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Hitleris Šaukia Reich
stago Posėdį

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
4.—Adolfas Hitleris kaip šian
die. pirmadienį, pasakys kalbą 
Reichstagui. Laukiama, kad 
toj kalboj Vokietijos diktato
rius padarys svarbių pareiški- 
ffių taip rUdmarškinių vyriau
sybės nusistatymu šalies Vi
liaus reikalais, taip tarptauti
niais santykiais.

Sustabdė laikraštį už anti
semitinę propagandą

šeštadienį, rugp. 4 d., Vo
kietijos vyriausybė sustabdė 
dviems savaitėms laikraštį “Der 
Stuermer”, kurį leidžia Julius 
Streicher. Laikraštis sulaiky
tas todėl, kad jame tilpo ata
ka ant Čekoslovakijos preziden
to Masaryko įrodinėjanti, jogei 
Masaryk esąs pusiau žydas.

Kai kurie tėmytojai įvykių 
Vokieitjoj šiame valdžios žygy j 
nužiūri, kad valdžia rasi keičia 
savo nusistatymą link žydų, 
kad mėgina švelninti jų perse
kiojimą.

Kaip žinoma, sulig Vokietijos 
konstitucija, prezidentui mirus,

“Kramola” veisiasi 
Suv. Valstijose

f . -----------
HARRIMAN, Tenn., rugp. 4. 

—“Chicago Tribtfhe" ^paduoda 
ilgą ir “litidną” žinią apie tai, 
kaip Ilarriman apįelinkėj, Ten- 
nessy valstijoj, plečiasi darbi
ninkų tarpe socializmo idėjos.

G,irdi, šio šalies kampelio ka
daise laimingi žmonės tenkinosi 
užsidirbti pragyvenimą ir ieš
koti smagumų savo mažuose 
nameliuose. Dabar gi jie yra 
gatavi diskusuoti priemones ka
pitalizmui nuversti ir laimėti 
pramonės kontrolę darbo žmo
nių interesuose.

♦ Kas atsitiko? Ogi, pasak 
“Tribūne”, ve kas: Tapo įvesta 
NRA. Harirman miestelio au- 
dinyčių darbininkai pradėję rei
kalauti darbo sąlygų gerinimo. 
Ir ne tik pradėję reikalauti, bet 
NRA įtakoj išėję į streiką ir 
dabar streikuoja jau 8 mėne
sius.

Gi valdžia buvo atėmus iš au- 
dinyčių NRA arą, vėliau su
grąžino, dabar vėl grūmoja at
imti. Antra vertus, suvarginti 
kovos streikininkai godžiai klau
soj agitatorių ir diskusuoja so
cialistų iškeliamus klausimus 
“nežiūrint viso jų fantastišku- 
m6”.

Iš tikrųjų, yra ko liūdėti taip 
‘Tribūnai”, taip Harrimąno au- 
dinyčioms, taip kitoms jų plau
ko įstaigoms, nes Amerikos 
darbininkai bunda iš miego.

Kareiviai užsinuodijo 
supuvusiu maistu

ROCŠFORD, III, rugp. 4. — 
130 skyriaus Illinois infanteri- 
jos 30 kareivių susirgo užsi
nuodiję netikusiu maistu. Su
sirgę kareiviai patalpinti ligo
ninėj.
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lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskj šilčiau.
Saulė teka 5:44, leidžiasi Š:- 
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jo vietą užima šalies aukščiau
sio teismo teisėjas. Hinden- 
burgui tačiau mirus Hitleris tą 

! konstitucijos patvarkymą nu
spyrė į šalį ir pats užėmė pre
zidento vietą. '

Matyti, kad net pilnai valdžios 
kontroliuojamoj vokiečių spau
doj toks Hitlerio pasielgimas ne
randa pakankamo pritarimo. 
Taigi valdžia uždraudė spaudai 
daryti komentarus tuo klausi
mu.

Leis klausimą plebiscitu 
išspręsti

Rugpuičio 19 d.( Hitlerio val
džia paduos plebiscitui (piliečių 
balsavimui) klausimą, ar jie 
pritaria, kad Hitleris užimtų 
prezidento vietą, nenešiodamas 
betgi prezidento titulo, ir kad 
prezidento ofisas butų panaikint 
tas.

Balote bus vietos pasakyti 
“taip” ar “ne’, bet nebus vietos 
kandidato j prezidentus vardui 
įrašyti. Tatai reiškia, kad 
piliečiai neturės progos balsuoti 
už prezidentą.

NRA. ir duonos 
kainos

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
4. —E. W. Nestak, Glenn Terry, 
Idaho, miestelio bėkeris sakosi 
gavęs įsakymą iš bekernių ko
dekso administratoriaus, kad 
pakeltų duonos kainą vienu cen
tu bakaniukui. Nestak pasita
ręs su savo valstijos senatorių 
Borah ir pareiškęs, kad admi
nistratoriaus įsakymo jis nepil
dysiąs. VVashingtone betgi ta
po išleistas pareiškimas, kad 
Nestakui nebuvę duota įsaky
mo pakelti duonos kainą.

Labai gali būti, kad įsakymas 
“pabranginti duoną” yra išmis- 
las tikslu deskredittAJti NRA 
kodeksus. Atakuojant valdžią 
už pasimojimus kelti duonos 
kainą tikimasi tur būt ypatin
gai daug užuojautos, rasti pla
čiuose gyventojų sluoksniuose.

Dievo žodis negelbėjo, 
tai pavartojo revolverį

WICHITA FALLS, Texas, r- 
4.—P-nia Wilma Harrison (30 
metų) buvo čia pasižymėjusi 
kaip Dievo žodžio skelbė j a-evan- 
gelistė. Iškalbinga moteris, die
vobaiminga pamokslininkė sklei
dusi arti meilę nenuilsdama.

Bet štai p-nia Harrison nu
žiūrėjo, kad kita moteriškė tai
kosi jos vyro širdy gušta susi
sukti.

Ilgai nelaukdama p-nia Har
rison nušovė savo konkurentę 
p-nią Hawthrone dviem šūviais 
iš revolverio.

Generalis streikas New 
Yorke atidėtas

NEW YORK, N. Y., rugp. 4. 
Ryšy su vykinamu čia Viešųjų 
Darbų Administracijos projektu 
streikuoja Midtown Hudson 
Tunnel darbininkai. Reikšdami 
pritarimą šiems streikininkams 
kitų sunkiųjų pramonių darbi
ninkai buvo nutarę paskelbti 
užuojautos streiką. Valdžios at
stovai tačiau pasisiūlė tarpinin
kauti, kad sutaikius samdyto
jus ir darbininkus. Taigi užuo
jautos streiko paskelbimas tapo 
atidėtas.

•w

Bei- 
lau-

Du broliai, John (apačioj kairėj) ir Glen Dietnch iš 
mont, O., kurie serga nepaprastu paveldėtu paraližium ir 
kia mirties. Daktarai pataria daryti operaciją, kuri išgelbėtų 
jų gyvastį. Tečiaus tam priešinasi jaunuolių »tėvai (viršuj), 
ypač jų motina. Mat operacija turėtų permainyti jų lytį.

Šimto metą inkvizici 
jos panaikinimo su 
kaktuvės Ispanijoj
MADRIDAS, Ispanija. — Is

panijos liberalai šiemet liepos 
15 dieną apvaikščiojo šimto me
tų sukaktuves nuo to laiko, ka
da inkvizicijos tribunolai tapo 
panaikinti šaly ant visados.

Didžiuma žmonių mano, kad 
inkvizicija viešpatavo kadaise 
seniai, viduramžiuose.

Faktas gi yra, kad inkvizici
ja prasidėjo Ispanijoj 1479 me
tais, o jos paskutiniai tibuno- 
lai tapo galutinai panaikinti tik 
15 dienos 1834 metų įsakymu.

Naujas submarinoms 
kelio rodytojas

LONDONAS, Anglija. —Ang
lijos admiraltija šiuo laiku da
ro tyrinėjimus su nauju išra
dimu submarinoms rodyti ke
lią į priešų šalies tfostą. Rody
mas sulig tuo išradimu daro
ma pagelba radio siunčiamo iš 
laivyno bazės į submariną po 
vandeniu.

Jau dabar kai kurie laivai į- 
taisyti su kelio rodytojais. Bet 
ėmė mėnesius laiko iki rodyto
jai kelio tapę pritaikinti povan- 
deninams laivams.

Surado pirmą krikščio
nių bažnyčią

4. *
šimto 

į kaip

ROMA, Italija, rugp. 
Vatikano archeologai po 
metų ieškojimo surado, 
jie mano, pirmą krikščionių 
bažnyčią ir popiežių rezidenci
ją. Ta bažnyčia ir ta reziden
cija tapo užtikta po St. John 
Lateran katedra, ši pirmoji 
bažnyčia katalikų raštuose yra 
vadinama “visų bažnyčių moti
na’.

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
4. Suv. Valst. valdžia davusi 
slaptus kontraktus pastatymui 
dviejų milžiniškų aeroplanų 
bomboms mėtyti. Vienas tų ae
roplanų kaštuosiąs pastatyti 
$1,000,000, o kitas—$1,250,000.

HOHENSTEIb/prusija, rug. 

4.-—Tikimasi, kad Hindenburgo 
laidotuvėse dalyvaus virš 2O0> 
000 kareivių veteranų. Hinden- 
burgo laidotuvės ruošiama ant- 
radiehį, rugp. 7 d.

