti, 

Tel. Canal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd Pi., Chicago 

SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct„ Cicero, III.

I Tel Cicero 5917

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

BRIGHTON PARK
1 d., Antanas ir Gendruta Be- I 
nešiunai, 3518 South Francis- 
co avenue, šventė 25-tų metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
ves. Sidabrinėse vestuvėse su-1 
sirinko didelis būrys jubiliatų 
giminių ir draugų. Laike puto
tos pp. Benešiunų duktė p-le 
Ona Benešiunaitė sveikino sa
vo tėvelius, linkėdama jiems il
giausių metų. (Ji surengė 
jiems tas vestuves.)

Ji pakvietė kalbėti p. Ed. 
Čepulį, kuris pąsal$ė trumpų j- 
vylriui pritaikintų kalbų, po ku
rios susirinkę linksminosi iki 
ryto.

Pp. Benešiunų dukrelė p-lė

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St., I 

įdedu 15 centų 

man pavyzdį No. 

.............. per krutinf

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NAIKELIS 
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th « Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 6004 S. Talman Avė.

Tel. Republic 3093 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7»f> 

Nedėldieniais ragai sutartį.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELL A
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

AUBURN PARK. — Senas 
“Naujienų” skaitytojas ir rė
mėjas J. Mačiulis, kuris už-

Telefonas Yards 1138

Stąnley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina ■ prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILV.

2813 
gantiŠka išėjimui suknelė 
vienos spalvo; 
kine apikakle 
kirptos mieros 14. 16, 18, 20, taipgi 
36. 38. 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kiitę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

Tąl. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kups esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra,, parodančią mažiausias 
klaįdąs., Specialė, atyda atkreipiąm į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo '10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiais, kaip buvo pfrmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashlapd Avė.

Pbone Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SEĘNER
Prjtaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių? Dirbtuvė 
756 Węst 35th St. 

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

Nedėliomis 10 iki į 2 vai. rytp

Clarencc Dillon (dešinūj)(, privatinis bankierius iš firmos 
Dillon, Read & Co., liudija senato bankiniam komitetui. Kai
rėj sėdi komiteto narys, senatorius James Couzens iš Michi
gan. Kamantinėjimuose išėjo aikštėn, kad ši bankinė firma /
prieš kiek laiko suorganizavo kitų kompanijų, nupirko jos sū
rus po 24c už sūrų ir paskui tuos Šerus pardavė po $53, tuo 
pelnydama virš $6,000,000.

GYDYTOJAS IR CHlRŲfcęAS

3008 W.
Valandos: Nuo 2 iki 5 vai. diena l> 

“■ nuo.T ik: 8 v«u, yak. ■ -

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

DR. A. A, ROTU
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriiką ligų 
Ofisas 3102 So* Halsted Si

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

______ 6489 S. Rockwell I
UUrnlako, Ketverto ir Bubėtos vek 

TeUtoau BeputHe 9000

r. Suzana Slakis
Gydytoja Vaikų ir Moterų Ligų 
4145 Archer Avenue
Ofiso Tel. Lafayette 7337

Napių Tel. Hyde Park 3395
( — 9 —12 ryto, Antradieniais ir

8 vak. Trečiadieniais ir

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius

Phone. Boulevard 4139 
A, MASALSKIS 

M, ūsų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningą 
dėl, 
laidų

JOHN B. BORDEN
1 LIETUVIS. ADVOKATAS

105 W. Monroe Si
Telajoni

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phone HEMLOCK 7828

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA CHICAGOJE

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

* » ■ .

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

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

Nubudimo.valandoje; pašaukite šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS >

DIDYSIS OFISAS
4605-07 SO. ĘERMITĄGĘ AVJ0.

Viii Telefonai YARDS 1741—1742 CHICAGO, ILL.

Ona Benešiunaitė, nors dar 
jauna, bet jau mokytojauja 
aukštesnioje mokykloje.

