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No. 131

Medvilnės audinyčių 
streiko nebus

Gręsęs medvilnės au
dinyčių streikas 

sutaikintas

Plieno darbininkai 
reikalauja pakeis

ti kodeksą ■

LEIT. VAITKUS SU 
LITUANICA 
RYTUOSE

ir nusileido municipali-

WASHINqTON, birž. 3. — 
Gręsusio didelio medvilnės au
dinyčių darbininkų streiko liko 
išvengta; NRA administracijai 
susitaikius . su darbininkais ir 
prižadėjus bėgyje ateinančių 
savaičių nuodugniai ištirti al
gas, darbo valandas ir masi
nius laužymus kodekso. Strei
kas butų palietęs apei 300,000 
darbininkų. i

Johnson dabar rūpinasi pa-; 
šalinti pavojų generalinio strei-i 
ko geležies ir plieno liejiklose.

Toledo darbininkų 
streikas baigiamas 

sutaikinti

PITTSBURGH, Pa., birž. 3.— 
Amalgamated Steel Workers 
Union pranešė, kad ji reikalau 
ja pakeisti plieno kodeksą, tik
slu sustabdyti masinius kodek' 
so laužymus, kurie yra kenks
mingi visuomenės interesams.

Formaliame pranešime unija 
sako, kad peticijoj prezidentui 
Rooseveltui ji rekomendavo j- 
vesti 30 vai. darbo savaitę ir 
$1 vai. minimumu algą papras
tiems darbininkams. Jie taipgi 
reikalauja kolektyvių derybų ir 
pripažinimo darbininkų atstovų^

Johnson siūlo įkurti indus
trinių santikių tarybą, bet dar 
nežinia, ar tokis pasiūlymas 
darbininkams yra priimtinas.

iiiiMiiiii

Mrs. O vilią Dionnc, 26 m., žmona Kanados farmerio, motina penkių vaiki), kuri šiomis dienomis pagimdė ant karto 
penkis vaikus. Tai yra labai retas atsi tikimas, ypač kad visi penki vaikai tebėra gyvi.
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Šiandie Cook paviete 
yra renkami 

teisėjai

Areštavo 10 kaltina
mų už suokalbi prieš 

valdžia

Minnesota uždraudė 
įgabenti maitini

mui l gyvulius

dar

Italija kariausianti 
vien dėl savo pa

čios naudos

Tuo jaus po 12 vai. dieną, 
pereitą šeštadienį lakūnas Įeit. 
Feliksas Vaitkus atskrido iš 
Naujosios Anglijęs į Newark, 
N. J
niame airporte.

Vakare tą pačią dieną New- 
arko komitetas surengė bankie- 
tą su programų, dalyvaujant la
kūnui.

Ant rytojaus, sekmadienį, |- 
vyko didelė Aviacijos Diena 
erdviame Teterboro airporte, 
surengta New Jersey valstijos 
lietuvių pastangomis.

Pirmadienį, birželio 4 d. (šian
die)—bankietas ir šokiai tranz- 
atlantinio skridimo naudai, da
lyvaujant lakūnai Vaitkui.

LIETUVOS ŽINIOS

Electric Auto-Lite darbininkai 
patvirtino susitarimą. Elekt
ros darbininkai laimėjo algų 
apkėlimą

Pasimirė Californi- 
jos gubernatorius 
James Rolph, Jr.

TOLEDO, O., birž. 3. —To
ledo darbininkų streikai yra 
veik visai sutaikinti.

Electric Auto-Mte—ir - dviejų 
mažesnių *kompahijų.w darbinin
kai masiniame susirinkime ra
tifikavo kontraktą, kurį paruo
šė federaliniai tarpininkauto- 
jai, kompanijos viršininkai ir 
unijos atstovai.

Elektros darbininkų streiko 
pavojus irgi praėjo, kompani
jai sutikus pakelti darbininkų 
algas 20 nuoš.

Milicija irgi tapo atšaukta.
Streikuoja gatvekarių 

ninkai
SOUTH BEND, Ind., 

Pirmą kartą į 17 metų 
kavo gatvekarių
sustabdydami gatvekarius 
tik South Bend, bet ir 
šiaurinėj Indianoj. Streiką pa
skelbė unija, negalėjus kitaip 
susitarti su 
Railway.

Be South 
lietė Niles,
LaPorte, Michigan City, Elk- 
hart ir Goshen, Ind. Bušai irgi 
paliovė vaikščioję.

darbi-

b. 3.-—? 
sustrei- 

darbininkai, 
ne 

visoj

Northern Indiana

Bend, streikas pa- 
St. Joseph, Mich,

SAN JOSE, Cal., b. 3. —Sa
vo dvare Santa Clara klonyje, 
kur ilsėjosi po ilgos ligos, va
kar pasimirė Californijos gu
bernatorius James Rolph, Jr., 
64 metų amžiaus. Mirė nuo šir
dies susilpnėjimo ir plaučių ne
veikimo.

Pirm išrinkimo gubernato
rium, jie per 19 metų buvo San 
Francisco meru, todėl jis la
biausia priešinosi Tom Mooney 
ir Warren K. Billings paliuosa- 
vimui, nes San Francisco uni
jų priešininkai, bendrai su par
sidavusią kapitalistams miesto 
valdžia ir pasmerkė kalėj iman 
tuos du nekaltus žmones, ku
rie kankinasi kalėjime jau 17 
metų.

Be to gub. Rolph Jr., pasi
žymėjo tuo, kad viešai užgyrė 
linčiuotojus, kurie San Jose 
mieste nulinčiavo du žmones, 
prisipažinusus, kad jie nužudė 
jauną turtuolį, kurį jie buvo pa
grobę, kad išreikalauti išpirki
mo. Tas jo viešas užtarimas 
linčiuotojų iššaukė pasipiktini
mą visoje šalyje.

CHICAGO.—šiandie Cook pa
viete yra renkami pavieto tei
sėjai. Republikonai ir demo
kratai sudarė koaliciją, išstatė 
bendrus kandidatus, todėl ii 
balsavimai didelės reikšmės ne
turės.

Iš tos preižasties sujungta ir 
balsavimo vietos. Iš 3,655 bal
savimo vietų bus atdaros tik 
716. Daugiau balsavimo vietų 
bus atdara tik tose apielinkėse, 
kur dar bUs ir balsavimai ki
tais klausimais. į?av. g Beverly 
Hills prečirifctai bafsuos dėl už
darymo smuklių, o Chicago 
Heights 18 precinktų balsuos 
dėl išleidimo bonų.

Plebiscitas Saar bus 
pradžioj ateinan

čių metų
Francijos

Uždėdavo bedarbiam 
mokesnį partijos 

reikalams

Paskelbė ginklų em 
bargo; Bolivija 

protestuoja

GENE VA, b. 3.
ir Vokietijos atstovai susitarė 
daryti plebiscitą Saar distrikte 
sekmadieny, sausio 13 d., 1935 
m. Gyventojai tada balsuos 
airiai šaliai jie nori priklau
syti.

Taipgi tapo susitarta, kad ne
bus keršijama Saar klonio gy
ventojams, nežiūrint kokios bus 
balsavimo pasekmės. Taipjau 
sutarta, kad prieš balsavimą tas 
distriktas nebus pavestas tarp
tautinės policijos priežiūrai, jei 
bent to pareikalautų pati tautų 
sąjunga.

NOKOKMI^, ilt, b. 3. —De
lei komunistų surengtų demon
stracijų prieš lokales valdžias 
Montgamery paviete, tapo areš
tuota 10 žmonių, kaltinamų 
suokalbį pTieš Valdžią. Iš 
kiekvieno jų reikalaujama po 
$8,000 kaucijęš.

Policijų sakosi gavusi žinių, 
kad areštuotieji būk ruošėsi su
kelti teisme triukšmą, teisiant 
policistą ųž Užgavimą moteries 
viename susirinkime.

Areštuotieji yra:-John Lap- 
shansky,/ GaH Gerulla (lietu
viai?), John Hollahd, George 
leid, Robin Staplės iš Nokomis: 
Frank Pančsik, Frank Prisę- 
cett iš Taylor Springs; Gordon 
HUtchins iš Hillsboro; Jan Wit- 
tenburg iš Chicago ir Victor 
/lenner iš Panama.

Kaltinami, kad jie vadovavę 
demonstracijoms prieš lokalius 
politikierius. Vienoj demoris- 
racijoj, Hillsboro, policija net 
ir dujų bombas svaidė.

ST PAUL, Minn., b. 3. — 
Gubernatorius Olson įsakė su
mobilizuoti visą valstijos mili
ciją įvykini Ai ui uždraudimo į- 
gabenti į valstiją gyvulius mai
tinimui ir ganiavai.

Uždratfdmas padarytas todėl, 
kad delei sausros ir pačios vals
tijos ūkininkai neįstengia tin
kamai išmaitinti savo gyvulius. 
Galima įvežti tik gyvulius sker
dimui, į Minnesotos skerdyklas.

Valst. I sekr. Hull 
parodoje

CHICAGO. —Pereitą šešta
dienį, kaipo! garbės svečias, pa
saulinėje parodoje lankėsi vals
tybės sekretorius Cordell Hu<l. 
Jis dar vaiku būdamas lankėsi 
ir pirmojoj | pasaulinėj parodoj 
Chicagoj 1893 m.

BISMARK, N. D., b. 3. — 
Valstijos augščiatfsiojo teismo 
teisėjas ir šelpimo administra
torius North Dakotoj, Chris- 
tianson, liudydamas gub. Lan 
ger ir 7 kitų byloj, pripažino, 
kad iš gavusių valdžios darbus 
bedarbių tikrai buvo renkamas 
mokesnis partijos reikalams. 
Buvo imama apie 5 nuoš. be
darbio uždarbio.

I

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

^TepastovUs ir šilčiau, galbūt 
lietus.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:-
20.

WASHINGTON, b. 3. —Pre
zidentas Rooseveltas padarė pir
mą žingsnį pravedimui pašau 
linio ginklų, embargo kariau- 
jnačioms Paraguay ir Bolivi
jos šalims. Jis pradžioj savai
tės išleido proklamaciją, drau
džiančią Amerikos firmoms 
pardavinėti ir siųsti ginklus ir 
amuniciją abiems šioms ka
riaujančioms šalims.

Tokis prezidento Roosevelto 
paskelbtas ginklų embargo sp- 
silauke aštraus Bolivijos pro
testo. Ji sako, kad tokis em
bargo laužo Bolivijos sutartį su 
Jungt. Valstijomis ir kad jis 
atiduoda Boliviją malonei prie
šo, kuris turi savo amunicijos 
dirbtuves, kurių neturi Bolivi
ja.

PARYŽIUS, b. 3. — Nežiu- 
rint prezidento Roosevelto pa
reiškimo kongresui, kad Ame
rikos skolininkai turi sumokėti 
savo skolas, Franci j a nemano 
keisti savo skolų nemokėjimo 
nusistatymo.

Atstovą butas pri
ėmė susižinojimo 
kontrolės bilių

-.... . ■ ■

WASHINGTON, b. 3. —At
stovų butas vakar priėmė Dill- 
Rayburn bilių, kufiš įveda val
džios kontrolę telegrafui ir ki
toms susižinojiiho įmonėms.

Senatas jau pirmiau priėmė 
panašų bilių, taip kad bilius 
dabar eina abiejų butų konfe- 
rnejai, išlygnti skirtumus.

SIOUX FALLS, S. D., b. 8. 
—Nuo sausros nemaža Sioux 
upė vietomis visai išdžiuvo ir 
paliovė tekėjusi.

Kubai gręsia kari
ninkų diktatūra

HAVANA, b. 3. —Kubai grę
sia karininkų diktatūra, įvykus 
aštriems Susikirtimams tarp 
eivilės valdžios ir karininkų. 
Vienas ministeris jau rezigna
vo. Ruošiasi rezignuoti dar ke
li ministeriai.

500 žmonių užmušti 
automobilių

CHICAGO.—šiemet iki vakai 
dienos vien Cook pavietė ne
laimėse su automobiliais buvolaimėse su automobiliais 
užmušti jau4 500 žmonių.

LONDONAS, b. 3. — Angli
jos spauda labai nepalankiai 
pasitiko prezidento Roosevelto 
pranešimą skolų klausimu.

MAXWELL, Tex., b. 3. — 
Miss Nora Mueck, 50 m., pašto 
viršininkė, ir jos įnamis Wm. 
Wedegge, 40 m., liko nušauti 
vakarieniaujant. Puolikas pa
leido šuvius per atdarą langą ir 
pabėgo.