Austrijos fašistinė 
valdžia kaltina 

Jugoslaviją
VIENA, Austrija, rugp. 4.— 

Pusiau oficiaįis austrijos fašis
tinės valdžios organas “Welt- 
blatt” išėjo $u kaltinimu, kad 
ne tik nacių Vokietija, bet ir 
Jugoslavija palaikiusi gbvedas 
ginkluotų vyrų, kurie taikėsi 
nuversti Dollfusso ir jo bendr- 
rų krikščioniškai fašistinę val
džią. .

Minėtas laikrašti^ smulkiai 
pasakoja ,kaip būriai ginkluo
tų nacių iš Jugoslavijos kovėsi 
su Austrijos kariuomene Aust
rijos provincijoj Corinthia. Ir, 
girdi, kai naciai buvę išvyti per 
rubežių į Jugoslavijąj— t^ik tuo 
met Jugoslavijos vyriausybė nu 
ginklavusi juos.

Bulgarija — narkotikų 
trafiko centras

GENE VA, Šveicarij a.—St.uart 
Fuller, Jungt. Valstijų atstovas, 
įteikė įrodymų Tautų Lygos ko
vai su opiumu4 patarėjų komi
tetui, kad Bulgarija tapusi cen
tru, iš kurio šmugeliuojama ne
legaliais keliais narkotikai į ki
tas šalis. Seniau toks narko
tikų šmugeliui centras buvęs 
Turkijoj. Tačiau 1932 m. 
kotikų dirbtuvės tapusios 
tos iš Turkijos ir dabar 
operuojančios Bulgarijoj.

nar- 
išvy- 

jos

Londono žemė pareina 
į kompanijų rankas
LONDONAS, Anglija. —Dar 

neseniai nedidelis stambių že
mės^ savininkų skaičius praktiš
kai buvo Lonodono žemės savi
ninkais. šiandie .didieji žemės 
plotai vienąs po kito pereina į 
kompanijų rankas Z*L V ■ « ' H

i. ; Iš 8,000,- 
000 Londono gyventojų tik apie 
40,000 tebevaldo žemę Londo
ne, o iš jų tik keletui desėtkų 
prgdauso kiek didesni plotai.

Nenorėjo gyventi 
> be vaikų

HUĘSCA, Ispanija, rugp. 4. 
—P-nia Magdalena Adell, jos 
vyras ir 5 jų vaikai netoli nuo 
Huesco važiavę automobiliu. 
Mašina apvirto ir užsidegė. Gel
bėtojai mėgino ištraukti, mote
rį iš degančios mašinos,; bet 
neįstengė įiasiekti vaikų. Mo
teris pareiškė, kad ji bevelija 
pasilikti su vaikais ir kartu su 
jais žuvo liepsnose.

Stok jardų darbiniu 
ką streikas už

baigtas
Streikas 800 suvienytų 

(union) stbkjardų darbininkų 
tapo likviduotas šeštadienį, rug. 
4 d. 6 vai. vakaro.

Taikos deryboms vadovavo 
Johnson, bosas fJRA. Sulig pa
daryta sutartimi darbininkai 
tuojau sugrįžo darbui. Gi tei
sėjas Philip L. Sullivan pakvie
sta kaip tarpininkas (arbitrato- 
rius) smulkmenoms ginčo tarp 
samdytojų ir darbininkų išlygin
ti. ,

Kartu su minėtais aukščiau 
streikininkais sugrįžo į darbą 
ir 400 darbininkų gyvu
liams prižiūrėti samdomų ko- 
misionierių. šie darbininkai 
buvo paskelbę užuojtutos strei
ką pirmiesiems 800.

Streiko priežastis buvo ta, 
kad kompanijos nepildė punk
tų sutarties, kuri nusako darbo 
sąlygas kalbamų darbininkų ir 
kuri buvo padaryta gegužės 31 
d. š. m.

$13,583,057 Federalės 
pagelbos penkioms 

valstijoms

$13,583,057 
yra

VVASHINGTON, D. G., rugp. 
4.—Federal Emegency Relief
Administration paskyrė pen
kioms valstijoms 
pagelbos. Tos valstijos 
Wisconsin, Michigan, Minneso
ta, Montana ir Kentticky. Be to, 
dalis šių pihigų skiriama, kaip 
pagelba, ir Havvaii teritorijai.

Ir žiurkės turi civi 
lizaciją

PARYŽIUS, Francija. 
ryžiuje yra žiurkųi laboratori
ja jau 12 metų. Laboratorijos 
tikslas yra kovoti užkrečiamas 
ligas, kurias skleidžia žiurkės.

Taigi laboratorija užsiima 
studijomis žiurkių gyvenimo. 
Ir ve po 12 metų tyrinėjimo la
boratorijos viršininkas Dr. Ta-* 
non sako, kad žiurkės turį 
sugyvenimo formas, ktfrias ga
lima pavadinti civilizacija. Be 
to, sako Tanon, žiurkės turi 
veikiausia ir savo kalbą— 
da, skiriasi vieni nuo kitų tar
dą skyriasi vieni nuo kitų tar
tum pažymėdami, kad masito 
surado, ar pyksta ar žaidžia.

Pasak Tanono, žiurkių Pa
ryžiuj gyvena tiek, kiek žmo
nių. Jos suėda 180 tonų mais
to. Nuostolių miestui jos pa
daro apie $3,330,000 kas metai.

Generalis muzikantų 
streikas Ispanijoj

MADRID, Ispanija, rugp. 4. 
Ispanijoj kilo ginčas tarp kom
pozitorių ir muzikantų. Ginčas 
grūmoja išauk t muzikantų strei
ką visos šalies teatruose. Jei
gu toks streikas kiltų, tai jis 
paliestų apie 20,000 muzikan
tų ir apie 50,000 kitų teatrų 
darbininkų. Ginčan įsimaišė 
valdžia, kurios atstovai mėgina 
muzikantų ir kompozitorių ne
susipratimus išlyginti.

500 metų Švedijos par
lamento sukaktuvės
STOCKHOLM, Švedija. —At

einančiais 1935 metais sukan
ka 500 metų nuo to laiko, kai 
Švedijoj Įsisteigė “riksdag”, 
parlamentas arba nacionalis sei
mas. Švedija ruošiasi iškilmin
gai sukatuves atžymėti.

Lietuvos Naujienos
Nubaudė “Memellaeen- 

dische Rundschau”
KLAIPĖDA.—Klaipėdos kraš

to komendantas, pulk. Liormo- 
nas nubaudė “Memellandische 
Rundschau” atsak. redaktorių 
Zimmerį už to laikraščio 130 
numeryje įdėtas žinias jr strai
psnius, prieštaraujančius Klai
pėdos krašto komendanto įsa
kymams, 3,000 litų pinigais ar
ba dviem mėnesiais kalėjimo.

Du streikieriai pa
šauti Minneapolise
MINNEAPOLIS, Minn., rugį). 

4.—Du streikininkai pikietuoto- 
jai buvo pašauti čia. Įvykis pa
sitaikė šitokiose apystovose: 
apie tuzinų pikietuotojų apsto
jo aiskrymo troką, kurio ske- 
bas šoferis buvo artimame tro
besy.

Kada tas šoferis sugrįžęs pa
matė pikietuotojus prie trako, 
jis pagriebė šautuvą ir šovė į 
streikininkus, 
kietuotojai tapo 
ligoninę.

Kariuomenės 
jantys streiku

Du sužeisti pi- 
nugabenti į

viršilos dabo- 
apimtą sritį 

kreipėsi į Minneapolis dienraš
čius prašymu nedėti skiltyse 
paveikslą šoferio pašovusio pi
kietuotojus. Ba, mat, tilpus jo 
paveikslui spaudoj, tam šofęriui 
grūmojo nemažai nesmagumų, 
žinoma, kapitalistinė spauda ka
riuomenės viršilų prašymą iš
pildė. ■

Pašto ženklų rinkėjai 
daro gerą biznį šaliai

WASHINGTON, D. C. —Vy- 
riausias šr.'ies pastorius pra- 
neša, kad praėjusiais 1933 m. 
pašto ženklų kolektoriai (rin
kėjai) išpirko ženklų už $1,- 
800,000.
nebuvo vartojami 
paštu, tai $1,800,000 faktinai 
reiškė gryną pelną pašto depar
tamentui.

Kadangi tie ženklai 
siuntiniams

CAIRO, Egyptas.—Arti Rou- 
mani, Egypte, žvėjai rado jurų 
milžino lavoną, kuris sveria 15 
tonų. Tas lavonas yra tokios 
Viduržemio jurų gyvių veislės, 
kokios iki šiol nežinota.

Lavonas rasta įsmigęs jurų 
kranto smiltyse. Jisai yra 48 
pėdų ir 9 colių ilgio. Viena mil
žino uodega yra 11 pėdų ilgio. 
Apatinis jo žandas 9 pėdų.

- Se-NEW YORK, grup. 4 
natorius Wm. McAdoo išvyko 
Europon. McAdco buvo miru
sio prez. Wilsono žentas, šio
mis dienomis jo pati, Wilsono 
duktė, gavo skirybas.

Klausykitės
■ I'' J / ■ ■'

Naujienų 
r •' • .

Radio Programų
SERtDOMIS

9 vai. vakare iš stoties WSBC
1210 kilocycles

Sudegė okupuoto] Lie
tuvoj didelis Rešku

tėnų kaimas
VILNIUS. — Birželio 30 d. 