Jie visi kartu dėkoja gimi
nėms ir draugams už atsilan- 
kyinų ir už taip brangias do
vanas. — Draugė.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Mihvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

TAMOŠIUS KAZLĄUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 9 dieną, 2:30 valandą po 
pietą 1983 m., sulaukęs apio 
50 metu amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Tauragės apskr., Lauku
vos parap., Batkičiu kaime.

Paliko dideliame nubudimo 
moterį Kazimierą, 2 pusbro
lius Petrą ir Vincentą Kaz- 
lauskius, brolio dukterį Antani
ną Kazlauskaitę ir giminės A- 
merikoj, o Lietuvoj brolį Joną 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioj’, 3307 Au
burn Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieni 
spalio 14 dieną, 1 vai. po piet 
kun. Linkus atlaikys pamaldas 
koplyčioj, o po pamaldų bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Tamošiaus Kazlau
sko giminės, drugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisvęikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

............................. - -■ ■  ■ • .............................. * ........................ •■■■■ •• w• į

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Eudeikiaus ypatiškas’ patarnavimas yra patenkinęs tuksrtančį 
metų. — Vienintelis Lietuvis <“ 

/varomą- karaboną su šopinem durim, 
pumu laidotuvėse, — pašaukite

REPUBLIC 8340,

’ Juozapas EudMis ir Tėvas
5340 įSo. Kedzie- Ave. ( 

Visi telefonai: REPUBUC 834p
(Neturime sąryšių su firma t6o pač|u vąęįtt)

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

J.-.- -
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MADOS MADOS MADOS
MORTGAGE BANKERS

lietuvis siuvę

Amai bus

LAUKIATE?

PAMĖGINKITE ŠIANDIENper krutinę
PAŠAUKITE

(Vardas ir pavarde)

CANAL 8500
adresuoti: Naujienos, Pattern Dept. 
atu

šeštadienį, Raudonos 
Rožės KI. 19-tų m. 
jubiliejaus vakaras

savininku 
biznierius 
programų

Thousands 
prefer it to 
mayonnaise!

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

NAUJIENOS Pattern Dept i

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau atsiųsti man 

pavyzdį No.
'A .• t į <•>

Mieros

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St

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

Dr. G. I. Bložis, A. L. 
D. D. sekr., persikėlė 

i nuosavą namą

klubo parengimas 
Komitetas pra- 

viskas prirengta, 
parūpins 

Floyd’s Royal

J. F. Budrikas atida 
rė naują krautuvę 

Bridgeporte

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BARO PIKČERIAI padirbama su- 
lijzr užsakymu pigiai; cash arba iš
mokėjimais; taipgi stalai, krėslai ir 
zaslanai, 4704-6 So. Halsted St.

Prisirašykite j musų spnlką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

Praeito penktadienio vaka
re turėjo mėnesinį susirinki
mą, kuris buvo gana gyvas. 
Buvo plačiai raportuota apie

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Įvykiai tarp golfi 
ninku

Be “Naujienų”, kaip 
be valgio, sako skai

tytojas

MARQUETTE MANOR. — 
Teko Senam Petrui nugirsti 
)er rakto skylutę, kad tarpe 
golfo mėgėjų įvyko šios nau
jenybės. Siuvėjas George Sko-

DELICATESSEN—1 didelis kn-’- 
rvs užpakaly pečium šildomas, renda 
$30, ideališka vieta dėl poros žmonių, 
galima įrengti bučernę, $700. 

2500 W. 39th St.

Sąjuna Bučerių Bridgeporte laikys 
extra susirinkimą, spalio 12 d. Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. 7:30 vai. vakare. Pra
šome pribūti visų bučerių, yra svar
biu reikalų atlikti ir sutvarkyti biz
nio valandas, ką reikalauja N. R. A. 
tvarka. Kviečia visus Valdyba.

KAS PIRMAS TAS LAIMĖS 
40 KRĖSLU VALGYKLA

Visi puikiausi Įrengimai tarp dide
lių dirbtuvių, štoras 2 pagyvenimai, 
2 karų garadžius, renda $20 mėnesy. 
Priežastis pardavimo turiu 2 biznius, 
priimsiu pusininką arba mainvsiu ant 
automobilio, mažo namo arba loto.