HUNTINCTON BEAGH, Cal., 
b. 3. — šioje apielinkėje kilo 
didelis aliejaus gaisras, kuris 
pridarė nuostolių už $1,000,000.

DAIREN, Manchukuo, 
—Japonijos valdžia leido 
žurijos geležinkelių kompanijai 
pravesti dėl Manchukuo val
džios dar 6 geležinkelių linijas, 
kurios kainuos $141,420,000.

3.b 
Man-

YORK, b. 3.—Našlys 
Santiago užmigo tai- 
savo drabužius. Iš-

NEW 
Nemisio 
sydamas 
kritus iš rankų adata įsmigo
į čiužinį stačia ir kai jis mie
godamas vertėsi ant kito šo
no, adata įsmigo į širdį ir San
tjago mirė.

WALKER, N. Y., b. 3. —Iš 
nusiminimo, kad sausra sunai
kino visus jo pasėlius, ūkinin
kas James D. Sigler, 65 m., 
nusišovė savo daržinėj.

TOULON, Franci joj, b. 2. — 
Policija suėmė Anidry Nikola- 
jevski, 38 m.> kuris sakosi esąs 
gimęs Chicagoj» už bandymą iš
gauti karo laivyho paslaptis. 
Dabar ieškoma jo žmonos.

■ I ■’ ... V jįi’M.ii’.-t, 1,1.1.

VĮENNA, Austrijoj, b. 3.— 
Policija padarė kratą nacių te
roristų buveinėšė Salzburge ir 
Innsbrucke ir konfiskavo daug 
bombų ir eksplodttojančių me
džiagų.

' nuli»Hliiiliiil ■lifaifcinliii.

MUSKEGGN, Mich., b. -3. — 
Plaukiantis tavčrinis laivas už
gavo žvejų luotėlį. Du žvejai 
prigėrS. 
■ * ‘

40 chiniečių žuvo
NANCHANG, Chinijoj, b. 3. 

40 vaikų liko užmušta ir 50 
sužeista viesulai sugriovus mo
kyklą.

RYMAS, b. 3. — Mutssolini 
kalbėdamas karo veteranams 
pareiškė, kad Italija ateity ka
riaus tik vien dėl savo pačios 
naudos, o ne už jos talkininkus, 
kurie ją apvylė. Girdi, Franci- 
ja nesuteikė tų kolonijų, kurias 
ji prižadėjo 1915 m. sutartimi, 
kuri Italiją ir įviliojo į pasau
linį karą. Italija yra nepaten
kinta ir savo kaimynu —Ju
goslavija.

Mussolini pripažino, kad Ita
lija netik pergyvena sunkius 
ekonominius laikus, bet kad ne
galima ir tikėtis geresnių laikų.

Latvijos ir Estijos 
atsakymas Lietuvai

Latvijos ir Estijos 
bendras atsakymas 

Lietuvai
Pasitarimų rezultatai Rygoie

KAUNAS.—“J. Z.” iš Rygos 
praneša, kad Rygoje estų užsie
nių reikalų viceministeris H. 
Laretej ir Latvijos užs. reik, 
minist. generalinis sekretorius 
Munteris slapta, kopose, pajrr- 
ry svarstė Lietuvos memoran-| 
durną ir Rusijos pasiūlymą] 
Lenkijai bei Vokietijai garan
tuoti Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę. Vėliau buvo pa
sitarimas pas Ulmanį. Svarbiau
siais klausimais susitarta, bet 
esą ir nuomonių skirtumų. Del 
Lietuvos pasiūlymo abi valsty
bės: Latvija ir Estija —išdir
busi bendrą atsakymą ir tame 
atsakyme busiąs sveikinamas 
Lietuvos pasiūlymas, bet busią 
reikalaujama, kad Lietuva kon- 
kretiškai nurodytų artimo Pa
baltijo 3 valstybių bendradar
biavimo planą. Del Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės ga
rantavimo nutarta šiuo reika
lu kreiptis j Tautų S-gą ir tar
tis su didžiosiomis valstybėmis, 
aktyviai šin reikalan pritrau
kiant Lietuvą.

Atleido tarnautoją
, i’ . ............................................

KAUNAS.—Kautio burmistras 
atleido iš tarnybos p-lę Lipma- 
naitę. Ji dirbo miesto sodinin
kystėje.

Lipmanaitė iš tarnybos esan
ti atleista todėl, kad gegužės 
1 d. minėjime dalyvavus uni
versitete. ;

Panemunėje pritruko 
sviesto

RYGA. V. 15. Elta.—Lat
vių spauda pasiremdama latvių 
užsienių reikalų ministerijos 
gautomis žiniomis, paskelbė ge
gužės 14 d. latvių pasiuntinio 
Kaune Ekio ir estų pasiuntinio 
Leppiko Lietuvos Užsienių rei
kalu ministeriui, dr. D. Zau
niui. įteiktą atsakymą į Lie
tuvos memorandumą dėl glau
desnio bendradarbiavimo tarp 
Pabaltijo valstybių. Latvių spau
dos žiniomis, savo suderintuose 
atsakymuose latvių ir estų vy
riausybės pareiškia patenkini
mo Lietuvos vyriausybės noru 
sustiprinti ryšius tarp Latvi
jos ir Estijos, iš vienos pusės, 
ir Lietuvos, iš antros pusės. 
Esą, latvių ir estų viešoji nuo
monė taip pat yra labai pa
lankiai nusistačiusi Pabaltijo 
valstybių susiartinimo atžvil
giu. Atsakyme toliau nurodo
ma, kad latvių ir estų vyriau 
sybės yra prisirengusios pradė
ti nagrinėti preliminarines są
lygas, kurios turėtų būti pa
dėtos į trijų valstybių bendra- 

i darbiavimo pagrindą, išeinant 
j iš Lietuvos balandžio 25 d. me
morandumo tezių, kurias lat
vių ir estų vyriausybės priima 
derybų pagrindu, šitam darbui 
paskubinti, Latvija ir Estija 
siūlo pravesti jį tiesioginiu pa
sikalbėjimu tarp suinteresuotu 
valstybių keliu. Savo atsaky
mo pabaigoje Latvija ir Estija 
kviečia Lietuvą eventualiai pri
sidėti prie latvių estų 1934 me
tų vasario 17 d. susitarimo.

Latvijos spaudos paskelbtas 
žinias patvirtina ir kompeten 
tingi Lietuvos sluogsniai.

KLAIPĖDA.—Nors mažkufs 
susisiekimas ir labai suvaržy
tas, bet iš Vokietijos vis dari 
Panemunėn ateina žmonių ntf- 
sipirkti maisto produktų. Buvo 
manyta, kad Panemunėje svies
tas labai atpigsiąs, bet pasiro
dė, kad šiomis dienomis Pane
munėje sviesto pritruko ir at
einą iš Vokietijos žmonės ne
galėjo gauti pirkti. Esą svies
to didžiuma vežama Klaipėdon, 
kur atvyksta laivai daug išsive- 
žą Anglijon, Belgijon ir kitur.

laikas važiuoti
Lietuvon

Važiuokite su Naujienų 
Ekskursijomis, su visais Lietu
viais. Tarpe savųjų jausitės 
kaip namie. Gausite patogius 
kambarius. Reikalingi doku
mentai bus sutvarkyti tinka
mai, per patyrusį laivakorčių 
skyriaus vedėją.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

i CHICAGO, ILL.
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KORESPONDENCIJOS
Brooklyn - New 

York, N. Y.
Smulkios žinutės

Dvi dideles saldainių dirb
tuvės pateko bėdon. Federa- 
liame teisine jos tapo apkal
tintos tuo, kad gamino speci
alius saldainius su likeriu vi
duje. Tiems saldainiams jie 
naudojo labai prastą ir pigų 
alkoholių.

Ryšyje su tuo planuojama 
areštuoti keli žmonės.

0 O »
Užsimušė William J. Pars- 

low, turtingas laivų statymo 
kompanijos prezidentas. Jis 
nukrito nuo dešimto aukšto.

Tikrai nėra žinoma, ar jis 
tai padarė sąužudystės tiks
lais, ar tai buvo tik nelaime.

O O O
Jūreivis nušovė jūreivį. Tai 

atsitiko sekamu bildu: jūrei
vis Louis Spurto kalbėjosi su 
savo pažįstamu jūreiviu Tbo- 
mas Carulli. Kalbėjosi ra
miai. Atrodo, kad tarp jų 
dviejų nebuvo jokių nesusi
pratimų. Ret štai staiga Ca- 
rulli išsitraukė revolverį ir 
paleido tris šūvius. Spurto 
dar žengė kelioliką žingsnių ir 
krito negyvas.

Carulli tuoj liko poliejos su
imtas. žmogžudystės priežas
tis dar neišaiškinta.

0 0 0
Jean AVorkman, pašalpos 

skyriaus investigatorė, trau
kiama atsakomvbėn. Ji yra 
kaltinama tuo, kad vienam 
bedarbiui išrūpinusi maisto ir 
drabužių už $30. Už tą savo 
pasidarbavimą ji paėmusi iš 
to bedarbio du dolerius.

AVorkman tvirtina, kad tas 
kaltinimas yra neteisingas. 
Tačiau tą klausimą turės iš
spręsti teismas, o ligi to laiko 
jai reikės užsistatyti $1,500 
kaucijos.

0 0 0

Ėdward J. Meelian buvo ži
nomas kaipo vienas labiausiai 
pavyzdingų poliemonų. Jo re
kordas ligi šiol, taip sakant, 
buvo kuogeriausias.

Taip, buvo, bet dabar nebė
ra. Štai prieš keletą dienų 
Meehan sumanė paūžti. Ir, 
matomai,- truputį padaugino. 
Prie Long Island College ligo
ninės jis pradėjo švaistytis. 
Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
bet jis labai įtūžo ant vienos 
moters, kuri bandė nuo jo pa
sprukti. Kadangi pasivyti ne
galėjo, tai praliejo šaudyti. 
Pataikė ne bėgančiai moteriai, 
bet pramoninkui Rosario Pel- 
ligrino į petį. Pastarasis tuo 
laiku ėjo į ligoninę aplankyti 
savo sergančią žmoną.

Žinoma, Meehan tuoj liko 
suimtas. Pabėgti jis nebega
lėjo, kadangi buvo perdaug 
girtas.

0»»
Prie miesto pašalpos biuro

tusirinko apie 600 riaušinin
kų. Policija bandė padarytį 
tvarką, bet tai tik dar labiau 
sukiršino minią, {vyko smar
kus susirėmimas. Nukentėjo 
8 policmonai ir devyni riauši
ninkai.

Riaušių vadai tapo areštuoti. 
— F. žavius kas.
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pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piulcu jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigtt žmogaus 
dantis yra nešvarus, tąi jus no
toms ar penoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpų gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Lbterlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Mu$u chpF 
mikai pagalio* surado sustato 

\ kurs Utikro šveičia nedrasky- 
dantų amalai tai imi* 

Iras uždavinio pagalios tapo iš- 
rišliu.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 2S centai; 
gausite per sayo aptiekoriu. 
Laaabert Pharmacal Saint 

V. S. A.

Gyveno sau žmogus. Buvo ji
sai ramus, geras, mandagus ir 
rimtas, bet piktas, kaip velnias. 
Jį galima buvo sutikti visur: 
koncertuose, baliuose, piknikuo
se ir kitokiose vietose. Parių 
ypatingai jis nepralenkdavo. Iš 
šalies žiūrint, tai buvo linksmas 
vyras. Visi jį vadindavo Mai- 
kiu, nors jis buvo krikštytas 
Juozuku.

JeigU tiktai no jo viršus ka
me nors, tai tik žiūrėk, kaip 
Maikio plaukai pamaži šiaušia
si, veidas rausta ir didėja, akys 
išpustos, kaip pelėdos. Užpik- 
dytas Maikis pila eilę įvairiau
sių žodelių, kaip iš garsiakal
bio, žinoma, labai nepageidau
jamo turinio.

Jis tik tuomet susiraminda
vo, kuomet jam kas nors gerą 
žodį pasakydavo arba pagirda
vo. Tuomet jau Maikis prade
da šaipytis, veidas susyk atsi
maino, jis tampa linkmesnis ir, 
žiūrėk, tai vieną stiklą alaus, 
tai kitą nuperka savo draugui.

Namo parėjęs pasižiūri, ro
dos, labai maloniomis akimis į 
savo moterėlę, potam į vaikus 
ir, rodos, viskas gerai. Bet tik 
kas nors netiko, tai Maikis jau 
pyksta. Dažnai nekantri žmo
nelė jam atkirsdavo:

—Ar musmerlų apsiėdei? Ko 
siunti?