Reškutėnuose, Kaltinėnų vals., 
Švenč. ap., kilo didelis gaisras. 
Pranešama, kad gaisras sunai
kino daugiau kaip 200 trobe
sių. Žmonės beveik nieko ne
suspėjo ir išsinešti. Iš viso 
kaimo, kuris buvo didžiausias 
visame Švenčionių apskrityje, 
dabar pasiliko tik penkios pir
kios, nuošaliai stovėjusios. Apie 
keturi šimtai asmenų liko be 
pastogės, be jokių drabužių ir 
net gyvulių, nes daugelis jų 
tvartuose sudegė. Vien tik kiau
lių sudegė 300 su viršum. Ben
drai, gaisrai nušlavė visą kai
mą per dvi valandas.

Apylinkės gyventojai pasisku
bino savo nelaimingienls kai 
mynams į pagalbą.. Kas peilį, 
kas bliudą, kas kokį drabužį, 
kas valgio—nešė ugnies nu
skriaustiems. Kaimynai taip 
pat priėmė maitinti nelaimin
gųjų vaikus. Vienų tik mažų 
vaikų kaime buvo apie 120. 
Reškutėnų gyventojai visi lie
tuviai.

Greit užves naujus 
kapus

- Marijam-MARIJAMPOLĖ 
polėš kapuose Jau nėra vietų. 
Manoma netruktas užvesti nau
jus CM trečiu |s) kapus. Nau
jiems kapams žemės sklypas 
yra gautas gre<;a dabartinių ka
pų, vakarų pusėje prie šešir- 
pės upės.

Pirmieji kapai (prieš dabar
tinius) jau pavirto šienaujama 
pieva.

Statys prof. J. Jablon
skiui paminklą

MARIJAMPOLĖ.— Jau senai 
Marijampolės valdžios Rygiškių 
Jono gimnazijos mokytojai su
manė pastatyti šios gimnazijos 
šefui a. u. prof. J. Jablonskiui 
paminklą. Paminklui vieta ap
rinkta šios gimnazijos sode. Li
gi šiol paminklo statymui mo
kytojai jau suaukojo 3,000 lit. 
Tikimam, kad viešoji rinkliava 
dar difos apie 30,000 lt.

Neloido įsivežti pinigų
ŽAGARĖ.! 3. VII. įvykusį 

Petrinių prekymetį Latvijos pa
sienin policija savo piliečiams 
važiuojantiems į Žagarę, nelei
do įsivežti nė vieno lato. Ikišiol 
leipdavo nors po 15 latų.

Pastaruoju laiku žmonės jau 
klūkia giedros, nes besi tęsiu 
lietus neleidžia suimti šieno nei 
dobilų, o drėgmės jau pakanka.

S.
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KORESPONDENCIJOS
- ---------------------------- -------

Brookiyn, N, Y.
Iš musų padangės

Karštis pas mus tiek žmo
nes kamuoja, lyg gaspadinė 
prieš Velykas kiaušinius puo
de. Kai kada yra ir lietaus, 
bet tai reikalus tik pablogi
na, kadangi oras pasidaro 
drėgnas. Tame atsitikime tie
siog šutina ir prakaituoti ten
ka dar labiau. Šventadieniais 
Cuney sala baisiausiai prisi- 
kemša: žmonių suvažiuoja 
šimtai tūkstančių. Traukiniai 
tiek prisikemša, kad sunku j 
juos ir įsigrūsti. Juros kran
tas atrodo, kaip tikras skruz
dėlynas.

Piknikas

Liepos 22 d. Piliečių Kliu* 
bas turėjo savo metinį pik
nikų. Piknikas — tai kaip ir 
visi piknikai, šį kartų tik su
sirinko pusėtinai svietelio, 
kaip Pakuonėjc per šv. Pet
ro atlaidus. Kadangi diena bu
vo šilta, tai išgėrė labai daug 
alaus. Du vyrai vos spėjo jį 
vežti.

Tvarka buvo pavyzdinga. 
Komiteto nariai turėjo dide
lius “bėdžius” prie krutinės 
prisisegę. Jie atrodė, kaip še
rifo pageLbininkai. Prie sta
lų susidarė grupės žmonių, 
kurie valgė, 'gėrė ir linksmi
nosi. Vakare po medžiais p. 
Bukšnaitis su vaikų grupe su
dainavo kelias lietuviškas dai
nas.

žodžiu. viskas pasibaigė gra
žiai ir ramiai.

P olš e vi kų pra k a / b o s

Bolševikai surengė prakal
bas. Buvo garsinama, kad tai 
busiu draugijų sąryšio pra
kalbos. Žinoma, bolševikiškų 
draugijų. Pasitaikė, kad kaip 
tik tuo laiku! AustrijojeJylo 
sumišimas, -r nacių bandy
mas pasigrobti valdžių į savo 
rankas. Skelbiama taip pat 
buvo, jog kalbėtojai aiškinsią 
apie streikus. Austrijos įvy
kiai ir opus streikų klausimas 
paskatino žmones skaitlingai 
susirinkti į prakalbas, nežiū
rint to. kad oras pasitaikė ga
na karštas.

Apie X vai. vakaro estra
doje pasirodė pirinininkas, — 
gana storas ir tri.’.mpas vyras. 
Cigaretų rūkydamas, jis ati
darė prakalbas, pakartodamas 
nusibodusių bolševikiškų mal
delę. Pirmiausiai buvo prista
tytas kalbėti Mizara.

Mizara tuoj pranešė labai 
didelę naujienų, kild prieš 
penkiolikų metų Leninas pa
rašęs Amerikos darbininkams 
laiškų, kuriame jis pasakęs, 
jog šios šalies darbininpkai pa
sidarysiu kovingi ir turėsiu 
gerų pasekmių.

Tie žodžiai, girdi, ji |ii pil
dosi. štai jau šiandien visur 
siaučia streikų banga. Dau
gelyje miestų kyla neramu
mai ir skelbiama karo stovis, 
nors jokio karo nėra. Jail ta
po areštuota nemažai darbi
ninkų. Visa tai kapitalistų si
stemai nieko gero nelemia,

Žinoma, Mizara neužmiršo 
paminėti, jog streikams vado
vauja komunistai. Girdi, šio
je šalyje komunistų įtaka au
ganti labai sparčiai. Darbi
ninkų judėjime jie pradeda 
vaidinti vis didesnę ir dides
nę rolę.

Mizara kalba, o “kultūrin
gas” prakalbų vedėjas sėdi 
sau prie stalelio ir traukia 
“durnų”. Na, o jei pirminin
kas gali tai daryti, tai kodėl 
publika turi apsileisti! Kodėl 
nesekti pirmininko .pavyz
džiu? Tad pradeda rūkyti vi
si, kas tik nori.

O Mizara vis kalba ir kal
ba. Dabar jis baisiai autori
tetingai kritikuoja Raoseveltų 
ir jo politikų. Girdi, NBA jau 
visai susmuko. Socialistai, ku
rie tai politikai pritarė, irgi

nebeturi jokios įtakos, žiūrė
kite, kas atsitiko Mihvaukec 
mieste! Kai ten kilo streikas, 
lai socialistas meras pašaukė 
policijų, kad streikininkams 
galvas daužytų.

Tas faktas, kad Mihvaukec 
mieste policija yra ne mero, 
bet valstijos kontrolėje, žino
ma, Mizarai nieko nereiškia. 
Mizara gali meluoti visai ne
rausdamas.

Mizara baigia savo kalbų. 
Pirmininkas pasideda cigare
tų ir praneša, jog bus ren
kamos aukos išlaidų paden
gimui. O po to prakalbų pa- 
sakysiųs draugas Bimba.

Išeina Bimba. Pirmiausiai 
jis pasitaiso kelnes, pasipur
to ir pradeda. Daro palygini
mų. Girdi, Lietuvoje 1926 m. 
Voldemaras ir kiti tautinin
kai buvo labai geri draugai. 
Jie pasibučiavo ir kartu val
dė Lietuvų. Vėliau jie susi
pyko ir Voldemaras tapo iš
ėstas iš valdžios. Ir štai ne
seniai Voldemaras su savo 
šalininkais bandė padaryti 
“pučų”. Tai jam nepasisekė 
ir jis pakliuvo į bėdų.

Tas pat atsitiko ir Austri
joje. kur prieš Dollfussų bu
vo padarytas sukilimas. Gir
di, Dollfuss’ui padėjo įsigalė
ti socialdemokratai, kurie vi
sų laikų skelbė savo demo
kratijų.

Vėliau Bimba niekino visus 
tuos, kurie nepritaria bolše
vikams. Žinoma, daugiausiai 
jis puolė socialistus.

Bet vos tik spėjo nuskam
bėti tie niekinimo žodžiai, 
kaip Bimba pradėjo agituo
ti, jog visiems darbininkams 
reikia sudaryti bendras fron
tas. Girdi, reikia pamiršti par
tinius skirtumus ir visiems 
kartu kovoti prieš bendrų 
priešų. Reikia kovoti už įstei
gimų tokios valdžios, kokia 
yra Rusijoje.

Išėjo tikrų tikriausia mali- 
maiienė. Čia Bimba socialis
tus ir kitus išvadino išdavi
kais, o už kelių minučių jis 
jau kviečia juos į bendrų 
frontų. Kur čia logika ir sen- 
sas?

Bimba padarė malonę ir 
sklokininkams: kvietė ir juos 
į bendrų frontų. Tik jau But
kų ir Pruseikų, tai jis jokiu 
budu pakęsti negali. Juos jis 
prakeikė amžinai. Išrišimo jis 
jiems nedavė.