920 S. alifomia Avė. 
Tel. Neveda 10053

PARDAVIMUI Restaurantas, ge 
rai išdirbtas, prie dirbtuvių. Parduo 
siu pigiai.

2222 So. Wabash Avė.

Žymus musų dainininkas 
Juozas Babravičius šiomis 
dienomis išvažiuoja į Omabą, 
Nebraska, kur jis buvo pa
kviestas dalyvauti iškilminga
me ir didžiuliame įvairių tau
tų prograine, kurį rengia mie
stas.

Koncertas įvyks spalių 15 d. 
Grįždamas, J. Babravičius su
stos Cbicagoje, o netrukus tęs 
į kitas lietuvių kolonijas, kur 
jam yra rengiami koncertai.

Omaha, Nebraska yra tuo 
svarbus lietuviams, kad iš ten 
paeina Johnny Goodman-Gu- 
dauskas, šių metų golfo čem
pionas. Ten gyvena nemažas 
skaičius lietuvių.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaiaai

Kriaučių Lokalas 269 
W. of A. susirinkimas 
pėtnyčioj, spalių 13 d. 
gamated Centro namuose, 333 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vakare. Bus daug svarbių rei
kalų. Malonėkite dalyvauti visi.

—Valdyba. -

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikią_____

»>**WWMMMWW^A*WWWW^AA***^**^**********

PATYRUSI- mergaitė abelnam na
mų darbui, turi gyventi ant vietos, 
Geri namai. M. Mann, 2026 Lc 
Moyne St. Tel. Brunswick 0340.

yt»n>Mu<ao«P*tO**‘

A KRAFT-PHENIX PRODUCT

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai grąžinami i normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Palu. 
Exjpelleriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet iusų visas kūnas pilnas 
skaudžiu trūkčiojimų Ir gftlitnų nuo 
perdidelio tisinio lisltemplmo. gerai ii- 
sltrynkite su Pain-Expelleriu ir atstgul- 
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasiek šit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70a.—-eHrtimro didumo bonkutla.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vai»baženkl|.

Senatorius Duncan Fletcher (kairėj), pirmininkas senato 
bankinio komiteto, tariasi su komiteto advokatu Ferdinand 
Pecora dėl komiteto tyrinėjimų privatinių bankierių veikimo. 
?ecora per tris mėnesius peržiūrinėjo privatinių bankinių fir
mų knygas ir prisirinko įdomios medžiagos, kuri bus patiekta 
komiteto tyrinėjimuose.

Dainininkas Juozas 
Babravičius išva

žiuoja į Omaha, 
Nebr.

Pakviestas dalyvauti didžiu
liame įvairių tautų koncerte.

Metinis 
jau čia pat 
neše, kad 
Muziką parengimui 
16 muzikantų 
Ambasadors, kurie dažniausiai 
važinėja po visą Ameriką ir 
lietuvių parengimai- ikišiol ne
galėjo prie jų prieiti. Musų 
klubas galėjo juos gauti, nes 
vadas yra narys.

Klubo metinis parengimas 
yra užvardintas 19-kos metų 
Jubiliejinis Vakaras. Tą patį 
vakarą keli nariai gaus gar
bės dovanas — aukso žiedus 
už neėmimą pašalpos nuo klu
bo per 10 m. LąĮ>ai smagu 
tokios garbes sulaukti. Jei
gu busime sveiki kitais metais, 
tai matysime katrie gaus 20 
metų garbės dovanas. Jie di
džiumoje bus klubo pionieriai.