Po tokio pasakymo Maikis 
jausdavo, lyg kas jo kūną už
degdavo ar karštu vandeniu ap- 
iiedavo. Pradėdavo dar greičiau 
vaikščioti po kambarį, o potam 
iš kambario į kambarį, o dar 
vėliau trankyti durimis ir bar
ti savo moterėlę ir vaikus. 
Nors vaikai buvo ir maži, — 
vienas 4 metų, kitas 5 ir tre
čias septynių metų, bet gerai 
suprasdavo tėvo temperamentą. 
Tad baimės stumiami, sulįsda
vo kas po stalu, kas po lova ar 
į kampą, sakydami:

—Jau papa kreizavoja!
Nueis į mitingą, tai ir tenai 

tas pąts. Maikis, matomai, skai- 
tydavosi dideliu politikierium. 
Pradės kas kalbėti apie kokį 
nors reikalą, o jis jau ir pašo
ka, kąip kokis paukštis iš ka
napių, kišdamas ir savo dvile- 
kj:

, —štai, pažiūrėkite į konstan- 
tuciją (vieton konstituciją), 
kas joję kalbama.

Visi pradeda juoktis. O jis 
dar garsiau prirodinėja, kas 
kalbama tokiam ir tokiam 
“konsfąntucijos” paragrafe. Vi
si dar daugiau juokiasi. Vieni 
iš to žodžio, o kiti iŠ jo pykčio. 
Galų gale Maikis trenkia duri
mis ir apleidžia svetainę, spjau
dydamas į visas puses.

Maikis buvo dievotas žmo
gus. Eidavo kas nedėlią į baž
nyčią, bet ir čion neapsieidavo 
be piktumo. Mat, kuomet rink
davo pinigus, jis būdavo už
pyks tuč-tuojaus, jeigu kuni
gas pakiš pinigams renkantį 
krepšelį arti prie jo nosies. Jia 
niekuomet neduos pinigų užsi
degęs karščiu iš piktumo, mąs
tydamas:

—Pašvilpk Virbaliu Magdei... 
Neduosiu nė peno!...

Susitiks ką nors salįune, tąi 
tik žiūrėk! Jeigu jojo draugas 
geria alų, tai jis gers degtinę 
ir atžagarei, kas dažniausiai 
reikšdavo nesantaiką su gerian
čiu. O štai susiginčys, kas dau
giau išgertį ga|i. Tik žiūrėk, 
kaip Maikis kaklą ištiesęs, lyg

gerve, kad trauks, taį trauks 
alų ir 15 ar 20 skunęrių ištuš
tina kaip bematant. Po tokio 
įvykio jis nepyksta, palieka ra
mus ir linksmas. Kad savo 
draugą “subytino”, tad perka 
gerti visiems atsilankiusiems į 
saliuną.

Nueis į darbą. Jeigu Maikis 
ne upe, tai pyksta ant visų 
savo draugų darbininkų, o tąip- 
gi ir ant boso, — ar yra už ką, 
ar ne. Los kortomis — pyksta, 
nueis į parę — susipyksta, su
sitiks ką nors — ir vėl Maikis 
pykstasi. Vienu žodžiu, jis at
rodė visuomet kaip širše ir dar 
pikta, kimbanti širšė. Visi ži
nojo, kad jis ne peštukas, tad 
daugelis ir nekreipė į jį domės. 
Daugeliui jo pažįstamų tas at
rodydavo, normaliu dalyku. Ne
darydavo skirtumo, ar Maikis 
pasišiaušęs it ožys, ar ne.

Laikui bėgant, Maikis pradė
jo galvoti, kodėl jam reikia taip 
dažnai tūžti ir nervuotis.

—Na, gal tas pareina iš ner
vų? Reikia eiti pas daktarą, — 
pamąstė Maikis.

Kaip nutarė, taip ir padarė. 
Nuėjo pas vieną daktarą. Bet 
yos pradėjo kalbėtis, kaip tųč- 
tuojaus Maikis, užpykęs ant 
daktaro, padėjo du dolerius ant 
stalo, trenkė durimis ir išėjo, 
mąstydamas:

—Eik sau golfą lošti, o ne 
mape mokinti negerti! Ha, ha, 
ha... Nerūkyti, mėsos nevalgy
ti... Tai kitaip sakant, tyru oru 
gyvenk tu darbo skruzdėlė. No 
ne, jau prie to jis mane ii* su 
botagu smaluotu nenuvarys!

Praėjo kiek laiko. Nusibodo 
jam su visais pyktis. Atsiminė 
daktarą ir jojo žodžius. Tad šį 
sykį jau rūstavo pats ant sa
vęs, kad nepaklausė patarimo 
ir nepasiėmė recepto. Nutarė 
eiti vėl prie jo. Nuėjęs atsipra
šė, pasiėmė receptą, užmokėjo 
dar du dolerius, nusipirko vais
tų ir užsilaikė taip, kaip dak
taras buvo pasakęs. Ir taip 
Maikįs už 3—4 mėnesių tapo 
nepažįstamas jo draugams, ku
rie anksčiau vadindavo jį pik
čiurna. Maikis paliko geras, 
malonus, linksmas, "sukalbamas. 
Nuo to laiko džiaugėsi draugai 
jį patikę ir visuomet ieškojo 
progos draugauti su juo, o vi
sokiausiuose parengimuose jis 
buvo pageidaujamu svečiu.

Dr. $. Žmųidzinas.

ATEITIES SPĖJIMAS 
SENOVĖJE

Asiriečiai žmogaus ateitį 
sprendžia iš žvaigždžių ir sap
nų. žvaigždžių tyrinėtojai bu
vo pastebėję, kad, jų nuomo
ne, kiekvieną dangaus reiški
nį atitinka koks nors reiškinys 
žemėje. Pavyzdžiui, kada vie
ną kartą užtekėdama Jupiterio 
žvąigždč švietė panašia šviesą 
į dienos šviesą, o tamsus še
šėliai atsistojo taip, kad darą 
jį panašų į abipus aštrų kala
viją, tuo laiku šajyje buvo 
įvairių turtų perteklių^, šį 
įvykį tyrinėtojai užrašė. Kiti 
tyrinėtojai šiuos stebėjimus 
tikrino, ir taip atsirado nup-

1 .. n ru'iyyjj. u j.1.. ...............n i u*111....i...........

ATYDA!!!
Pirm negu pradėsite malevoti sa- 
yo namus, pąsimatykite su SAM 
HELMAty ir taupykite pinigus.

1411 So. Halsted St.
Tel. CANAL 5fl63

Mes pristatėm i visas miesto dalis 
NAUJA MODERNIŠKA SIENOM 

POPI-ĘRĄ
Atsilankykite šiandien ir pamaty
kite musų naują Pavasarinę Sfer 
noms Popierą. Moderniški pieši
niai ir naujos mados spalvos, pa
stebėtinai gražiai ir tinkamai su
derintos.
Specilės kainos ant Malevos. Vi
sokių Spalvų Mai? 970 ir 
šytęą Malęvęą
GERAS VARNIUS ......
Vąrnįšas, kuris išdžiųsta 
landas .........................
Dutch Boy, Baltas švinas 100 sv. 
tiktai ūž ...... ..... .... $9'90
Kas atsineš ši skelbimą, gaus ro- 
berinj šepeti sieninį popięroą va
lymui.

974

tik sapnų aiškinto-Pieno stiklinėj ypa gerįąmojį sveikatą

Žiūrėdami į pieiią mes negalime matyti tų jo ypatybių, 
kurios teikia mums sveikatą. Bet žmones specialiai studija
vę maisto kokybę sako, kad viena kvorta pieno suteiks mums 
trečdalį viso maisto reikalingo kūnui per dieną!

Jeigu mes galėtumėm patys paskirstyti pieną į jo sudė
tines dalią, tai užtiktųmėm: — j

Vopną — būtinai reikalingą dantims; fosforą, proteinus, 
o ypač keletą vitaminų, kurie yra butini musų sveikatai pa
laikyti.

Pasarga: Kiekviena pieno stikline reiškia, kad musų vai
kai gauna savo dalį juo tinkamiausio jų sveikatai maisto.

monė, kad Jupiteris neša lai
mę žemdirbiams. į

Tokių stebėjimų ir įvairių 
aiškinimų ilgainiui prisirinko 
daugybė. Buvo sudarytos lente
lės, kuriose šalia reiškinių, įvy
kusių naktį tam tikrą valan
dą, būdavę žymimi tuo laiku 
ar kiek vėliau atsitikę reiški
niai Chaldėjoj, Asirijoj ir ki
tose šąlyse. Bi/vo, pav., pra
dėta aiškinti, kad, jeigu mė
nulis savo pavidalu nesiskiria 
pirmą ir dvidešimt aštuntą, 
bet kurio mėnesio dieną, tai 
šis reiškinys prąnašauja Chal- 
dėjai laimę, o Asirijai nelai
mę. Šie pastebėjįimai buvo ren
kami, o kurie pasirodydavo ne
teisingi ar abejotini — atme
tami. Taip buvo karalius Sar- 
gonas. Sargono rįnkkinys.

Pirmasis žmogus, kuris su
rinko visus prieis jį padarytus 
stebėjimus ir juos sutvark?, 
buvo kąralius Šargonas. Sar
gono rinkinys, ’ Asurbąnipalųi 
įsakius, buvo • nurašytas Nipe- 
vijos knygynui up užėmė apie 
70 plytelių, šis įJSargono rin
kinys buvo Iąi$ąmas didžiau
siu astrologijos mokslo šalti
niu. Tačiau ilgainiui atsirado kurio gaminimo paslaptis bu-

ir daigiau knygų, aiškinančių 
dangaus reiškinių sprendimą. 
Vien tik Asųrbanipalo knygy
ne buvę per 40 tokių veikalų.

Bp astrologijos buvo žinomi 
ir kitokį budai, kuriais dievai 
pranešdavo afąitį.

Asiriečių manymu, sapnai 
esą ne kas kitą, kaip dvasiniai 
regėjimai. Sapnų mintis kar
tais paseką tiesia ir aiškia kai 
bą, dažnai simboliais. Todėl, 
norint išaiškinti sapno reikš
mę, reikia kreiptis į sapnų aiš
kintoją. Sapnų aiškintojai, kaip 
ir astrologai turėjo tam tiks
lui įvairių knygų. Asiriečių la
bai buvo gerbiami talismanai, 
kurie nešiojančiam padėdavo 
iššaukti sapnus ir jų nęužmir 
šti. Svarbiuose atsitikimuose, 
norėdami sapnuoti rupimą da
lyką, prieš keletą dienų pra
dėdavo melstis ir pasninkauti. 
Po to eidavo į šventyklą ar už
sidarydavo atskirame kamba
ryje, kur išbūdavo per visą 
naktį. Guldarhas aiškiai ištar
davo tą klausimą, kurį norė
davo sužinoti. Jeigu klausiau1 
tysis negalėdavo užmigti, tada 
išgerdavo migdančio gėrimo.

. • i ■ I

Važiuokite Lietuvon

Birželio 16 d., 1934
' -'l | ;

Didžiausiu Cunąrd Linijoj laivu

“Berengaria”
į 52,100 tonų įtalpos

IŠ New York©

I KLAIPĖDĄ
(per Southamptoji)

Lįetuvys palydovas Steponas Bergen 
lydės įKi Kląįpę4ąįi, ! ’

Laiko liko nedaug, todėl tuojąus kreip
kitės dėl kambarių ir įpformąęijįj.

NAUJIENOS 
1739 So, Halsted Street Chicago, III, 

TeJ. Cąnąl 8500
4 v

vo žinoma 
j am s.

Daugelis 
turėję tam 
toju‘s, kurie 
dievų valią 
sapnus.

Astrologai
aiškįntojai Asirijoj turėjo di
delės reikšmės. Karalius niekad 
neidavo kariauti su svetimomis 
valstybėmis, jei žyniai tam 
nepritardavo, žynių skelbiami 
blogi ženklai visiškai palaužda
vo karių pąsitijcėjimą ir drą
są. Didžiausi kariuomenės bū
riai, kurie ramiu laiku visada 
būdavo pasirengę ąukoti už 
karalių savo gyvybę, dažnai 
bėgdavo iš mūšio latfko, jei tik 
ženklai būdavo nepalankus.

asiriečių šventyklų 
tikrus sapnų ręgė- 

i turėdąvo sužinoti 
tiesiog arba per

ir įvairus sapnų

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

SIUSKIT PER

PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

• *•

Paprasti Drabužiai 
3 už $1.00

Vailokinės skrybėlės išvalome ir 
Blokuojame už .....   39c.

Drapės ..........-.......................... 39c.
už porą ir augščiaus.