Keista taip pat, kad Bimba 
ragina visus kovoti už įstei
gimų Amerikoje sovietų vald
žios. Vadinasi, tokios vald
žios, kokia dabar yra Rusijo
je. O juk sovietų valdžia jo
kios opozicijos negali pakę
sti. Ten visokia opozicija yra 
žiauriausiomis priemonėmis 
triuškinama. Išeina tai]), kad 
Bimba nori, kad socialistai 
ir kiti kovotų už įsteigimų to
kios valdžios, kuri paskui juos 
smaugtų! <

Kalbėti apie bolševizmo įsi
galėjimų Amerikoje, supran
tama, yra tuščias dalykas. 
Bolševikų judėjimas Ameriko
je yra tiek menkas, jog jis 
neturi jokios reikšmės.

Prieš prakalbas ir po pra
kalbų bolševikų agentai slan
kiojo po svetainę ir rinko au
kas išleidimui • neva kokio tai 
kriaučių laikraštuko. Pasitei
ravus pasirodė, jog jokio ta
rimo pas kriaučius nebuvo 
padaryta leisti tokį laikraštį. 
Vadinasi, tai vėl naujas bim- 
binių skymas pasipinigavi
mui. Be skyfnų jie, matomai, 
negali nei žingsnio žengti.

, — Frank Lavins kas.

VĄRICOSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodu

Be nr\rn««l|ni» ar fėlrėMmų. Be prtveritip< 
nnllMo1 Me nopraifal gydymaiie noml* 1«<1 
Ma atlikti iaro reikalu* ka.'p pap>*ai 
tat—ilt'un*. Jei niMfe ttale paltarę. kai* 
ėrate >1 <ver*tl gulėti Invnja. •Tokiame a t liti 
kimo. HmeraM <n1 reikia taip areliai, kad 
iilry'*r*:l Jt»*g zknjtj žaizdai. m alinti ititi 
nimm ir nalalinti vlini ikiuimua. kad Jn» 
l taiki raiste atsikelti. Tiktai lai
kykftėl wūgrvq nurodymu ir Jums tikrai oa 
reiM*. Ai«u aptiekia!n kai nepaiilaikyi jttw 
pinigų. itenru aeaorMU.

išrengiančios nuo sausros kansas valst.

Perdvėsę nuo visai išdžiuvusių ganyklų ir stokos vandens 
Kansas gyvuliai valdžios gabenami į Tennessee valst. ganyklas. 
Apačioj — veik visai išdžiuvusi Arkansas upė, viena iš di
džiausių Kansas upių. Kur buvo plati upė, dabar tik piktžolės 
auga.

IŠ MOKSLO SRITIES

ZARO AGHOS AM
ŽIUS

Prieš kiek laiko Turkijoje 
pasimirė Zaro Agha, kuris 
tvirtino, jog jis yra 160 me
tų amžiaus. Jis girdavosi, kad 
buvęs vienuolikų kartų vedęs 
ir turėjęs 36 vaikus. Pasku
tinis vaikas, girdi, gimęs, kai 
jis turėjęs 96 metus. Būdamas 
103 metų amžiaus, jis 3 tarDa

linimus visų laikų žiurėjo 
skeptiškai, nežiūrint net to, 
kad jis turėjo metrikų, kuri 
liudijo, kad jis gimęs 1774 m.

Kai Agha pasimirė, dakta
rai sumanė padaryti autop- 
sijų 
dukters ] 
inas. Skrodimas parodė, kad 
“seniausias pasaulio turkas” 
sirgęs uremišku užsinuodiji- 
mu. Jo inkstai buvo jau vi
siškai sunykę. Pasiremiant 
tyrinėjimais, daktarai sako, 
jog Agha buvo maždaug niA) 
90 ligi 100 metų amžiaus, bet 
ne daugiau.

Ligi 60 ar 70 metų amžiaus 
žmonės paprastai mėgsta bū
ti jaunesni, negu jie iš tiesų 
yra. Po to jie dažnai didžiuo
jasi savo senumu ir net sten
giasi padidinti jį. Vadinasi, 
meluoja apie amžių. Štai ko
dėl atsiranda labai daug šim
tamečių. Pavyzdžiui, skelbia
ma, kad Rusijoje iš kiekvie
no tūkstančio žmonių viena? 
susilaukia šimto metų am
žiaus, Bulgarijoje vienas 
2,000, Kalifornijoje vienas

Airijoje vienas

sirodė, jog jie yra klaidingi. 
Dažnai prie šimtamečių bu
vo priskaitoma tokie žmonės, 
kurie turėjo 80 ar net 70 me
tų amžiaus.

Kai dėl Henry .Tenkins, 
Thomas Parr ir kitų amžiaus, 
tai nėra reikalo daug kalbėti: 
mokslininkai yra įsitikinę, 
jog tie “Matuzeli'ai” mirė kur 
kas jaunesni, negu jų amžius 
paduodama. !

Iš kitos pusės,; nėra abejo
nių, kad Bcllini,^Michaelan- 
gelo, Sidncy Cppper ir Luke 
Ficlds piešė paveikslus sulau
kę gilios senatvės. Titan 
paliovė piešti paveikslus, 
laukęs 99 metų, amžiaus, 
da epidemija nubraukė jo
veninio siūlų. (S.ęnovės Grai
kijoje yra žinoma bent tuzi- 

(skrodimų). Iš velionies nas pagarsėjusių poetų ir fi- 
buvo gautas sutiki- losofų, kurie rašė iki pat sc-

ne- 
su- 
ka- 
gy-

Francis Bacon sugalvojo se
kamų formulę: gyvuliai gy
vena aštuonis kartus tiek, 
kiek jiems ima subręsti. Tas 
dėsnis turi tikti ir žmonėms. 
Vienas tad mokslininkas, 
Hiifeland# priėjo išvadų, kad 
žmogaus vidutiniškas amžius 
privalo būti 200 melų. O tai 
todėl, kad žmogus pilnai su
bręsta tik 25 metų amžiaus 
sulaukęs. Luigi Cornaro, ku
ris sulaukė 100 metų, irgi lai
kėsi maždaug tokios pat nuo
monės. Taip galvojo ir gar
susis Mečnikovas, kuris po vi
sų pasaulį išpopuliarizavo rū
gusį pienų. Bcnjamin Ward 
Richardson tvirtino, jog žmo
gaus amžių galima patirti se
kamu budu: reikia sudėti tė
vų ir bočių amžius ir pada
linti per šešis. Prilciskime, 
kad jūsų tėvas išgyveno 56 
metus, o motina — 70; tėvo 
motina — 67 metus, o tėvo 
tėvas — 65; motinos tėvas 43 
metus, o motinos motina — 
35. Tame atvejyje bendras jų 
amžius lyginsis 336 metų. Pa
dalindami tų skaičių per še
šis, mes gausime 5Q. Tas skai
čius maždaug ir bus tas am
žius, kurio jus galite tikėlis 
sulaukti.

Yra gerai žinomas faktas, 
kad moterys gyvena ilgiau 
nei vyrai. Pavyzdžiui, tarp 
1910 ir 1919 metų buvo su
rasta 504 šimtamečiai. To 
skaičiaus 72 nuošimčiu suda
rė moterys. 1923 m. šimtame
čių moterų buvo surasta 74, 
O vyrų — tik 22.

žinomas anglų mokslinin
kas Kari Pearson, autorius 
knygos “Grammar of Science”, 
sako, jog paveldėjimas yra 
svarbiausias dalykas. Ilgaam
žių tėvų vaikai, esu, gyvena 
ilgai, — ir atbulai. Tačiau 
yra žinoma labai daug išim-| 
čių. Todėl kolkas nėra gali-1 
mybčs tiksliai nustatyti, kaip' 
ilgai tas ar kitas žmogus gy
vens. — K, A.

GARSmęjTES 
NAUJIENOSE

fiidtl* krūtinėj Ir gerklėj gali 
paRiilarytl rimtai. Palengvink 
Jiiom J O minutei iii Muite- 
role, pagelbifl prašalint! Iri* 
taclję! Vartok 8VK| | VA« 
LANDĄ, per penktai valandai, 
J01 turėi pagelbėti. Milijonai 
vartoja per metui. įteko- 
nienuuojamoi gydytoju ir įlau- 
«1<J.

T

na t vės.
Dėl Zaro Aglios mirties vėl 

kyla visa eile klausimų. Pri- 
leiskimc, kad jis gyveno tik 
100 metų. Bet visgi kokiu bil
du jis pasiekė to amžiaus? 
Kokių rolę galėjo lošti pavel
dėjimas? O gal jis vedė skir
tingų gyvenimo būdų nei jo 
draugai?

Tenka pasakyti, jog mok
slas šiandien gali labai ma
žai pasakyti, kodėl vieni žmo
nės gyvena ilgai, o kiti mir
šta jauni būdami. Ant galo, 
nuomonės labai skiriasi ir dėl 
to, kaip ilgai žmonės turėtų 
gyventi. Kitais žodžiais sa
kant, koks privalėtų būti vi
dutiniškas žmogaus gyveni
mas.

10,000 ir
11,300.

George
Thoms ir 
rė patikrinti
vinius apie šimtamečius. Pa-

iš 
iš 
iš

4

Lcwis, W. J 
E. Young nu!a 
statistinius da

/ ;
K

Nebesirupinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb 6 r i m ų, 
Dėmių ir kitų odos

Stop 
Itching

I Skin

erzinirtių. Gaukite bonka Žemo 
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pagalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
3t>s. 60c, $1.00.