Prie pabaigos turiu pridurti, 
kad šeštadienio vakare, spa
lių 14 d., visi bukite, seni ir 
jauni, Liuosybės Svetainėje, 
kur tas didžiulis orkestras 
gros ir kur 19-tas Jubiliejinis 
Vakaras įvyks. D-----

YOlIRtYtd 
Night and Moming to keep 
them CIean, Clear and Healthy 

Write for Free "Eye Care” 
or ‘‘Eye Beauty” Book

Murini Co„ Dept. S.,9 E. Ohio St.,Cbicnge

Norint gauti vieną ar daugiaus viršnu- 
rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti paduotą 
blankutę ir ją išpildžius prisiųsti arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę ir ad
resą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 centų. 
Galima pasiųsti pinigus arba paštp ženk
lelius, kartu su užsakymu. LaiWis reikia 

1789

Educational 
Mokyklos

PAMOKOS dėl pilietybės popierų 
bus laikomos kas ketvirtadienį (ket
verto) vakarais 7:30 valandą, per 
dešimtis savaičių pradedant Spalio 
(October) 19tą, 1933 metais. Prašo
me užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISK, 
4631 S. Ashland Avenue 
Telefoną Boulevrd 2800

Dariaus ir Girėno paminklo 
fondą — kaip eina darbas. Pri
siminta ir apie naujį skridimų 
į Lietuvą sekantį pavasarį, ku
rį vykins lakūnas James-Janu- 
Šauskas. Taigi dabar darbas 
yra dvejopas ir vieni rems 
daugiau vieną sumanymą, kiti 
antrą. Aš suprantu, kad butų 
gerai ir svarbų užbaigti neda- 
baigtą dėl nežinomų priežas
čių Dariaus ir Girėno darbą. 
Atsirado drąsuolis, kuris nori 
tai padaryti, kad tuo pagerb
ti žuvusių didvyrių atmintį ir 
visuomenė turėtų duoti jam 
visą savo paramą. Ji kartą 
jau tą parodė.

Negali būti abejonės, kad 
lakūnas James - Janušauskas 
tinkamai ir pasekmingai tą žy
gį įvykins.

16 muzikantų orkestras 
vakare

PORTAGE PARK. — Atsi
lankęs su savo keliaujančia 
krautuve toli į šiaurinę Chi- 
cagos didmiesčio dalį, net ne
numaniau, kad butų tokių 
draugiškų tautiečių, kaip p. 
P. Zigmunt 
jas, kuris užlaiko savo įstaigą 
adresu 4653 Milwaukee Avė. 
Drg. Zigmunt tuojau atsinau
jino “Naujienas” ir sako, 
“Petrai, aš be ‘Naujienų* ne
galiu būti, taip kaip žmogus 
negali būti be valgio.” >. .

— Senas Petras.

Dr. G. I. Bložis, kuris už
laiko dentisterijos ofisą, Met
ropolitan State Bank rūmuo
se, 2201 West Cermak Road, 
šiomis dienomis įsigijo nuosa
vybę -- bungalow, adresu 
8342' South Marsbfield avė.

Iki šiol jis gyveno 6725 So. 
Artesian avė. Daktaras yra A- 
merikos Lietuvių Daktarų Dr- 
jos sekretorius.

(Ądresąs)
-■

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus .ir storus vii-, 
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVICIA

504 W. 33rd St., Chicago, III 
Prie Normai St.

Phone Vistory 3486

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pristatau 
anglis už pigiausias kainas: Black Band 
$7.50; Hacking $8.00; Milkrs Crcek 
$9.75. Pašaukit LAFayette 8980.

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

T«l. 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežam? ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
■ skutimos 

namie

Pereitą savaitę atsidarė nau 
ja auksinių daiktų krautuvė 
Bridgeporte, adresu 3343 So. 
Halsted st., kurioje bus gali
ma gauti pąieinąmiausiomis 
kainomis auksinių, ir deiman
tinių žiedų, laikrodėlių, gin
taro ir kitokių karolių, Par
kers rašomų plunksnų, mergi
noms kosmetiškų dalykų, pei
lių ir šakučių setų. Prie to 
šioje krautuvėje bus nuolatos 
ekspertas laikrodininkas kuo- 
geriauriam patarnavimui, 
kaip išvalime taip ir sutaisy- 
me laikrodėlių.

Šios krautuvės 
yra plačiai žinomas 
ir lietuviškų radio 
leidėjas p. J. Budrikas. Linkė
tina šiai naujai krautuvei ge
riausio pasisekimo.