Kailinius Kautus išvalome 
ir glazuojame už ....... $2.49

Kaklaraiščius išvalome — 6 
už ....................................... 50c.

Moterų Skrybėlės išvalome —

Šis skelbimas vertas 10c.
su byle orderių virš ....... $1.00

ALPS CLEANERS
3540 So. Halsted St.

i Kam jus Varnišuojate 
Ė Savo Grindis?

Puikiausi atsakymą galite rasti kiekvienoje bonkoje

PILSEN 2 HOUR VARHISH
JIS priduoda grožį ir Turtingumą.
JIS
JIS
JIS
JIS
JIS

Jūsų Maliavos ir Hardware Dealeris
jį Užlaiko.

apsaugoja ir Užlaiko, 
padaro daiktus lengvai nuvalomais, 
yra augštos rųšics su Tvirtų Varųišų. 
galima vartoti byle kur—viduj ar išlauko. 
išdžiųsta labai greitai.

ElektrikinesLedaunes
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■■
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Visados sutaupo ant maisto ir maistas nesu-? 
genda. WESTINGHOUSE, NORGE, 

LEONĄRD, CROSLĘY, APEX, GIBSON

SKALBYKLOS 
Šiltame ore daug pagel
bės šeimininkėms. Pirkite 
skalbyklą įmokėdami tik 
$5,Op, o po tąm tik po 
$1.00 i savaite.

Didelis pasirinkimas

*99.00
ir aukščiau

Pas Budrika pasirinkimas nemaįas vąrtotų 
Skalbyklų po 

$12.00 ir $15.00

JOS. F. BUDRIK,
INCORRORĄTED 

3417^21 So. Halsted Street 
IH Ęoulevard 8167-4705

NUOLATINIAI BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
Nedaliomis WCFL, 970 k. nuo 1 iki 1:80 po pietų. 

Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:80 vaL vakare.

"^IghT "cZ^Lorn mai iiim
S PromoteaClean,HealthyCondition I 

........... • 
gg Dėl Akiu suerzintu nuo Saulės, Vėjo, fel arba puikių, vartokite keletą lašų Mu- 
~ riųe. Jįs Atgaivina, Suramina .Pasmagins.
* Sale ta Intat or Adulc. At all Druggists. I

JPrite fot Free Eye Bėok Murkia Company, Dept. H. S., Chicago ■

,.W*
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Žmogus, nustojęs 
savo atminties

Vokietijoj atskirais tomais 
ir sąsiuviniais yra leidžiamas 
didelis veikalas, Psichologijos 
Archyvas, kuriame yra su
rinkta ir surašyta daugybe 
įvairių įdomių atsitikimų iš 
dvasinių, psichologinių žmonių 

. pergyvenimų. To veikalo 81- 
jo tomo 3-mc sąsiuviny mokti, 
psichologas G. E. Storring’as 
paduoda vienų gana įdomų at
sitikimų su vienu vokiečių 
darbininku Bertoldu, kuris nu
stojo savo atminties, čia, ži
noma, nekalbama apie kokį 
nors psichiškai nesveikų žmo
gų, taip sakant, apie kokį nors 
sukvailėjusį žmogų, kuris dėl 
savo psichines ligos galėjo ne
tekti atminties, bet apie vi
sai sveikų ir normalų žmogų. 
Tokių atsitikimų, kad sveikas, 
normalus žmogus dėl tam tik
rų priežasčių nustoja savo at
minties, pasirodo, yra ir dau
giau. Ypatingai įdomus atsi
tikimas yra su vienu švedų 
karininku Didžiojo karo me
tu. Tas karininkas, sprogus 
granatai, buvo užverstas vienų 
namų rūsy ir tik po kurio 
laiko iš ten ištrauktas. Bet iš
trauktas iš rūsio karininkas 
apie save nieko nebeatsiminė. 
Jis buvo visai normalus, pro
tingas žmogus, bet hpie pra
ėjusį savo gyvenimų nieko ne
beatsiminė. Net nebeatsiminė, 
kuo jis vardu, kokia jo pavar
dė, kokios tautybės, kur gi
męs, kas jo tėvai ir t. t. Žod
žiu, nieko o nieko apie pra
eitį. Kokios ten dujos pavei
kė į švedų karininkų, kad jis 
nustojo atminties, žinoma, sun
ku pasakyti.

Panašiomis aplinkybėmis 
neteko savo atminties ir mi
nimais vokiečių darbininkas 
Bertoldas. Tai buvo 1926 me
tais. Du darbininkai naktį iš 

igegužės mėnesio , 30 į 31 d., 
įdirbo ‘prie vienos- "krosnies.

Prieš vidurnaktį Albrechtas, 
Bertoldo draugas, užsinorėjo 
valgyti ir nuėjo užkąsti į ne
toli buvusį kambarį. Bcvalgy-

S9.7R 
9i.no 
13.70

NEW YORK..... .  $15
PHILADELPHIA ................  $14

28 valandai* smagios keliones
PITTSBVRHO 
CLKVKLAND 
DETRO1T, 
TOLEDO
Y0VNG8T0WN $8 AK ROM 7.30

Bile kur i RYTUS
Išmėginkite Safeway Fast Limi- 
teds—Jokia kita linija nenuveš 
taip saugiai bei taip parankiai. 
Safeway siūlo skirtingo budo pa

tarnavimą.

407 So. Wabash Avė.
arba Brevoort Lobby —

120 West Madison St. ; 
Tel. Waba8h 6171

Prašome paminėti “NAUJIENOS”

LĮSTE ri n e
relieves

SORE THROAT
Listerine beveik moiae taliaiį 
užmuša turinčias bendrumo! 
su paprastais šalčiais bakteri-1 
jasl Tas palengvina juiųl I 
gerklę, kada bakterijos ją su- 
skaudina. Ir Listerine yra 
taipjau labai veiksminga ns- 
prtltidimt šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai
ke žiemos mėnesių pa
rodė. kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplovė. 
Lambert Pbarmacal Co.» St. 
Louis, Mo. I

COLDS

Keturi laimėję Pulitzerio prizą, kuris yra duodamas labiausia pasižymėjusiems tais metais kiek
vienoje literatūros ir laikraštininkystės šakoje. Iš kairės į dešinę: prof. Robert Ilillyer iš Radr 
cliff kolegijos, laimėjęs $1,000 už geriausią eilių knygą; Caroline Miller iš Baxley, Ga., laimėjusi 
$1,000 už apysaką “Lamb in Uis Bosom”; Royce Brier iš San Francisco Chronicle, gavęs $1,000 
už geriausį pavyzdį reporterio darbo ir prof. Tyler Dennett iš Prineeton universiteto, gavęs 
$1,000 už geriausią, amerikiečio biografiją — “John Uay”.

damas Albrechtas staiga užuo
dė kažkokį dujų kvapų. Jam 
pradėjo darytis bloga, bet jis 
dar šiaip taip iš kambario iš
svirduliavo ir išbėgo laukan. 
Albrechtas tuojau pranešė ki
tiems darbininkams ir jie nu
bėgo gelbėti Bertoldą. Bet Ber
toldą darbo kambary prie 
krosnies rado jau be sąmonės. 
Jis buvo apsinuodijęs dujo
mis, kurios veržėsi iš kros
nies. Tuojau Bertoldų nuve
žė ligoninėn. Čia Bertoldas 
greitai atgijo ir po 3 dienų iš 
ligoninės jį atleido jau kaip 
visai sveikų darbininką.

Bet greitai po to pasirodė, 
kad Bertoldas darbui jau ne
tinka: visus įsakymus, visus 
paliepimus, kokius tik duoda
vo įvykdyti, jis neišpildydavo. 
Imta tyrinėti priežastis. Ir pa
sirodė, kad Bertoldas tuos vi
sus paliepimus tuojau užmirš
davo ir todėl jų negalėdavo 
beišpildyti.

Bertoldas buvo vėl .pagul
dytas ligoninėn. Bet čia nieko 
jau nebegalėjo bepadėti: at
minties nebegalima buvo su
grąžinti. Bertoldas jautėsi vi

sai sveiku normaliu žmogum, 
atrodė visai protingu, bet lik 
neturėjo jokios atminties — 
viską tuojau pamiršdavo.

Jis gyveno tik dabartimi: 
ką dabar darydavo, ką veik
davo, tų jis žinojo. Bet pra
eidavo kelios minutės — ir 
apie tai nieko nebežinodavo.

Jis žiūrėdavo, kaip vėver- 
siai padangėmis lakioja, kaip 
skraido lakštingalos, klausyda
vos jų giesmių ir džiaugdavo
si jomis. Bet sekantį akimirk
snį nieko apie tai nebežino
davo. Jis sielodavosi ištikusia 
kokia nelaime, kokiu vargu ir 
džiaugdavosi laime, bet pra
ėjo kelios minutės — ir tie 
visi vargai ir džiaugsmai nu
slinkdavo nuo jo pečių, nes 
nieko apie juos nebeatsimin
davo.

Jis valgydavo pusryčius, pie
tus, vakarienę, bet praėjo po
ra minučių ir nebeatsiminda
vo, ar jis valgė, ar nevalgė. 
Tiktai dar apdeiigtas stalas ir 
nenunešti nuo stalo valgiai, o 
taip pat pilnas pilvas jam pri
mindavo, kad jis turi būti jau 
pavalgęs.

Kalbėli jis kalbėjosi visai 
kaip normalus, protingas žmo
gus. Tiktai negalima buvo duo
ti jam kokių ilgų klausimų, 
nes kol ilgą klausimą jam iš- 
destydavai - pradžių jis jau 
užmiršdavo. Taip pat ir pats 
bekalbėdamas užmiršdavo, kų 
anksčiau kalbėjęs.

Tikrai, Bertoldo sielų gali
me prilyginti prie ramaus, ra
maus ežero: kaip į ramaus 
ežero vandenį įmestas akme
nukas sukelia paviršiuje di
džiules bangas, kurios ritasi 
į visas puses, bet praėjo kiek 
laiko — ir vėl viskas tyku ir 
ramu, taip ir Bertoldo sielų 
pal'iedavo dabartiniai įvykiai, 
jis juos pergyvendavo taip, 
kaip ir kili žmonės, džiaug
davosi, sielodavosi, verkdavo 
ir t. t., bet praėjo minutėlė 
— ir vėl kaip nieko nebūta, 
nes nieko o nieko apie tai 
nebeatsimindavo.

Apie lokį tai psichologiniai 
įdomų žmogij rašo G. E. Sto
ri ng’as Psichologijos Archyvo 
81-jo tomo 3 sąsiuviny.

Buk ALTASS nariu

Minneapolis, Minn., streikuojančių trokų darbininkų susirėmimas su streiklaužiais ir speciale 
policija. Riaušėse daug žmonių liko sužeista ir vienas specialis policistas užmuštas.

PETER PEN

GERK
BUK SVEIKAS
Vyraihs ir moterims 

reikia šviežio pasteri
zuoto pieno kasdien ge
rai sveikatai palaikyti. 
Jis turi brangių ele
mentų reikalingų kūno 
kovai su ligomis. Jis 
lengva suvirškinti. Pa
sakykite pieniui atvož
ti po kvortų kiekvie
nam šeimos nariui. Jis 
paliks jį prie jūsų durų.

Pradėkite šiandie ger
ti bent po 4 stiklus pie
no kasdien. Jausitės ge
riau.
M ILK FOUNDATION, INC. 
Si organizacija veikia ne dėl pel
no. Ji teikia inoksliAkus faktus 

apie abelną aveikatą,
205 W.Wacker DNve, Chicago

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

(vairių Stylių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JLSU AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYpYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

VINEW00D BEER GARDENS '
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius.
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS
Tel. Willow' Springs 43

Willow Springs, III.

r

ROLL RIM VIRTUVES SINKOS KITCHENETTE SINKOS

MAUDYNES

iim

cial

CHICAGO PLUMBING and

DIDŽIAUSIAS 
CHICAGOJ 

PASIRINKIMAS

MODERNIŠKOS 
SINKOS

Toileto Sė 
dynes

Prausimuisi 
Basin

Grynai balto sprayed 
celluloido, sunkus kab
liai. Didelė vertybė.

IRENGKITE SAVO APŠILDYMO 
REIKMENIS DABAR

l-mas {mokėjimas ifipuls SPALIO 1 d. 
Telefonuokite dėl dykai apskaltliavimo!' 
štymo ir šilto Vandens Apfiildymo Sys- 
tentus galima dabar nusipirkti žemiausio
mis kainomis negu kada nors pirmiau. Mes 
aprūpiname augSčiausios rufties boileriais, 
naujo pieninio radiatoriais . . . kiek
vienas daiktas ir jo padarymas garantuo
jamas per vadus apMldimo ir plumbingo 
ISdlrbyBtei per 27 metus.