Ji A* ■.
L FOR ,S K J N , l.R R l TZA’T I O N S

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK

J Velveeta turtingai švelnią 
Cheddar Sūrio skoni sudSta 
d a u R visokio sveikatą 
palaikančio maisto.

Labai maistingas dėl kū
dikių. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo... kuotankiausiai 1

GARSINK1TES “NAUJIENOSEIM

Taupykit Dabar
ANT

“Westinghouse” Refrigeratorių
kol jų dar turime ant ran

kų, kaina po

su 5 metų gvarancija ant 
hermetiškai užtaisyto me
chanizmo po $1 į metus su 
kiekvienu refrigeratorių.

5.7 kub. pėdų įtalpa

TAI JAU LABAI NUPIGINTA!
šis pasiūlymas yra geras tiktai tol, Kol turime, o taip Pįjęiai par
duodant jie greit išsibaigs. Todėl PASISKUBINKITE. TURIME IR 
KITU REFRIGERATORIŲ DAUG PIGIAU. ATEIKITE IR PA
TIRKITE

JOS. F. SUDRIK, Ine.
3417 S. Halsted St. Chicago

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu f 
dažnai esti sugadinama ko
kiu norą mažu i* pažiuro* 
daiktu. ;
TAI yra piuku jeigu gali taip

* padaryt, jog kitiem patiktum. 
. O vienok,, dažnai koks mažas 

dalikas gali neleisti jums 
pirmin. L‘ .

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis nešvarus, tai jus-.no- 
rotns ar henoromš turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimą* yra daromas ir jums.

Liitėrine, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budis. Musu che
mikai pagalios sUrado sustata 
kure iitikro šveičia nedrasky
damas dantų omales — tas sun
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištas.

S to kainuoja tik 25 centai; 
ite per savo aptiokoriu. 
bert Pbarmecal Co., Saint 
Ldiiii, U. S. A.

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

(M /^) D

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

PAVIENIAMS
Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus - 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikiėtus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

& žfcf, A'-*-
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Rašo ZANAVYKE.

Moterys Ant Laiptų
Dideliame Philadelpliijos 

mieste, šiaurinėje daly, kur 
skubiai lekia automobiliai ir 
gatvekariai dunda, kur visų 
nervai gana įtempti, atsiranda 
žmonių, kurie betiksliai leid- 
žia dienas.

Nemanykite, brangus tau
tiečiai. kad tai juodžiai ar ki
tų tautų žmonės, ne. atsiran
da lengvaduonių ir iš lietu
vių tarpo. .Jie užmiršta savo 
pareigas, kad gyvenimas rei
kalauja iš žmogaus darbštu
mo. tvirtos valios ir sumanu
mo. Vyrai pasineria į munšai- 
nės ir viskės bangas. Nuodija 
jie sveikatų ir leidžia sunkiai 
uždirbtus centus. Dalis mote
rų irgi maudosi viskės bango
se. užmiršdamos namus ir šei
mas. Kitas gi moterų tipas,— 
tai moterys mėgstančios sėdė
ti ant laiptų ir visus žmones 
apšnekėti. Tik mažesnė dalis 
vyrų ir moterų tikrai pildo 
gyvenimo reikalavimus —yra 
tvarkingi ir darbštus.

Philadęlphijoje nenaujiena 
matyti moterų grupes, per die 
nų dienas sėdint ant laiptų ir 
kaž kų gyvai kalbant. Pasi
klausyk arčiau ir pasek tų 
moterų kalbas, tai tuoj nu- 
girsi palaidus kalbos garsus. 
Lietuvių kalbos sakiniai mir
ga anglų kalbos žodžiais. Tos 
žargoniškos kalbos besiklau
sydamas iš tų nerūpestingų 
moterėlių išgirsi visas Phila- 
delphijos naujienas, kurių ir 
landus reporteriai neapeina, 
štai keletas jų kalbos saki
nių:

—Žinai, Džianiene, musų 
burdingieriai į bažnyčių nei
na! — pasakoja Plepienė.

—Tokia tu man gaspadinė, 
kad tuos bedievius neišvarai 
iš bordo!? Man šitaip, tai aš 
tuoj su jais apsidirbčiau. Ar
ba eik į bažnyčių, arba mo
kėk kiekvienų šventadienį po 
kvoterį, kurį aš į bažnyčių ei
dama nunešiu dievui ant apie- 
ros. Didelis čia daiktas, kad 
į bažnyčių neis, bet iš jų baž
nyčia ir kunigėliai gaus nema
ža pinigų ir musų vieros rei
kalai eis geru keliu! — moki
na neprityrusias šeimininkes 
Kriukienė

—Gerai tau kalbėti ir siūly
ti, kad paimtų ir sutiktų to
kių pėdę mokėti burdingie
riai, tai jokio “dendžer” ne
būtų musų bažnytėlėms. Bet 
eik žmonele. Aš tik andai pa
sakiau, kad visi mano burdin
gieriai turi velykinės eiti, bet 
žinai kų man pasakė Džiovas: 
girdi į svetimus ir asmeninius 
reikalus nosies nekaišiok.

Jų dalykas! Tas tau neturi 
rūpėti!

Tik pamanykite, kų jis man 
pasakė! Aš jam tik kelis žod- 

- žius pasakiau, tai tuoj išsi- 
mufino. Dabar kambarys sto
vi jau penktas mėnesis tuš
čias. Žinote, išgyveni ir taip, 
bet kad burdingierių yra, tai 
ir bažnytėlei apierą padarai 
didesnę ir į piknikus kur to
liau nuvažiuoji. Bet dabar tu
ri skromniau su viskuo elgtis. 
Matai, su pėdės mokėjimu aš 
labai abejoju, — tarė Taratai-

tiek, kaip jo burdingieriai be
gyvens, bile tik už b ordų su
moka. Atsiprašant, gali jam 
ant galvos sėdėti. Už pinigus 
žydas nieko nesakys, — pasakė 
Turlienė.

Kriukienė, kreipdamosi j savo 
kaimynkas prabilo:

—Vaja, kaiminkelės, bučiau 
užmiršusi papasakoti. Žinote, 
prisiminiau nuotykį. Jau seniai 
norėjau papasakoti, bet vis už- 
simiršdavau. Atsimenate, kad 
pas mane gyveno toks aukštas 
burdingierius. žmonės šnekėjo, 
kad jis pinigų daug turi prisi
krovęs banke, žinote, atkalėdo- 
io kunigėlis pas mus; na, o jis 
tik vienų dolerį kalėdų tedavė. 
Kunigėlis nenorėjo imti, mat, 
jam buvo permaža. Jis paklau
sė ar daugiau neduos, o šis — 
nė gero žodžio:

—Neimsi — neimk, dar ge
riau. Tau ir dolerio perdaug už 
tiek laiko ir darbo. Aš dabar 
į dieną taip sunkiai dirbdamas 
ne ką daugiau teuždirbu. Tam
sta, kunige, vaikščiodamas iš 
grįčios į grįčią ne vienų dolerį, 
bet kelis išsineši. Geras uždar
bis ir taip, — pasakė burdin
gierius.

—Kų darė toliau kunigėlis 
su tokiu nieklaužada? — pa
klausė Taraitaikienė Kriukienės.

—Nugi, širdele, ką darys, ži
nai su dumiu du turgui Negi 
šventai asabai, kunigėliui, pri
dera su visais cicilikais ginčy
tis. Pasiėmęs dolerį, įsidėjo į 
kišenę ir išėjo toliau, — baigė 
Kriukienė.

—Matai, kunigėlis visgi dole
rį pasiėmė. Ką, Dieve, darys. 
Matai prasti čėsai! Kuomet aš 
buvau tik atvažiavusi iš kra- 
jaus, tai buvo geri laikai ir 
žmonės duosnųs. Būdavo, kai 
nueidavau į bažnyčių, tai ma
tydavau, kad tik pavaikščios 
su maišeliu po bažnyčią, tai 
tuoj pilnas, kaip kimšte pri
kimštas. Ir žmonių būdavo pil
na bažnyčia. Kelis maišelius pil
nus pririnkdavo. Tie grinoriai 
būdavo kad meta, tai tik dole
riai tiesiasi. Dabar ve, Dieve, 
visą bažnyčią apvaikščioja ir 
tai pustuštis maišelis kabo. 
Žmonių menkai į bažnyčią ei
na, tai ir tarnams blogai gy
venti. Ir kunigėliui ne kas, — 
kalbėjo Meldienė.

—Eik, žmonele, kunigai ba
du nemirs! Jie negyveno taip, 
kaip tu, ir negyvens. Jie pini
gų turi davaliai, — pasakė Mai- 
lienė, kuri buvo neseniai atėju
si į tą kompaniją.

—Bijok tu Dievo, taip ma
nydama, kad kunigai gali ir be 
aukų gerai gyventi, maitintis. 
Matai, dranka, kunigus neger
bi ir jiems pavydi aukų už tai 
ir liukės neturi, — kuris laikas 
be darbo sėdi. Iš pavydo tu pir
ma nusprogsi. Mat, kokia bol
ševike! — užsipuolė Plepienė 
barti Mailienę.

—Kunigai man ir anksčiau 
darbo nedavė. Kol buvau jauna 
ir turėjau pakankamai jėgų, tai 
ir darbo buvo visur. Jie man

niekur nepalengvino darbo są
lygų. O aš pakėliau daug ir 
sunkių darbo sąlygų. Nuo vai
kystės dienų patyriau šalčio, 
karščio ir alkio. Kad tiek dole
rių turėčiau, kiek dirbdavau 
dieną naktį, bet atlyginimas 
koks. Mažai uždirbau, mažai 
susitaupiau ir taip gyvenime 
visokie nepasisekimai, ligos. 
Sveikata7 greitai sutirpo. Aki
plėšiški žmonės susikrovė iš 
mano darbo turtus ir gerai gy
vena, įsigijo namus, saliu nūs, 
restoranus laiko. Dabar aš 
jiems jau nereikalinga, nes aš 
ligota moteris iš jų priežasties 
likau, — pasiskundė Mailienė.