—Kaimynas

Kriaučių lokalas 269 
šaukia susirinkimą 

penktadienį

by, 2415 Wcst Murąuette Rd. 
neperilgą laiką atgalios sumu
šė Dr. C, K. Kliaugą, 2420 W. 
Marguette Rd. Siuvėjas Skoby 
drąsiai kalba,- kad ateityje 
rengiasi ir “ant Nemuno gal
vos”, nes jis .tikisi kovą lai
mėti ir su p. Nemunu.

4—Sendp Petras.

MOTINAI
Brangi Močiutė, kodėl Vis dar tyli 
Argi savo sunaus tu nebemyli? 
Argi nenori teisybę ištirti, 
Nuo ko Tavo sūnūs turėjo numirti?
Tau reik maldauti, prašyti užtarimo— 
Kad Tu nerimsti Pasaulis težino.
Tavo graudų verksmą lai žmonės girdi,
Atsiras kas užtars, nuramins širdį /
Reik sužinoti, argi juos nušovė? 
Mat ji, Lietuva, rankas nusiplovė.
O joks paminklas neturės vertybės 
Kol nežinosim žuvimo teisybės. .

— Žemaite-Bobutt,

...........
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Real Estate For Sale
. Namai-Žerož Pardavimui

PARDAVIMUI 4 kambariu cot- 
tage, karštu vandeniu šildomas, 
maudynė, elektra, ^azas, cementuo
tas basementas.^ Kaino $4000. Duo
sime morgičių. 3637 W. 55 th Place, 
Tel. Hemlock 3637.

A—3341. Praktiška išėimui suknelė su baltu kalnierium. Be tokios suknelės žiemą sunku 
apseiti.
A—2623. Labai elegantiškas Paryžiaus modelis. Tinka išėimui ir ant baliaus. Gražiai iš- 

rodys jeigu siūdinsite iš vienos spalvos materijoj,; •
A—2628. Augesnei moterei išėimui suknelė. Tinka iš vienos spalvos materijos arba iš nau

joviškos vilnonies materijos. ' >
A—2683. Labai graži ir paskiausios mados juoda šilkinė, atlasine arba aksominė suknelė.

Naujoviškos rankovės ir apie kaklą efektas. . ; <

CICERO — Kas čia nežino 
Raudonos Rožės klubo? Tai 
veikliausias ir turtingausias 
klubas šioje apielinkėje. Prie 
jo priklauso daug čia augusio 
jaunimo, bet valdyba yra di
džiumoje ateivių rankose. 
Kaip toji karta išnyks, tai tik
rai liks tik čia augęs jauni
mas.

Šią vasarą jaunuoliams se
kėsi. štai jų baseball koman
da lošė 20 kartų ir pralaimėjo 
tik tris. Patys lošėjai ir jų 
menadžeris Frank Dekavičia 
pilnai patenkinti, Savo uni
formas tvarkiai sudėjo į spin
tas, kad jos lauktų sekančio 
sezono. O tuo tiVpu persime
tė į basketball —r krepšiasvy- 
dį. Nuo jaunųjų neatsilieka 
ir mažiukai, tai yra vaikai iki 
15 metų amžaus. Ir jie mėgi
na rankas prie baseball ir bas
ketball. Jie lošia po globa 
augesnių.
Svarsto paminklo ir skridimo 

reikalus

Business Service 
Biznio Pati>maviman

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Masu biurai suteiks patarimus namų la
žininkams reikale nesusipratimų su ren- 
Jauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
cų patarimas visose namų savininkų ū 
cendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 va!, vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. (žymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Mes ‘‘Jame jau iiuo adresu viri 40 metų

A (Miestas ir valstija)

Business Chances
________ -

PARSIDUODA RESTAURACIJA 
SU ALUM. 4 kambariai prie vietos. 
Priežastį patirsite atsišaukite 1435 So. 
Sangomon St., (netoli New Market).

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS unijistas janito 
rius ant keliu dienų.

19 N. Latrobe Avė.

PROBAK

( PROBAK BLAOH

PAIN-EXPELLER

^-'***^