Lengvus Ižmokfijimai Parūpinami 
». Jūsų Patogumui.

Nauji Sinkos 
Kranai

HEATING SALVAGE CORP.
2130-32 SO. STATE STREET VICTORY 3939

Musų pardavėjai kalba lietuviškai

Naujos Sinkos su 
12 “užpakaliu. 52” 
ilgio

Vartotos Maudynės 

$5.00 
ir augšč.

Sunkaus misingio, ni
keliu dengti, kilnoja
mas vamzdis, muilo 
indas pa- $2.69 
mainomasVartoti, visokio 

džio
$3.50
ir autršč.

Dome Top 
šildyto jas

■^y, 52—galionų
{talpos. Ga- 

rantuojame
ūZŽįį 125 sv. spau- 
0 lllįį dimo.

j| 56’95
oMĮU 82-gal. |tal- 
"i Tfig pos, —-$8.25

FOLKS/

THAT WAS

WASNT rr. ?

See 
WHAT 

BIRENS m 
GANDO 
FORYOU 

THE 
ARTIST 
WANTED 

TOGO 
CLOUD 

JUMPING

NCV/I 
THINKYOU 
ARĖ SAFE.

..-na n-

A NARROW
ESCAPE

YES,YOU 
MUŠT BE MORE 
CAREFUL IN THE 
FUTURE. ARE 
YOU HURT ?

WHATDID
I TELL YOU.
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Vokietijos žmonės, pastebėję tokį prekių pablogė
jimą, skubinasi jų prisipirkti kiek galint daugiau, kol 
dar jos nepasidarė visai niekam netikusios. Todėl, anot 
aukščiaus paminėtojo korespondento, prekyba Vokieti
joje dabar pergyvena nepaprastą “bujojimą”. Krautu
vės nesuspėja parsigabenti tiek prekių, kiek pirkikai 
reikalauja. Panašiai dėjosi Vokietijoje prieš 10 metų, 
Ruhro okupacijos metu. Smarkus prekių pirkimas 
krautuvėje sudaro paviršutinį gerovės vaizdą, bet to
kia “gerovė” tai sunkaus ekonominio; susirgimo pasėka 
— kaip raudoni skruostai sergančio džiova ligonio, be
siartinant mirčiai. >

Tas pats korespondentas sako, kad žmonių nera
mumas sodžiuje ir miestuose kasdien didėja, ir Hitlerio 
valdžia imasi aštriausių priemonių jį nuslopinti, jausda
ma, kad artinasi kritiška padėtis.

Ne be reikalo kai kurie Vokietijos kaimynai lau-

M. ARCIBAŠEVAS. Vertė MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

................... U*

GALI PRITRUKTI MAISTO

Sausra taip sugadino pasėlius laukuose ir nudegi
no žolę pievose, kad netrukus Amerikoje gali pritrukti 
pašaro gyvuliams ir maisto žmonėms. Vietomis jau pra
dėję dvėsti galvijai dėl trukumo vandens, ir ėmė brang
ti pienas.

' Jeigu toki sausi orai dar prasitęs dvejetą savaičių, 
tai susidarys rimta padėtis.

Amerika per eilę metų turėjo stambų kviečių per
viršį, kuris slėgė kviečių rinkas ne tik šioje šalyje, bet 
ir užsieniuose. Tas perviršis greitai išnyks. Apskaičiuo
jama, kad dabartiniu laiku Amerika dar turi apie 250,- 
000,000 bušelių kviečių nuo pernykščių metų. Dėl sau
sros šiemet netikima užauginti daugiau, kaip 538,000,- 
000 bušelių, tuo tarpu kai vidutiniškas kviečių derlius 
per paskutinius penkerius metus būdavo 854,000,000. O 
Amerika suvartoja kasmet apie 755,000,000 bušelių 
kviečių.

Tuo budu palikusio nuo pirmesniųjų metų kviečių 
ištekliaus kartu su pramatomu šių metų derlium dar 
ištektų šios šalies reikalavimams ir butų kelios dešim
tys milionų bušelių atsargai. Bet sausrai prasitęsus 
ilgiau, ta atsarga lengvai gali išnykti ir Amerika priei
tų tą punktą, kada jai tektų rūpintis apie kviečių im
portavimą iš užsienių.

Kartu su kviečiais tačiau genda ir kiti pasėliai — 
komai, avižos ir t. t. Sumažėjus pašarui, ims pritrukti 
mėsos ir pieninių produktų, taip kad ta žemės ūkio ne
laimė skaudžiai atsilieps į visus krašto gyventojus.

RUSIJOJE PADVIGUBINTA DUONOS KAINOS

Sovietų valdžia išleido dekretą, kuriuo daugiau ne
gu padvigubinta duonos kainos “uždarytose” krautu
vėse (t. y. tose krautuvėse, kuriose maistas yra parduo
damas nustatytomis porcijomis, pagal korteles). Už 
juodą duoną tose krautuvėse dabar reikia mokėti nuo 
50 iki 60 kapeikų už kilogramą (2.2 svarų), kuomet 
pirmiau reikėdavo mokėti nuo 20 iki 30 kapeikų. O bal
tos duonos kainas valdžia nustatė tarp 60 ir 80 kapeikų, 
vietoje 30 ir 35 kapeikų.

Teisindamasi dėl šitokio staigaus duonos pabrangi
mo, valdžia sako, jogei “uždarytosios” krautuvės yra 
priverstos imti aukštesnes kainas už duoną dėl to, kad 
kainos labai pakilo “atdarose” krautuvėse. Sovietų Ru
sijoje, mat, yra dvejopos rųšies parduotuvių, nors jos 
visos priklauso valdžiai: vienos prieinamos tiktai tiems 
žmonėms, kurie gauna iš valdžios korteles, o kitose ga
li pirkti kas nori ir kiek nori, jeigu tik turi pinigų. 
Antros rųšies krautuvėse prekių visuomet yra daugiau, 
bet užtai jose yra kelis kartus aukštesnės kainos. Jos 
priklauso nuo rublio vertės ir nuo to, kiek prekių yra 
rinkoje.

Kadangi bolševikiškas rublius yra labai nusmukęs, 
tai perkant rubliais tose atdarose arba laisvose krautu
vėse, tenka mokėti pasakiškas kainas. Dabar, prastai 
užaugus javams šiemet, Rusijoj ėmė reikštis aštrus 
duonos trukumas, ir tai da labiau padidino duonos kai
nas tose krautuvėse. Rusija šiemet irgi kenčia dėl ne
paprastai sausų orų, kaip Amerika ir daugelis kitų ša
lių. Tik keista, kad Rusijoje, kur valdžia viską regu
liuoja, tas kainų pakilimas duonai yra daug didesnis, 
negu kitur. Pasirodo, kad bolševikiškas ūkio planavi
mas savo tikslo nepasiekia.

kia, kad artimoje ateityje hitlerizmas susmuks. Tačiau 
iš desperacijos “naciai” gali pradėti kokią nors avan
tiūrą, kuri įveltų visą Europą.

MARCAS KAUKAS

LITERATŪRA

(Tęsinys) 
XIII.

Maža varlytė smarkiai susi
burto ir šnipštelėjo po Jurgio 
coja, plyšo kai prispausta 
[juslė. Jurgis pašoko persi
gandęs suvirpėjo ir atšoko į 
šalį. Jis ilgai inašinališkai tri
nk koją į šląpią žolę, jausda
mas nugaroje nervišką šaltį ir

SKURDAS VOKIETIJOJE

Vietoje laimės ir gerovės, kurią Hitlerio valdžia ža
dėjo Vokiečiams, jie susilaukė tokio skurdo, kokio jie 
nebuvo matę per daugelį metų. Vienas Amerikos ko
respondentas tašo, kad Vokietijoje kasdien gyvenimas 
eina blogyn, nes ji nebeturi pakankamai nei maisto, nei 
reikalingiausiųjų medžiagų pramonei. Batų puspadžiai 
pradėta daryti iš medžio, rūbai iš popieros; vietoje vil
nų, viena chemijos dirbtuvė bando padaryti kokią tai 
dirbtinę “vilną”. Dešros kemšama į celuloido dūdeles; 
duonos kepyklos prie miltų maišo įvairių kitokių me- 

’ džiagų; J taukus dedama bulvinis krakmolas. Cigaretų 
dirbtuvės maišo gerą tabaką su numestais cigaretų ga
liukais, kurie yra surankiojami gatvėse ir visokiuose 
patvoriuose.

“Literatūros Nau
jienos”

Dar nesimato pasverto žodžio.

Savo įvade laikraštis pasisa
ko ginsiąs ir auklėsiąs talen
tus pasireiškusiu^ ir pareiškian- 
čius literatūroj ir kituose me
no laukuose. Tuo tikslu atėjęs 
laikraštis, žinoma, turėtų sto
vėti virš grupių ir grupelių in
teresų ir visais kliudamais 
klausimais ir visiem asmenim 
taikomą žodį turėtų paleisti iš 
savo katedros tik sąžiningai pa
svertą. Deja, jo pirmi du me
menai, kurie paspėjo mane pa
siekti, nėra atžymėti sąžiningu 
žodžiu. Iš visko matyti, kad tai 
yra vienos rašytojų šaikos 
laikraštis ir pasiryžęs tą sai
ką ginti ir populiarizuoti ir 
gnaibyti tuos rašytojus bei me
nininkus, kurie nesutelpsta į 
šios šaikos reikalavimų tinklą. 
Tiesa, kad kaip Putinas, Balys 
Sruoga, Kazys Binkis ir dar 
keli yra stambus, veikiausia 
stambiausi, musų rašytojai, ir 
kad iš jų galima tikėtis apgal
voto, laisvo nu‘0 grupelių dul
kių žodžio, kaip iŠ teisėjo lu
pų, kuris sprendžia kito žmo
gaus likimą. Bet svarbiausia 
yra, kad redakcija butų su ge
ru nugarkauliu, kad pajėgtų 
atsispirti ir neįsileisti mažes
nės markes, pavyzdžių rašyto
jų, kurie mėgsta užpulti kitą 
kūrėją tik todėl, kad jis kuria 
iš kito taško, kad kitu krete- 
riju4 sveria socialinius klausi
mus, arba ieško kitų formų, 
kitoniško stiliaus savo kūry
bai išreikšti.

Pavyzdžiui, prikišti Korsa- 
kui-Badzvilui stoką rašytojo 
kuklumo, kad tas pasisakė, ką 
nuveikė literatūroj, ir tam pa
čiam numery talpinti Putino 
pasiaiškinimą dėl savo veikalo 
/Altorių šešėly”, su drąsesniu 
už Korsako pasigyrimu veika
lo pasisekimu4, yra sarmata. 
Ką Korsakas pasakė yra nu
veikęs buvo ne pasigyrimas, 
bet pasakyta tiesa. Putinas 
taip pat pasakė tik tiesą apie 
savo veikalo nepaprastą pasi
sekimą. Gerai man žinoma, kad 
tas veikalas turėjo tokį pasi
sekimą. Kūrėjas daugiau už ki
tus žino savo kūrybą, gerai, 
kad nesidrovi pasakyti apie ja 
tai, ko kiti dar nepaspėjo, ar 
pavydėjo pasakyti.

Toliau paminėta dvi eilių 
knygos tik išėjusios iš spau
dos. T. Tilvyčio “DičiUs” ir K. 
Borutos “Duona kasdieninė”. 
Kflygų nematęs, iš padarytų 
paminėjimuose kvotacijų, gali 
lengvai spręsti, kuri knyga yra 
svaresnė. “Dičius” yra jumo
ru ir pašaipa, sena forma ir 
ndvalkiotu stilių užrekorduota 
neužaugusio inteligento, įsiver
žusio į valdžią avantiūrą. Tuo
syk “Duona kasdieninė” yra 
gilaite poeto, tvirto kovotojo 
ilgesys geresnio būvio pras
tiems žmonėms, čia matai nau

ją stilių, naujas formas ir po
eto širdį. Čia nėra naujo, tuš
čio žodžiais žaidimo, žodžių ak
robatikos, kuri neturi sielos ii 
labai retai suvokiamą pras
mę.

Bet pirma knyga išgiriama, 
o antra neaiškiai peikiama. Ne
aiškiai, bet aišku, kad neigia
mai apie ją kalbama.
Paleiskite Borutą iš kalėjimo.

Prisiminus Borutą, norisi iš
krypti iš kelio ir tarti kelis žo
džius už jo laisvę.