—Moterėlės, viskas Dievo 
rankose; tik reikia atsiduoti jo 
šventai apvaizdai, tai daug pa
lengvina žmogaus gyvenimą. 
Reikia prašyti Dievo dvasios 
šventos sau ir kitiems. Reikia 
apieravoti Dievui visus skaus
mus ir džiaugsmus, tai ir vis
kas gerai bus, — patarė Mel
dienė.

—Paliauk, Meldienele, netam
pyk Dievą už skvernų, — tegul 
jis sau ramiai gyvena. Musų 
kasdieniniai gyvenimo reikalai 
yra tik menki, tad nereikia 
Dievu? į akis lysti, — tai pasa
kius Mailienė nuėjo į savo grį
šią.

Moterų visa kupeta sujudo ir 
ėmė plakti liežuviais Maitienę. 
Jeigu jie butų jos kūnų pasie
kę, tai butų sukapoję iki krau
jo. Bet viena laimė yra gyve
nimo eigoje, kad fanatikių mo
terų ar vyrų liežuviai fiziniai 
nesužeidžia apkalbamąjį asme
nį. Nors moralės kančios yra 
dvigubai skaudesnės. Neteisin
gai sukeltos kalbos vien dėl ti
kybos pažiūrų yra menkiausios 
vertės išmislas. Ir žmonės yra 
menkiausios vertės, kurie -dėl 
sausų tikėjimo dogmų daro 
kliūtis ir visaip niekina, steng
damiesi pakenkti priešingo nu
sistatymo žmogui. Nepagalvo- 
damos ir nenorėdamos suprasti 
to, kad jeigu nori, kad tavo 
nusistatymus gerbtų, tai ir tu 
gerbk kiekvieno teisingų nusi
statymą.

Po neilgos pertraukos vėl 
pradėjo moterys:

—Matai kokia paukšte! Ėst 
neturi kų, bet ant kunigų tai 
pašneka. Biauri moteris! Pa
lauk tai gyvatei daugiau nelei
siu nė ant laiptų atsisėsti. Ga
lės stovėti viena, kaip bjaurybė 
patvory. Leidukės, mes jos ne- 
priimkime į savo būrelį, — ra
gino Kriukienė kitas moteris.

—Pergreit, moterėlės, teismą 
padarėte. Taip nedera geroms 
katalikėms daryti. IPrisiminkite 
evangelijos žodžius: “Kas me
ta su akmeniu, tam reikia mes
ti su duona.” Reikia gražiai ne
piktuoju mokinti, žinai, žmo
gaus gyvenimas gana slidus, 
duobėtas ir vingiuotas. Tas pats 
žmogus ir ant suolo ir po suo
lu. Ką čia ji blogo pasakė? — 
paklausė kitų moterų Meldienė, 
dar pridurdama, kad ji nenu
girdusi Mailienės kalbos.

—Eikite, miselės, eikite • — 
nėra reikalo visų kalbas klau
syti. Kai žmogus supyksta, tai 
kartais ir blogai pasako. Už
teks apie tą netikusią bobą, — 
geriau paklausykite, kokių aš 
jums naujienų papasakosiu, —•
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pasakė Kriukienė atsileidusi. 
' —Taigi, pasasakok, brangio
ji. Juk tu vis daugiau šio to 
žinai, — paprašė Plepienė.

Kad ir daugiau nežinau už 
jus, būt šiandien man Aučiene 
daug visko pripasakojo, — pa
sakė Plepienė.

- Tik, brangioji, negaišk, 
matai nedaug laiko. Gali vyrai 
iš darbo pareiti, — ragino ki
tos.

—Bučeriene man sakė tikrai, 
kad Žvangelylė su tuo ruda
plaukiu airišiu ženysis. Matote, 
kokį kaimyną gausite. Be to, 
bus piknikas. Nedėlioję ir ant
ras piknikas, žinote, visos ka
talikiškos parapijos rengia pas 
seseris Kazimierietes. Lakūnas 
pas seseris į pikniką atlėks, 
Juk tą žinote, nes sakė musų 
parapijos klebonas. Jau ir skel
bimai su “Lituanicos II” po 
žmones išdalyti. Aš. tyčia dar 
šįryt Mailienei pakišau po 
slenksčio, kad pamatytų ir dau
giau nesiginčytų, kad į Vytau
to parko pikniką atlėks ir iš 
Roosevelto bulvar airporto žmo
nės važinės. Matai, kolpe tie 
bedieviai, — kaip tik katalikai 
daro pikniką, tai ir jie tuoj su 
savo parengimu. Mes turime 
kiek galėdamos agituoti, kad 
lik daugiau žmonių važiuotų 
pas seseris į pikniką, tai tie 
bedieviai ir skylėj sėdėtų su 
savo pikniku. Nė negražu taip 
lysti už akių kitiems, — Plepie
nė, žiūrėdama į šliumpienę, 
pasakė, kad į kaimynystę gau
site airišką bomą. Ir tuo už
baigė savo naujienas.

—Apsaugok, Viešpatie, nuo 
tokių susiedų, —- su nepasiten
kinimu pasakė šliumpienė.

—Pagedo svietas, pagedo, — 
nežiūri nei tautos, nei tikėji
mo: ženi jasi su airišiu, žydu* ir 
toliau ims su juodžiais ženytis. 
Dabar merginos vieną dieną te
ka, o kitų jau eina divorsą im
ti. Bene juodu gyyens ilgai? — 
pasakė Meldienė.

Plepienė kumštelėjo Kriukie
nei j šoną:

—žiūrėk, žiūrėk, — peimen- 
tu eina Niaurienė. Matai kokia 
puikuolė — nė alau nesako.

—Ką Čia niekams sakys! Ma
tai, labai smart pasidarė, kaip 
naują karą nusipirko. Ji mano, 
kad jai pusę Philadelphijos pri
klauso, — pastebėjo Kriukienė.

—Duok ramybę, dabar vyras 
jos negalės ir sugaudyti, — 
važinėja ir važinėja, — pridūrė 
dar Kriukienė.

—Matai durną ir bažnyčioj 
muša, taip ir su Niaura. Ar 
reikėjo senam kelmui jauną pa
čią ženytis! Girdėjau, kad jau 
bankrutuoja. žinai, jaunas 
daiktas ir pinigus nemoka sei- 
vinti. Kaip senis neturės pini
gų, tai ir Elenutės neturės. 
Dabar tai laksto, kaip katė su 
pūsle, su ta savo Elenute. Mat, 
džiaugiasi senis gražuolę gavęs,
— pašiepdama kalbėjo ’plępie* 
nė.

—Ar atsimeni Daubarą, ku
ris ant musų stryto gyveno? — 
paklausė Plepienė Mel^iėnės.

—Kur čia neatsiminsi, juk 
mes dar Džiovų vaiką po krikš
tu nešėme. Kas su juo atsitiko?
— paklausė Meldienė.

—žinai, nenoriu žmones ap
šnekėti, bet vakar mačiau —
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eina su kokia merga susikibęs. 
Girtas biaurybė, kacl strapalio- 
ja, siekia tą mergą bučiuoti 
gatvėje. Net nepadoru žiūrėti 
buvo. Vaikų pulkas paskui se
ka. Aš perbėgau j kitą pusę 
gatvės, kad tik nesusitikčiau, 
žinote, lietuvis taip nepadoriai 
elgiasi, net koktu žiūrėti. Dra
bužiai apsmukę. Kas galėjo mis- 
lyti, kad iš lokio sporto taip 
greitai bomas pasidarys! — pa
baigė kalbą Plepienė.

—Atleisk jam, Viešpatie, 
nuodėmes! Anksčiau buvo visai 
padorus žmogus ir į bažnyčių 
eidavo ir procesijose dalyvau
davo. Draugai, bjaurybės, išve
dė iš kelio. Žinai, už musų stry
to prie to mažyčio strytuko, — 
ten /visi bomai gyvena. Nujau
tė, kad Daubaras pinigų turi, 
tai ir prigulė prie jo bomai, 
kaip smalžiai prie žemės, kol 
visus pinigus išvilios. Tur būt, 
vyrai pinigų negali dar išvilio
ti, tai mergą pristatė, — ta gy
vatė iŠ jo išvilios viską. Matai, 
nėra gerų žmonių, kas sudrau
stu, t patartų, kad mestų gir
tuoklystę ir visus tuos drau
gus. Gaila man, labai gaila 
Daubaro! Leidukės, padėkite 
man nueiti pas jį. Gal Dievas 
duos, peršnekėsime jį, kad mes
tų girtuoklystę. Reikia jį iš
traukti iš tos bomynės. Mato
te, dūšelės, išgelbėjimas yra ge
ras darbas pas Dievą. Pasi- 
stęngkime, moterėlės, kol dai 
nevėlu! — prašė moteris Mel
dienė.

—Gerai, einame visos. Juo 
daugiau, juo geriau. Ką vie
nas nesumanai, tai kitas pada
rai, — atsakė Kriukienė.