Boruta baigia antrus metus 
kalėjime už “politinį prasižen
gimą”. Jo dar neteisė, nežinia 
kada teis ir ar nuteis, ar iš
teisins, bet žmogus pūdomas 
kalėjime. Jei butų jis rastas 
nekaltu, tai kas jam sugrąžin
tų tuos brangius metus, ku
riuos jis dabar pusto kalėji
me? Toliau, kada -Smetonos 
valdžia giliai įleido šaknis, ka
da pavojaite ją [nuversti iš vi
daus nebėra, tai ar verta ir 
gražu kovoti kalėjimu su in- 
dividualais, kurie pasisako 
priešingą nuomonę ? Prie to Bo
rutos areštas parodė, kad šio
ji musų valdžia neturi nė gar
bės žodžio, nes ji padarė su 
Boruta taip, kaip kadaise pa
darė Amerikos kolonistai su 
vieno indijonų tribo (genties) 
vadu. Jie negalėjo jo tribo nu
galėti, nei jo paties pagauti. 
Tada jie pakvietė indi joną at
eiti pas jubs tartis taiką pa
daryti. Indijonų vadas, pasiti
kėjęs baltųjų garbe, atkeliavo 
pas baltuosius. Bet ką koloni
stai padarė? Kaip tik uždėjo 
rankas ant jo, tuojau įkišo jį 
į kalėjimą ir supudė kalėjime. 
Lygiai tas pats atsitiko su Bo
ruta. Pučui įvykus, Boruta vei
kė prieš pučistus ir tada pa
darė prasižengimą. Bet paspė
jo Išbėgti į užsienį, kur bastė
si ir ilgėjosi tėvynės kelis me
tus. Pagaliau jis susitarė su 
valdžia, kad ji nebebaus jo už 
anais metais padarytą nusižen
gimą, jei toliau jis nebeprasi- 
žengs ir kad gali nebijoti grį- 
šti į Kauną. Bet kai Boruta 
sugrįžo į Kauną, valdžia iš 
naujo iškėlė jo seną bylą ir 
įkišo jį į kalėjimą.

Sakau, tie musų laikraščiai 
Amerikoj, kurie kelia alasą dė1 
p. Račkauskui iškeltos bylos 
Už pražudymą 6,000 dolerių 
valstybės pinigų, gražiau pada
rytų, reikalaudami laisvės Bo
rutai. Aš manau, kad žmones, 
kurie pameta, arba pasisavina 
tokias dideles pinigų sumas iš 
valstybės iždo, privalo būti ge
rai nubausti: Jei ne kalėjimu, 
tai nors penkiolika bizūnų 
įkertant —- taip, kaip tėvas 
kad baudžia sUnų už arklių 
praganymą.

Geram žmogui palesti ku
nigo stoną yra taip pat, kaip 
geram lietuviui pabėgti iš Že
ligovskio armijos.

(Bus daugiau)
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šiurpą.
Kančia sieloj ir priklus ne

malonus jautimas kojoj, pri
vertė jį nuo to raukytis. Visa 
tai Jurgiui atrodė liūdna ir 
liauni. Apgrabomis jis surado 
tamsoje suolelį ir atsisėdo, 
temptomis, sausomis ir pikto

mis akimis, žvalgydamasis į 
sodą ir niekio nematydamas, 
apart išsikerojusių tamsos su
kuriu. Jo galvoje siautė sun
kios ir kankinančios mintys.

Jurgis žiurėjo į tą vietą, kur 
nakties tamsoje žolėj, mirė, 
dar gal būt, baisiose kančiose, 
jau numirė jo sutriuškinta 
mažytė varlė. Ten galą gavo 
visas jos pasaulis, pilnas sa- 
vistovio ir nepriklausomo gy
venimo, bet paprastai baisaus, 
neišvengiamo, sunkaus galo, jo 
lebuvo nė matyt, nė girdėt.

Kokiais tai nesugaunamais 
celiais atėjo Jurgiui į galvą 
varginanti ir nepaprasta min
tis, jog viskas įdomus jo gy
venime, dargi kas svarbiausia, 
dėl ko jis vieną mylėjo, o an
trą nekentė, kaip ką prieš no
rą atstūmė, kai ką priėmė 
taipgi prieš norą, visa tai — 
r bloga ir gera — tiktai leng

vutis ruko debesėlis aplink jį 
tesimato. Del žmonių, visam 
dideliam pasaulyj, kuris jį 
kankina, nuoširdus ir teisingas 
gyvenimas taipgi neegzistuoja, 
taip ir šitas mažytis vargšas 
sutvėrimėlis. Suprasdamas vi
są šitą padėtį, jis jaučiasi, jog 
jo protas, jo geri ir blogi dar
bai, begalo svarbus kam nors 
kitam, apart jo paties. Jis ty
čiomis ir betiksliai sugalvotas 
mintis pynė į kokį tai kompli
kuotą tinklą tarp savęs ir pa
saulio. Ir vienas mirties mo
mentas ant syk nutrauks šį 
tinklą ir paliks jį vieną be 
užmokesčio ir be nieko.

Jum ir vėl prisiminė Semio
novas ir nabašninko studento 
nuoširdumas, kuris aiškiau
siomis mintimis> ir veiksmai^ 
taip giliai įsigyveno Jurgio 
atmintyje. Milionai kitų jam 
panašių pasižymėjo tuo pap
rastu atsakančiu

pamėgimu, pasitenkinimu, 
moterimis, mėnuliu ir lakštin
galas dainomis, kurios žavėjo 
ir dargi nemalonumu ding
telėjo jam ant rytojaus po 
nemalonaus pasikalbėjimo su 
Semionovu.
. Tuomet jam buvo nemalo
nu: kaip jis, Semionovas, ga
lėjo priduoti reikšmės tokiems
niekams, kaip pasivažinėji
mai laiveliais ir gražiam kū
nui mergaičių, po to, kai jis 
sąmoningai atstume pačias gi
liausias mintis ir augštą su
pratimą; dabar Jurgis lengvai 
suprato, kad kitaip ir būti ne
gali: Visi šitie niekai tai ir 
buvo gyvenimas — pilnas, at
sakantis, užimančiais pergy
venimais ir besitęsiančių ma
lonumų gyvenimas, o visi di
dieji samprotavimai buvo vi
sai tušti — nieko, nieko nerei
škiančiais neišsemiamo gyve
nimo paslaptyje ir mirties, žo
džių ir minčių kombinacijose. 
Kaip jie nesirodytų svarbiais 
ir tobulais, po to bus, nes ne
gali nebūti ne mažiau reikš
mingais ir paskutiniai žodžiai 
ir mintys.

Ši išvada Jurgiui buvo kei
sta ir nelaukta; susipainiojo 
mintyse apie gera ir bloga ir 
Jurgis susimaišė. Prieš jį atsi
darė kokia tai tuštuma ir 
minutei aštrus jausmas aišku
mo ir laisvės, panašus į tą 
jausmą, kuris iš viso pakelia 
žmogų į orą, kad jis lėktų kur 
nors ir kur jo protas neša. Bet 
Jurgis išsigando. Su nepapras
tu įtempimu jis sukaupė visas 
iškrikusias priprastas mintis 
ir sąmonę apie gyvenimą ir 
bijodamas, bet visgi perdaug 
drąsus jausmas išnyko. Ir iŠ- 
naujo pasidarė tamsu ir nepa
prasta.

Jurgis jau buvo pasirengęs 
daleisti, kad mintys apie tin
kamą gyvenimą su egzistavi
mu savo laisvės, kas yra natū
ralu, o suprantama, gera gy
venti tiktai tada, kada esi pa
tenkintas. Bet apart šitokio 
galvojimo reikėjo daleisti, jog 
supratimas apie dorą ir blogą 
—sausi lapai, pridengtą jauną 
šviežią žolę ir dargi poetiškas 
nekaltumas mergaičių, dargi 
Lėlė ir Karsaviniutė turi tiesą 
laisvai pulti į smagumo ban
gas. Jurgis nusigando savo 
minčių, skaitė jas purvino
mis ir nepadoriomis; pabijo
jo to, kad jos sukelia jį, ir 

galvos ir

širdies, priprastais, sunkiais, 
griežtais žodžiais.

—Taip, — galvojo jis, žiū
rėdamas į bedugnį dangų, už- 
dulkintą žibančių žvaigždžių 
akutėmis: gyvenimą, jautimą, 
bet žmonės neišpasakyti žvė
rys ir privalo tęsti savo troški
mus prie gero ir neleisti imti 
ant savęs viršų... “Kągi, jeigu 
Dievas yra virš žvaigždžių!”— 
prisiminė Jurgis ir kiaurus 
jausmas liūdno likimo pri
smaugė jį prie žemės. Jis, ne
pertraukdamas žiurėjo į dide
lę žibančią žvaigždę uodegoj 
didelės meškos ir nejučiomis 
prisiminė, kad kaimietis, Kuz
ma su skrynia, vadino šitas 
dideles žvaigždes “vežimu.”

gyvenimo išmetė jas iš savo

Kažkodėl šis nejučiomis pri
siminimas pasirodė neišmin
tingas ir, dargi, lyg paniekino 
jį. Jis pradėjo žiūrėti į sodą 
ir nuo žvaigždėto dangaus so
das atrodė tamsus ir vėl pra
dėjo galvoti:

—Jeigu pasaulį spręsti sulig 
moters dora, taip panašia į 
pirmus pavasario, dar taip 
jaunus ir taip gražius ir ski
namus kvietkus, tai kas gi 
švento pasiliks pas žmogų?...

Jurgis staiga perbraukė ran
ka per kaktą ir prisiminė.

—Mano nervai suįro... reikia 
eiti gulti.

Nepatenkintas, susirūpinęs 
ir dar nuvargintas visokiomis 
svajonėmis, Jurgis su ne- 
pastebiamu pikčių širdyje, 
prievarta darydamas jude
sius, nuėjo į stubą.

Jau gulėjo patale ir stengėsi 
užmigti, jis prisiminė Ria- 
zancovą ir Lėlę.

—Kodėl, ypatingai kodėl, 
taip kankina jį, kad Riazan- 
covas myli Lėlę ne vieną ir ne 
ją pirmą?...

Galvojimas nedavė jam at
sakymo, bet jame sukėlė tylų 
švelnumą ir neįmanomai ma
lonus karštas protas išplauki- 
no vaizduotėje Zinaidos Kar- 
saviniutės paveikslą. Ir kaip 
nesistengė jis nustelbti savo 
jausmų, pasidarė aišku, kam 
reikia, kad ji butų dora ir 
nekalta.

—O juk aš ją myliu! — Iš 
karto pamislė Jurgis. Ta min
tis greit išliuosavo visas kitas 
ir iššaukė akyse gailestingu
mą savo naujiems jausmams...

Bet sekančią minutę Jurgis 
su piktu juoku jau klausė pats 
savęs: — O kodėl aš pats my
lėjau kitas moteris pirm jos?... 
Tiesa, nežinojau dar apie jos 
buvimą. Taigi ir Riazancovas 
nežinojo apie Lėlę. Ir savo 
laiku mes abu manėme, kad 
ta moteris, kurią mes norime 
užkariauti, tinkamam momen
te, ir yra “atatinkamas”, pats 
reikalingiausias ir patogus 
mums. Mes klydome, bet, gali 
būt, klystame ir dabar!... Va
dinasi, arba palaidoti amžiną

Bridgeport, Conn., socialistas meras Jasper McLevy su 
Vida Steai*ns,Į kuri labai daug darbavosi kampanijoj ir daug 
prisidėjo prie jo laimėjimo. Dabar išėjo aikštėn, kad ji yra jo
žmona ir kad jie yra vedę nuo 1929 m., bet tik niekas apie tai 
nežinojo. Jiedu vedė Wilmington, Del.

nekaltybę, arba duot sau pilną 
laisvę... Moterys,, suprantama, 
gėrisi meile ir nepaprastumu... 
Be to, kas gi aš — nusirami
nęs paklausė save Jurgis: — 
Riazancovas... ne tas bloga, 
kad jis mylėjo, bet tas, kad 
jis ir dabar naudojasi kelio-, 
mis moterimis, bet aš ne...

Šita mintis pripildė Jurgį 
dora ir išdidumu, bet tiktai 
tai akimirkai, o sekamą valan
dą jis ir vėl prisiminė apie 
jausmą, apimantį jį prie ma
tymo tūkstančių žavingiausių 
sapnų, grakščių ir dorų mer
gaičių, ir susimaišė visiškame 
bejėgiškume negalėdamas sa
ve susitvarkyti jausmų ir sva
jonių chaose.

Jurgis pajuto, kad jam ne
patogu gulėti ant dešiniojo šo
no, ir su dideliu nerangumu, 
apsivertė.

—Tikrenybėje, — pamislė 
jis: — visos moterys,, kurias 
tik aš pažinau, negalėtų ma
nęs patenkinti visą mano gy
venimą.. Vadinasi, tas, ką aš 
vadindavau tikra meile, yra 
neįmanoma ir dargi svajoti 
apie tai yra kvaila!...

(Bus daugiau)

Garsinkites “N-nose”
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Policininkų metinis pa
rengimas

■■ ■ imi ii .i.

Kiekvienus metus Chicagos 
policijos departamentas su
rengia vieną ar porę paren
gimų. Pelnas iš tų parengi
mų skiriama paramai šeimy
nų tų policininkų, kurie žu
vo eidami savo pareigas.

šiemet tie parengimai įvyks: 
vienas birželio 21 d. Comis- 
key Park, o antrasis liepos 
1 d. Wrigley Field.

Ruošiama abiem parengi
mam įvairus programai.

Kai policininkas uniformoj 
atsilankys į jūsų bizniavietę, 
tai paimkite iš jo tikietų ir 
bukite parengimuose. Ba pro
gramai bus tikrai įdomus.

ėmę savo kontrolėn už $760,- 
000.

Pasak skundo, McChesney 
buvęs nusamdytas suorgani
zuoti bondholderių komitetų, 
bet tikrenybėj jis rupinėsįs ne 
visų bondholderių interesais, 
o tik galimumu gauti pirme
nybę tam tikram jų būreliui, 
kuris ir įgijo trobesio kontro
lę.

Holdapas kapinėse
Trys ginkluoti banditai pa

darė holdapų Oak Ridge ka
pinių ofisui prie Roosevelt 
road ir Hillsidc. Banditai pa
sipelnė $150 ir pabėgo.

Co., veda kontestų, kad iš
rinkti gražiausių Amerikoj kū
dikį Pasaulinei parodai. Do
vanų skiriama kontesto lai
mėtojams $40,000 vertės. Kon
testo vedėjas prašo siųsti pa
veikslus arba į kompanijos 
krautuves, arba į centralinį 
jos plentų.

Business is business.

priemonių, ir kongresas neuž
ilgo pamatys reikalų išleisti 
daugiau įstatymų, kad užtik
rinti darbus žmonėms.”

12-ta vai. dieną, Liberty Grove sve- 
tainSie, 4615 S. Moząrt Street.

Chicagos Draugijų 
Kliubą Valdybos 

1934 metams

Pataria sumažinti ren 
karnų valdininkų 

skaičių
’asociaci- 

šeštadienį 
Floyd E.

Užsienio reikalų minis- 
teris atlankė parodų
Su v. Valstijų užsienio rei

kalų ministeris, Cordell liuli, 
šeštadienį lanke Chicagos pa
saulinę parodų. Bankiete su
ruoštame jam pagerbti jisai 
pasakė kalbų išgirdamas pa
rodos sumanytojus ir rengė
jus. į

Vedybų sezonas
Sidncy Summerficld, vedy

boms laisnių biuro vyriausias 
klerkas, praneša, kad šešta
dienį išduota 302 laisniai po
roms norinčioms apsivesti, šis 
laisnių skaičius esųs didesnis, 
nei išduotas bet kurį kitų šeš
tadienį nuo to laiko kada pra
sidėjo depresija.

Tarsis dėliai pagelbos 
Illinois farmeriams

Bondholderiai iškėlė by
lų generolui

Advokatai Engiami ir 
O’Toolc, varde George T. Jack- 
sono, iškėlė teismuose bylų, 
šioj byloj jie kaltina briga
dos generolų William Nathan 
McChesney ir apie tuzinų ki
tų, kad jie padarę suokalbį 
apgauti bondhplderius apart- 
mentinio trobesio kaštavusio 
$5,400,000. Kad jie, McChesney 
ir kiti, kalbamų namų pasi

J. H. Floyd, atstovaująs Illi
nois gubernatorių Hornerį, 
pranešė, kad kaip šiandie 
įvyks konferencija tarp Illi
nois valstijos ir fedcrales val
džios atstovų tikslu apsvar
styti planus farmeriams teik
ti pašalpų.

Kaip žinia, dėliai sausros 
skaudžiai nukentėjo valstijos 
fanuos. Kai kurie farmeriai 
yra tokioj padėty, kad jiems 
jau šiandie reikia paskolų 
šienui ir kitokiam gyvulių pa
šarui nusipirkti.

Illinois advokatų 
jos suvažiavimui 
kalbėjo advokatas 
Thompson, buvęs valstijos vy
riausio teismo narys.

Thompson ypatingai pabrė
žė reikalų valstijai sumažinti 
skaičių pavietų, kurių Illinois 
dabar turi net 102<

Dėka sumažinimo renkamų 
valdininkų, pasak Thpmpsono, 
sumažės išlaidos rinkimams.

Dėka mažesnio skaičiaus 
įvairių biurų, busiu galima at
siekti valstijos administracijos 
taupumo išlaidose.

Pagalios, dėka mažesnio 
skaičiaus kandidatų, rinkėjai, 
anot Thompsono, pajėgsią ge
riau orientuotis, ųž kokius 
kandidatus verta balsuoti.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto, Chi
cago, 111. valdyba 1934 metų: S. 
Mažeika pirm., 8149 S. Halsted St.; 
V. Stankius pag., 6606 S. Mozart 
St.; S. Kunevičius nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; D. Gulbinas fin. 
rašt., 8144 S. Wallace St.; J. Ma- 
tejunas kontr. rašt., 709 W. 84 St.; 
P. Balsis kasierius, 5653 South 
Throop St.; L. Liaudanskis mar
šalka, 3130 S. Halsted St., 
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą trečiadieni 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 8188 So. 
Halsted St.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Stasys Mažeika, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmadieny, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. 8183 S. Halsted St, 7:80 
vai. vakare.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 valdyba 
1934 metų: pirm. Kaz. Kačinskas, 
7204 S. Rockwell St.; pag. Fr. 
Venckus, 755 W. 35 St.; nut. rašt. 
Joe Dabulski. 8044 N. Califor
nia Avenue; iždo rašt. A. 
Ambutis, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III.; pinigų užlaikytojas

Numato darbo pasto
vumą

Sidncy Ilillman, kriaučių 
amalgameilų unijos preziden
tas ir NRA darbo tarybos pa
tarėjų narys, kalbėdamas ban
kiete Cliicagoj, tarp kitko pa
reiškė: “Galima tikėtis pa
stovumo iš administracijos

Už gražiausi kūdikį 
$40,000

Edward J. Condon, atsto
vaujųs Sears, Roebuck and

MADOS MADOS MADOS

KAZIMIERAS TARULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 1 dieną, 11:30 valan
dą vakare, |934 m., sulaukęs 
pusę amžiaus,, gimęs Kauno 
rėd., Utenos apskr., Daugailių 
parap., Pašekščių kaime. Ame
rikoje išgyveno 21 metus. Pa
liko dideliame nuliudime bro
lio sūnų Izidorių Tarųlį, gi
minaiti Domininką Masulj, ir 

• gimines, o Lietuvoj sūnų Po
vilą, marčią ' įr ‘ anukus, duk
terį Julijoną, žentą ir anukus. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1438 
So. 50th Ct., Cicerą.

Laidotuvės i vyks Utarninke, 
Birželio 5 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų ; Šy. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus pu- 
lydėtas i šv. Kazimiero kapt? 
nes. '

Visi A. A. Kazimiero Taru- 
lio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Brolio sūnūs ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius LachaviČius ir Sunai. 
Tel. Canal 2515.

2706 — Elegantiška vasarinė suknelė. Tinka iš bylą kurios ma
terijos, lininės, batistą arba šilkinės. Kam patįnka, gali viršų pada
binti baltu materijolU. Sucirptos mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau? 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
ųumerį, pažymėti mierų ir aiš? 
kiai parašyti savo vardų, pa? 
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžių kain^ 15 ceptų. Gali? 
m a pasiųsti pinigus arba paš? 
to ženkleliais kartu su užsaky
mų. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept, 1739 
§o. Halsted St.» Chicago, Ui.

A. čiesna, 4501 S. Paulina St.; 
kontr. rašt. A. Dabulskis, 8044 N. 
California Avė.; kontr. pag. G. 
Kevich, 726 W. 21 St.; durų sargas 
S. Tuškevičc.. 6939 S. Washtenaw 
Avė.; ligonių apiekunai A. čiesna 
ir K. Borušienė.
Laiko susirinkimus po pirmo kas 

antrų septintadienį Antano Čėsnos 
svet., 4501 S. Paulina St. Priimame 

draugystę nuo 15 iki 40 metų vy- 
•us ir moteris, berniukus ir mergai
tes, patarnavimas visiems vienuodas 
sulig draugystės įstatu.

Amerikos Lietuvių Daktarų

TeL Ofice Wentworth 6880
Res. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaiku ligų specialistų
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO valdyba 1934 metams: 
Pranas Jakavičia pirm., 2638 W. 
40 St.; Wm. Buishas vice-pirm., 
2650 W. 69 St.; St. Narkis prot 
sekr.. 1900 W. 85 St.: Walter 
Sharka fin. rąšt., 4635 So. Wash- 
tenaw Avė.; Leonas Klimavičius, 
2534 M. 46th St.; kontrolės raš
tininkas; St. Baranauskas ka
sos globėjas, 2950 W. 38 St.; 
K. Wamis iždininkas, 3838 So. 
Kedzie Avė.; T. Tamulionis mar
šalka. St. Narkis korespondentas, 
F. Shutkus knygius, T. Dundulis 
kliubo daktaras, 4157 Archer Avė., 
Telefonas Virginia 0036.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

1-ma nedėldieni kiekvieno mėnesio

• afr IDE
VaL—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 

Tel. HARrison 0751
<

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

32 6 S. STATE ST.
Oppbsfte Dnvfs Store, 2d Fluor ' I

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per puse pigiaus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tei. Vieton? 2848

DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-$ :80 

Nedėldienlais pagal sutarti.

DR. RUSSELL
..r- * “ • * ■ • ' • 4 * ' ?

Lietuvis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2515 W. 69th SL
Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 

Ofiso telefonas Hemlock 6141

Lietuvės Akušerės
Mrs, Anelia

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483DR. G. SERNER

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

K. Jarušz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 ’
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St 

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Ava.

TęĮ. Victory 5904 
Ofiso vąlandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldienjais pagal Sutarti.

Siunčiame Gėlės Telegramų į visi 
pasaulio dalis.

KvietKiitfiikas
Giles Del Vestuvių, Bankietams ii 

Pagrabaiųp
Pristatome i visas miesto dalis

1316 So. Halsted St., Chicago, 111.
Phone Boulevard 7814

DR. C. MICIIEL. 0. D

Graboriai
PEPRAS MILAŠIUS

Persiskyrė’ ?u šiuo pasauliu 
birželio 2 dieną, 3:30 valandą 
po piet 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kmieliaušcizmo kaime, Daugė
liškio parai),, Švenčionių apsk. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Buvo narys Unity Club ir Šv. 
Kazimiero Karalaičio ant Tovvn 
of Lake Dr-jos.
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Veroniką,, po tėvais Klik- 
naitė, du švogerius Prancišką 
ir Antaną Kliknus, švogerką 
Moniką Kliknienę, 4 pusbro
lius Alfonsą, Walteri ir Juoza
pą šalnus ir Alfonsą Burke, o 
Lietuvoj tėvus Adomą ir Elz
bietą, du brolius Mikolą ir Mo- 
mertą, dėdę1 kunigą Čibyrtą, 
cioėes ir dėdes Skunčikus, gi
mines ir draugus. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4456 South 
California Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie- 
ąi, birželio 6 ’ dieną,- 8:3.0 vai. 
ryte iš namų i Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Petro Milašiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame. Moteris, švo- 

geriąi, Švogerką, Pusbroliai. 
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. Liulevičius. Telefonas 
Lafayette 3572.

M

leieionąs Yards 1138

Stanley |P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tupu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
i CHICAGO, ILL.

LIETUVIS

Kreivų akių specia- . 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope
racijos. Pig i o m i s 
kainomis, lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata
rimai dykai.
4654 So. Ashland

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

Ayę

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

' Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer avM kamp. Frandsco av.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse........Pašaukite.
REPublic 8340 

5340 So. Rędzįę Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Dr. KARL NURKAT
Gydomos Akių ligos.

Akiniai pritaikomi atsakančiai.
Valandos nuo 10—3 po piet.