—Žiūrėkite tą smalžė Mai
lienė užsigulusi ant lango ir 
žiuri į gatvę. Kad ji kur nu
eitų, — negaliu aš jos pakęsti. 
Ligota moteris turėtų galvo
ti apie Dievų ir prašytis ščės-

lyvo smerčio, bet dabar jai ne
primink apie bažnyčių ir ku
nigus. Ji tuoj suras žodžių 
juos apkaltinti. » Jai atrodo, 
kad kunigams nieko nereikia 
duoti. Jie ir taip gali gerai gy
venti. Dieve, tai supratimas, 
kaip pas vaikų. Užsispyrusi 
kvailė—baigė kalbų Plepienė.

—Nepykite moterėlės, žino
te ligoto žmogaus ir protas 
yra ligotas. Ką čia pyktis ir 
neapkęsti. Neverta nė į galvų 
imtis tokių niekų. Geriau lie
tuviai gyvenkime gražuoju. 
Juk ne su saule gyvensime. 
Pasakė, — maža ką pasakė. 
Dievas už (ai jai dovanos, — 
ramino moteris Meldienė.

—Tai užsiplepėjome! Žiūrė
kite, jau vyrai pareina iš dar
bo, o aš dar vakarienės neiš- 
viriau. Tai gausiu pipirų nuo 
Charlio. Bėgu jau virti. Tai 
pasakysiu Plepienė dingo 
savo durų koridoriuje. Tuo pa 
čiu laiku visa moterų kupeta 
išsiskirstė nuo laiptų. Laiptai 
pasiliko laisvi. Jie laisvi esti, 
kai moterys miega ar valgo. 
Granito padariniai negirdi 
valandėlę nuotykių ir žinių, 
kas dedasi apylinkėje. Po va
karienės vėl renkasi, pulkuo-
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jasi moterų ir kai kur pamar
ginti būriai vyrų. Artimiausias 
galionas ūžia, kaip bičių avi
lys. Vėl naujos kalbos skamba 
iš moterų, kurios nuolat sėdi 
ant laiptų...
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kienė.
—Matote, susiedkelės, geriau 

paprašykime visiems dvasios 
šventos, kad visi netikėliai at
siverstų. Susidėjusios pinigų 
mišias užpirkime, kad pamaldu
sis kunigėlis atlaikytų ant tos 
intencijos, kad viso pasaulio 
netikėliai atsiverstų į gerą ka
talikų tikėjimą — patarė Mel
dienė.

—Matai ve ir pas Žydą atsi- 
mufino lietuviai ir visą aparta
mentą paėmė tik du žmonės, o 
musų hauzos tuščios! Negalėjo 
pas mane atsimufiirti. Juk ma
no ruimai irgi neblogi! — su 
pavydu per dantis prakošė ♦Ple
pienė.

—Matai, kūmutės, žydas 
kantrus sutvėrimas: jam vis-
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VALDŽIOS PAGELBA ŽMONĖMS

Kapitalistiška spauda skelbia, kad apie 23 milionai 
žmonių, t. y. kuone penkta dalis visų gyventojų, Jung
tinėse Valstijose šiandie yra pilnai arba dalinai užlai
komi valdžios. J tą skaičių įeina 16 milionų žmonių, 
gaunančių pašalpas; paskui — daugiau kaip 3 milionai 
sodžiaus gyventojų, gaunančių paramą iš AAA; netoli 
milionas dirbančių viešuose šelpimo darbuose ir t. t.

Savo pasikarščiavime prieš Naująją Dalybą ta 
spauda priskaito prie “šelpiamųjų” net ir 650,000 fede
ralinės valdžios tarnautojų ir 259,000 armijos kareivių 
ir laivyno jurininkų, nors kiekvienas gali suprasti, kad 
šitie žmonės ima algą iš valdžios visai ne dėl to, kad 
dabar depresija. Be valstybės tarnautojų, armijos ir 
laivyno Amerika neapsieidavo ir tais laikais, kada bu
vo “prosperity”.

Tačiau, sakysime, kad 22 milionų žmonių likimas 
šiandie priklauso nuo valdžios pašalpų, teikiamų įvai
riais budais. Ką tai įrodo? Ar tai įrodo, kad valdžia 
bereikalingai mėto pinigus, užkraudama kraštui suhkią 
skolų naštą ? Visai priešingai 1

Tai įrodo, kaip baisiai susmukęs dar tebėra ekono
minis šio krašto gyvenimas. Jeigu šitokios padėties 
kraštas susilaukė (o ta padėtis buvo dar aršesnė pra
džioje pereitų metų) po tų “gerovės” metų, kuriais 
Jungtinės Valstijos taip didžiavosi Coolidge’o ir Hoove- 
rio laikais, tai koks gi buvo tos gerovės pamatas? Ge
rovė, po kurios dešimtys milionų žmonių atsiduria ne
išbrendamam skurde, matyt, turėjo savyje ką nors ra- 
dikališkai blogo.

Toliaus, argi valdžia galėtų ignoruoti tokią pasi
baisėtiną visuomenės nelaimę ir nedaryti nieko žmonių 
gyvenimui palengvinti? Kas gi tikės, kad dvidešimt su 
viršum milionų gyventojų sėdėtų rankas sunėfę ir lauk
tų bado mirties! Tokio likimo net beteisiai vergai ne
pakęstų, o Amerikos žmonės visgi nesijaučiu esą ver
gai.

Apžvalga
KAS TA “UTOPIJOS 

DRAUGIJA”?

Aną dieną (rugp. 3-ią) “Nau
jienose” buvo paduota ištrau
ka iš vieno skaitytojo laiško 
apie kokią ten “Utopian” drau
giją, kuri žada pertvarkyti šio 
krašto ekonominę sistemą, pa
darant visus žmones laimingais. 
Smulkesnių žinių apie tą orga
nizaciją randame savaitraščio 
“The New Rcpublic” liepos 
mčn. 18 d. numeryje.

“Utopian Society” arba “US 
Incorporated” buvo įsteigta 
Pietinėje Californijoję ir gavo 
čarterį šių metų vasario ihėn. 
20 d. Ji taip sparčiai augo, kad 
birželio mėnesį ji jau turėjo 
Los Angeles mieste tarp 150,- 
000 ir 200,000 narių. Savo ma
siniais mitingais ji kupinai pri
pildo erdviausias Los Angeles 
svetaines. Sakoma, kad kiek
vieną savaite tame mieste 
įvyksta mažiausia 2,000 susi
rinkimų atskirų josios dalių.

Utopijos Draugija esanti 
techriokratijos atžala. Ją įstei
gę tie žmonės, kurie pirmiau
sia išgarsino technokrątiją per 
Los z Angeles laikraštį ' “The 
j 11 ijs t ra te d Daily News’\ Ji 
veikia, kaip slapta brolija. Jos 
programas radikališkaš, o br- 
gariižacijos forma paskolinta iŠ 
fraternalių draugiją su geisto
mis ir paslaptingomis apeigo
mis.

Naujas rtarys, pirm* negu jį 
Draugija priima, turi pereiti 
kelėtą kvotimų. Pirmas Kvotė
jas (examinėr) klausią Žmogų,

ri palinkimą; kad išnyktų spe
kuliacija pinigais ir raketieriz- 
mas ir kad maža saujelė žmo
nių nebegalėtų susižerti į savo 
rankas gamtiniuš krašto tur
tus,' skriausdama daugumą.

Narys toliaus pavirsta “pilg- 
rimu” (keliautoju) ir ima lan
kyti vadinamuosius “cykliis”. 
jų yra penki. Kada jisai juos 
pereina, tai jisai vadinasi 
“hermit” (atsiskyrėlis). Tie 
“cyklai” tai — vaidinimai su
jungti su pamokslais. Pirmas 
ir antras “cyklai” atvaizduoja 
visokius biedno žmogaus var
gus. Žmogus neturi ką valgyti 
ir eina pas javų pirklį prašyti, 
kad tas jam duotų grudų. Bet 
pirklys sško jam, kad jisai te
gali tik parduoti gtuduš, nes iš 
savo biznio jisai turi daryti pel
ną; žmogus neturi pinigų mo
kėti už grudus. Tuomet jisai 
eina pas pinigų skolintoją ir 
prašo paskolinti; bet skolinto
jas reikalauja nuošimčių it 
duoda žmogui, vietoje aukso 
arba sidabro, popierinius pini
gus, kuriuos skolintojas pada
ro ir kada nori pakeičia jų ver
tę. Ir taip toliaus.

'Paskutiniuose “cykluose” pa
rodoma visuomenės santvarka, 
kurioje centraliriė vyriausybė 
valdo visas pramones ir regu
liuoja gamybą, paskirstymą ir 
suvartojimą. Tarp ko kita, te
nai išdėstoma planas, pagal ku
rį kiekvienas asmuo tarp 25 ir 
45 metų amžiaus turi dirbti; 
už darbą mokama asmeniniais 
pinigais, už kuriuos tik tas 
žmogus, kuris juos gavo, gali 
imti iš visuomenės reikalingus 
jam daiktus. Pinigai išleidžia
mi tiktai tam tikram laikui, po 
kurio jie1 palieka be Vertės. 
Utopininkai žada saVo nariams, 
kuomet jų sistema bus įvykin
ta gyvenime, po $15,000 meti
nių pajamų kiekvienam. Po 45 
metų amžiaus kiekvienas žmo
gus galėsiąs ilsėtis iki mirties.

Į tą draugiją rašosi ne pra
monės darbininkai, bet dau
giausia smulkus biznieriai, ofi
sų tarnautojai, profesionalai ir 
namų šeimiriirikės. Didelė dau
guma moters. Įdomu, kad apie 
90 nuošimčių narių remia bu
vusio sočiališto Upton Sinc- 
lair’o kampaniją gauti nomina
ciją į Californijos gubernato
rius demokratų partijos sąra
šu.