2201 W. 22 St.-Cermak Rd.
Telefonas Canal 6122

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

J p PAn7TTTQ• JT o JtCx>.JLr<4JLU M
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO. ILL.

A. L. Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

DU IIERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th 8L. netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų i^r 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 w; 18th St.
Tel. Monroe 8377

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

2400 Westi Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

J* Ba.£[(ioiidiS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.
2506 West 63rd St

TęL REPUBMČ O

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė
Te), Boulevard 4139

Phone Boulevard 7042
DK. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serėdoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MĮDWAY 2886

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS " itl 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkeje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

H 4092 ARCHER A V.

Ie J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 
' CICERO, ILL,

M

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

•tiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nėdėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 099

Dr. MAURO
* 4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2|00 *

Ofis

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halstfd Street' 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel Victory 6898
Rez. Tel. Drexel 9191' __

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted SL 
arti 81st Street

Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena. / '

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Ssredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefoną* Renublir 7868

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4S« So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nėdėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Teks Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

JOSEPH J, GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell SL 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 ' 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 8. RockveU Street 

' Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste * 
163 W. Washington St.

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Vakarais nuo 6 iki 9 w

Res. 5349' * Sb. HermUaęe „ Avė.
Tel Prospect 1610
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Tarp Chicagos
Lietuvių ||

SLA. 260 kuopos 
gegužinė

kuo- 
gegu- 
birže- 

lio 9 dieną, š. m.. Miliausko 
darže, 87th Street (vienas blo
kas į rytus nuo Kean Avė.). 
Pradžių nuo 8-tos vai. vaka
re ir trauksis iki rytmečio. 
Bus šokių, muzika, dainų, špo
sų, kalbų, skanių gėrimų ir 
užkandžių. Kviečiam širdingai 
visus atsilankyti ir pasigėrėti 
pavasario gamtos grožybėmis 
toje svajonių ir aržuolų giru
žėje ir drauge linksmai laiką 
praleisti tarpe savųjų. Taip
gi SLA. kuopų delegatai, ku
rie vyks į Seimą Detroitan, 
lai visi susirenka ir atsisvei
kina su draugais prieš išva
žiavimą. Įžanga tik 25 centai.

—Narys.

pa 
žinę

A. 260 
rengia linksmą 
(naktinį pikniką)

Cicero, III
rcn-Improvement Kliubas 

giasi prie metinio pikniko, ku-

Darže, prie 87 ir 
?., Willow Springs,

seniai žinoma, kad Lic- 
Improvement Kliubas

Barishis 
Maplc 
111.

Nuo 
tuviu
savo parengimais visus užga
nėdina. Bus dedamos pastan
gos ir atsilankiusius į šį pik
niką patenkinti juo pilniau
sia.

a™

NAUJIENOS, .ęhicągo, Įll,
nu CHICAGOS DIDIEJI GAISRAI

Pirmadienis, birž. 4, 1934

S?

»:S

Mi»

m. l

Viršuj vaizdas po 1871 m. gaisro, kuris sunaikino didesnę Chicagos dalį. Apačioj — po nesenai 
skerdyklose įvykusio gaisro, kuris nušlavė nemažą plotą ir pridarė nuostolių už milionus dolerių.

Tikietas į pikniko vietą įei
ti tik 25c., o su tuo tikietu bus 
galima gauti visko dykai — 
gėrimų ir užkandžių.

Norintis būti.

Cicero, III
d 8

kia daryti piliečiams.
Susirinkimas svarbus, palie

čius kiekvieno vietos gyven
tojo, o ypatingai savasties val
dytojo gerovę. Taigi atsilan
kykite į jį skaitlingai taip vy
rai, taip moterys. Bukite visi 
ir aš busiu.

Norintis patirti.

k ė graborius J. J. Bagdonas

Pirmadienį, birželio 4 
valandą vakaro parapijos sve
tainėj, prie 49 Ct. ir 15 St., 
įvyks svarbus piliečių susirin
kimas. Jo tikslas išklausyti 
pranešimus apie tai, kaip po
litikieriai šeimininkauja Cice
ro mieste, ir aptarti, kas rei-1 tuvių įstaigos įnamius atlan-

Oak Forest, III
Mes, lietuviai gyveną šioj 

prieglaudoj, norime pranešti, 
kad musų įstaigą ir mus lie-

Su prieglaudos gaspadoriu- 
mi Frank Wiirichek p. Bag
donas sutarė musų prieglau
doj suruošti didelį parengi
mą. Bus muzika, kalbos, ris- 
tynės; kaip jis sakė, bus 4 
poros ristikų, o kas svarbiau
sia, tai kad pamatysime gar
sųjį ristiką Karolį Požėlą.

šiam p. Bagdono sumany
mui pilnai pritarė įstaigos su
perintendentas Frank Wini- 
chek ir prižadėjo pastatyti 
platformę įstaigos parke. Gi 
mes, prieglatidoš įnamiai, ga-

K

lime matyti ir girdėti progra-1 
mą pildant.

Tikimęsi, kėd gal ir dau- - - 
giau lietuvių atsilankys į prie- 1 
glaudą liepos 4 d. Gal kokia1 
draugija ar kliubas norėtų j 
auka prisidėti ir savo tautos Pranešame, kad ateity pra- 
biednuomenę | sušelpti? Tat nešimų apie išvaž'avimus vel- 
meldžiame f.uf^ižinoti su p. J. Au* nedėsime, nes daug draugi- 
J. Bagdonu, 2506 West 63 StJjŲ parengusios išvažiavimus da- 
Nes pagelba lietuviams Oak’ro visokį biznį, kaip ir pikni- 
Forest prieglaudos įnamiams kuose, o pasigarsinti nori 
yra labai reikalinga.

Jonas Rusteika, 
Institution, Ward 52, 

Oak Forest, III.

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Ktidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

Hollyvvood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840

vien
pi įnešimais.

Taigi ateity pr.'siunčiant 
nešimą, prašome pažymėti 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 col|.

Naujienų Administracija.

pra- 
kiek

CLASSIFIEDADS
.........

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pastaba
Naujienų No. 129-inc apra

šydamas Lietuvių Tautinių 
Kapinių apvaikščiojimą, Senas 
Petras praneš'e, kad dainavo 
tarpe kitų ir Kanklių choras. 
Bet faktas yra, kad Kanklių 
choro vardu dainavo du cho
rai, būtent (ftoselando Aido 
choras ir Kanklių choras. 
Boselandiečiai sudarė apie pu
sę vadinamo Kanklių choro.

Jei kas manim netiki, tai 
galėčiau įvardinti daugiau kaip 
tuziną Aido choro narių; ki
tus šiaip žinau, kad jie yra 
Aido, o ne Kanklių choro na
riai. RoSelandietis.

Lietuvių Motery Draugijos “Ap- 
švieta” pusmetinis susirinkimas -įvyks 
antradieni birželio 5 d., Sandaros 
svetainėje, 814 W. 33rd St., 8 vai 
vakare.

Visos narės būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų ap- 
.tarti. Sekretorė.

STOGDĘNCYSTfi IR BLĖKORYSTfi
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Ar esi Altass nariu?

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE

PROBAK*
suteikia 

barzdaskuty klot 
komfortą 
skutimos 

namie
»

( PROBAK Bl. ADE)

en kur tabakas auginamas
daugumoj vietą Chesterfield yra plačiausia-
parduodamas cigaretas

—ima gerų daigtų pagaminti 
gerus daigtus.

—lengvi, nunokę tabakai, ku
riuos mes perkame dėl Chester
field reiškia lengvesnį ir geresnį 
skonį.

—kaip Chesterfields tinkamai ir 
vešiai dega priguli nuo kaip jie 
gaminami.

reiškia jog ten kur tabakas

auginamas žmones žino, jog leng
vi, nunokę tabakai perkami dėl 
Chesterfields.

Ir todėl, jog Chesterfields pa-1 
gaminti iš tinkamiausių taba
ko rųšių yra lengvesnis ciga
retas, cigaretas, kuris turi 
geresnį skonį. v
Nėra jokio užvaduotojo dėl 

lengvo nunokusio tabako.

■V,

Tel. Yardi 8408 
V1CTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos
Nuveža m e ir t tolesnias vielas 
Supakavimas, Storage, Cratinff 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 
. PEKRAUSTYTOJAS

.358 fco. Halstėd St. Chicaao. III 
Ofisas 8406 S. Halsted St.

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

NAMŲ SAVININKU ATYDAI
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertą patarimas visose namų savi
ninkų Mir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met

KOJŲ NEGALAVIMAS
Ar jus turite Athlete’s kojas, Deder- 

vinę. Pūsles, Derančias ir Niežuotas ko
jas? Ar jus norite ūmią paąelbą? Prl- 
siųskite 50c. dėl pilno treatmento.

TRI DEE LABORATORIES 
130 N. Clark St. 

Chlcaro, III.

TURIME
Lietuviškos Degtines 

IR DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

iii/J?P!■«

s ii

Lietuviškas žydukas 
NATHAN KANTER 

MUTUAL LIQU0R
COMPANY

4707 So. Halsted St.
Tel. YARDS 0803

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir 
būtumėm 
žvilgsniu prisirengę ligą pasitik
ti . Kad mums bent sergant gal
vą nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymą apmo
kėsime, ligonbučio sąskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAU
GIJA yra viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius li
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIU DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
j Draugijos ofisą, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visą dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

drūti ,kad ligai atėjus 
tinkamai ekonominiu

mums bent sergant gal

d/Įsį
Night and Moming to keep 
thetn Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Bode

Murinę Co-Dept. H. S.,9 B. OHoSuCHceto

NEW YORK $10, LOS ANGELES $16 
Keliaukite dideliuose limosinuose— 

Pigiau, greičiau ir parankiau. Taipgi 
nupiginta busų kaina visur.

Room 506 — 32 W. Randolph St. 
Tel. Randolph 0989

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai______

$25,000 PRAVALIMO IŠPARDAVI
MAS. Studio couches $17.50, 3 šmotų 
miegkambario ir Parlor Setai — 
$29.50. 9x12 kaurai $10.50. Skalbimui 
Mašinos, radios, $10.50, Springsai $2. 
Nauji matrasai $5 ir daug kitų jvah 
rių daiktų. JOYCE BROS. STORAGE 
CO. 5711 So. Halsted St. Wentworth 
5181. Atdara vakarais

SCHAULER STORAGE 
4644 N. Western Avė.

_ \ ‘ 1 — $95.00.
— Vartoti Parlor Setai —

$10—-$15—•

4 kambarių rakandai
Nauji — __ 1.
$29.00. Importuoti Kiniški, Orienta- 
lio Styliaus Kaurai — C'“ 
$25. Geros išlygos arba cash.

Atdara kasdien iki 9, 
Ncdėlioj iki 5.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGI patyrę automobilių 
geležų kapotojai ir automobilių lau
žytojai — Aetna Auto Parts Co., 
2113 S. Federal St.

Help Wanted—Female
Darbi n Inkią Reikia

REIKALINGA moteris prie na
mą darbo. Valgis, guolis. Su užmo
kesčiu pasitaikysim.

4120 So. Maplewood Avė.

REIKALINGA patyrusi jauna mer
gina visai Įęngvam namų darbui ir 
vienų metų kūdikiui prižiūrėti. $3 
iki $4.00. Telefonas: Kedzie 0131.

For Rent
PASIRENDUOJA kambariai 3 ir 

5 naujai išdekoruoti, šviesus, randa 
pigi, savininkas ant antrų lubų.

3121 So. Morgan St.

RENDAI kampinis Storas, geras 
kiekvienam bizniui.

901 West 59 St

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką l Tavern bizni. Biznis išdirb
tas gerai. Vienai persunku.

821 W. 84th St

PARDAVIMUI kendžių krautuvė 
ir grosernė, geras kampas, priešais 
mokyklą. 4257 So. Roękwell St., 
Lafayette 6748.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
visos mašinoą labai pigiai. Telefo
nas: Canal 6394.

. ...............- --- -- -------- , - -
PARSIDUODA Alaus Tavern; 

biznis gerai išdirbtas ir randasi arti 
dirbtuvių. 3749 Sb. Halsted St.

PARDAVIMUI alinė ir valgykla 
— Cicero dirbtuvių apielinkėj. Da
romas geras biznis. Kreipkitės Vasil 
Lunch Room, 2404 W. 16 St.

Real Estate For Sale
Namai-ŽemČ Pardavimui

NAMAS pardavimui. 8320 West 
63-rd St. Kaštavo $17,500, šiandie 
parsiduoda už $6,500. Priežastis par
davimo — moteris su mažais 
kais. Kreipkitės i N. Kanter, 
So. Halsted St.

vai- 
4707