Perėjęs visus “Šventinimo” 
aipsnius, Utopijos narys pasi
rašo laišką Prezidentui Roose- 
veltui, prašydamas jį sūnai- 
rifiti piniguočių ir kapitalistų 
galybę ir pąliuosuoti darbo žmo
nes nuo išnaudojimo. Tą laiš
ką riaryš he išsiunčia į Wa- 
shingtoną, bet atiduoda Drau
gijai, kuri jį laiko savo centra- 
ineje raštinėje kartu su šim

tais įtukštailčių kitų tokių pat 
aiškų. IPatogiu momentu jie 

bus įteikti prezidentui.
Ką galima apie šitą organi

zaciją pasakyti? Ji; be abejo
nes, vartoja blofą ir komedijas, 
stengddmasi užhypriotizuoti ma
sių protą. Tas elementas, kurį 
ji organizuoja, niekuomet ne
turės jėgų pašalinti kapitaliz
mo sistemą, nes be pramoninio 
proletariato šitą žygį atlikti ne
galima. Bet butų netiesa saky
ti, kdJ Viskas, ką ji skelbia, 
yra melas arba tuščia svajone. 
Utopininkų idėjos yra smulkio
sios miesčionijos socializmas.

PASTABOS
"11M

Sabotažas Vokietijoje. — Po 
kruvinųjų birželio 30 d. įvy
kių Vokietijoje ėmė siausti sa
botažų banga. . Sakoma, jog 
tai yra nusivylusių nacių dar
bas: jie keršija Hitlerio reži
mui už šurOhgiiną skerdynes.

Du sabotažo bandymai bu
vo susekti Friedrichshafėrie 
pHeŠ pat Hitlerio atvykimą. 
Vienas bąhdymas' buvo sėk
mingas, tipo sunaikinta ne
mažas skaičius lėktuvų ir lėk
tuvams reikalingų dšlių. Tuo 
pačiu laiku Zeppelino angare

BIstMkyao katant
Chicagoja — paštu;

Metams ■  $8.00
Pusei metų ----- ------ ..---------- 4.00
Trims mėnesiams - -----------   2.00
Dviem mėnesiams •*•••««••*••••••••* 1.50
Vien tini mėhestai ____ ___ — . .75

Chicagoj pef išnešiotojus;
Viena kopija 8c
Savaitei .,i...• ....m 18c
Mėnesiui ..... ........ ........ 2-------- , 7id

Suvienytose Valstijose^ ne jChicagoj, 
baitai

Metams........... .................... — 87.00
Pusei tnėtu .._ ________   8.50
Trims mėnesiams ———— 1.75
Dviem mėnesiams __________  1.25
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir iritrir nšsienfadie 
(Atpiginta)

Metanui ..................  88.00
Pusei metų ___ _________ — 4.00
Trims mėnesiams  ---------- . 2.50
Pinigus, reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

koks jo vardgs, adrešgs, užsi
ėmimas, telefono numeris ir <t.t. 
Paskui, kitam kambaryje, Ant
ras Kvotėjas, teiraujasi apie 
žmogaus gabumus ir patyrimą: 
ar jisai esąs rašytojas arba 
kalbėtojas? Ar jisai vUžiuojąš 
automobiliu? Galų gale, Tre
čiasis Kvotėjas, trečiame kam
baryje, trumpai paaiškiną žmo
gui apie Draugijos tikslūs ir 
klausia jį, ar jisai juos supran- 
tąs. Kai žmogus pasako “Taip”, 
tai jisai patampa nariu ir turi 
teisę dalyvauti Vadinamuose 
“cykluosc” ratuose).

Darant aukščiaus paminėtuo
sius kvotimus, kandidatas į 
Draugijos narius yra. vedžioja
mas, su užrištomis akimis, iš 
vieno kambario į kitą, kuomet 
pereina per tuos kvotimus ko
ki dvidešimt kandidatų; tai jie 
Visi yra siirenkami į Vieną 
kambarį (dažniausia tai būna 
privatiniuose riamiibsej ir 
Draugijos narys, kuris vado
vauja toms ceremonijoms, per
skaito iš rašto pareiškimą, ku
riame išdėstyta Utopijos prin
cipai ir programas. '
Remia konstituciją, priešinasi 

priespaudai
Tas pareiškimas skamba 

daug-maž taip, kdd Utopijos 
Draugijos nariai. pašižada rem
ti Jungtinių Valstijų koustitii- 
ciją, bet kartu tyrihfeli, kokioš 
prieža&tys gimdo kriminaližmą, 
grhftą, korupciją valdžioje, suk
tybes biznyje it kitokias prie
spaudos ir išnaudojimo rUšls. 
Jie pašižada darbuotis; kad tie 
vienam Šio krašto gyventojai 
nerėikėtiį kęsti skurdą, kad 
Visi žmoiiės gautų progą apsi
šviesti ir išsilavinti amatuose 
bei profesijose, kuriems jie tu

buvo surasta kelios didelio pa
jėgumo bombos. Areštuota 
45 darbininkai. Visi kiti pa- 
liUosuota iš darbo. Policija 
budriai juos seka. Bet ligi 
šiol dar nepasisekė kaltininkų 
surasti.

Netoli Swinemuende, Pome
ranijoje, liko sunaikinti anga
rai. Manoma, jog tai irgi 
yra sabotažininkų darbas. Su
naikinta dvylika naujų lėk
tuvų ir daug kitokios medžia
gos. Miškų gaisrai, kurie pa
staruoju laiku pradėjo Vokie
tijoje smarkiai siausti, sako
ma, taip pat esti sabotažnin- 
kų darbas. >

Vyriausybe stengiasi faktui 
paslėpti. Ji tvirtina, kad 
Friedrichshafene lėktuvus su
naikino konkurentai. Tačiau 
kokie tie konkurentai, — ji 
nepasako. Sunaikintieji lėk
tuvai buvę parduoti Siamo 
karaliui, kuris neseniai lan
kėsi Vokietijoje.

Gandai. .— Austrijoje, sako 
“Trans-Atlantic Information 
Service”, yra labai pasklydę 
gandai, kad diktatoriaus Doll- 
fusšo nužudymą suplanavo 
žmonės, šlovintieji Valdžios 
viršūnėse. Labiausiai yra mi
nimas Emil Fey, buvusis Vice
kancleris ir paskilbęs budelis, 
kuris yra daugiausiai atsako- 
mingas dėl vasario mėnesio 
skerdynių, kada šimtai darbi
ninkų buvo nužudyta Vieno
je Ir kituose miestuose.

Atrodo, kad tiems gandams 
yra nemažai pagrindo. Fey 
buvo liudininkas, kai naciai 
nušovė Dollfussą. Jis gerai 
žinojo, kad diktatorius guli 
mirtinai sužeistas. Ir nežiū
rint to, jis vedė derybas ir 
užtikrino žmogžudžiams sau
gumą; užtikrino, kad jiems 
nebus kliudoma pabėgti į Vo
kietiją. Kai Fey maldavo už
tikrinti naciams saugumą, tai 
prezidento atstovas, Neustaed- 
ter-Stuermer, atkirto: “Prezi
dentas Miklus paskelbė pat
varkymą, kurinę einant nei 
Jus, nei kiti ^tfkilėlių Suimti 
ministeriai neturi jokio autori
teto”.

Įdomu pastebėti, kad naujai 
susiorganizavusioje valdžioje 
Fey riebelošia Svarbios rolės.

Skleidžiama dar ir kitokie 
gandai. Būtent, kad įr Mus- 
solini Austrijos vyriausybes 
perorganizavimui buvęs pa
lankus.

Kiek tame liesos, sunku pa
sakyti. Tačiau nėra mažiau
sios abejonės, kad dabar 
Mussolinio įtaka Austrijoje 
žymiai sustiprės.

Pranašauja chaosą. — žur
nalas “Liberty” patalpino D. 
Franklino straipsnį, kur kal
bama apie tai, ko mes galime 
susilaukti sekamais metais. 
Frariklin sako, jog dąbartiriiū 
laiku visas pasaulis pergyve
na tik ekonominę, krizę, o se
kamais metais prie ekohomi- 
nės deprešijds prisidės ir po
litine krize, kuri gali sukurti 
kitą pasaulio karą. Jeigu tai 
įvyks, tai susilauksime tokio 
chaoso ( (suirutės)', kokio j)a- 
S^ulyje dar nėra būvę.

Lenktynės ginklavimosi sri
tyje nei kiek neriiažeja. Pri
siruošimas prie 1935 ni. eina 
labai sparčiai. Ir tie metai 
žnidiiijbš istorijoje gali SUVai-* 
dinti laįjai tragišką rolę.

1935 m., Franklino sampro
tavimu, gali būti reikšmingi 
žmonijos istorijoje dėl seka
mų priežasčių: ■<

1935 m. japonai baigs didelį 
gėlžkelio' tiinelį, kuris , sutrum
pins kelionę iš Japonijos į Man- 
žuriją ant '12 valandų. ‘ Jeigu 
tarp Jappnijos jr Rusijos kil
tų kafas, tai tas tuiielis gale- 
tų suvaidinti neįmanomai 
svarbią rolę.

Bolševikai, savo keliu, tdis 
pat metais užbaigs tiesti* aiit- 
ro gelžkelio begiiiš ligi Bai- 
kaid. s .

1985 m. įeis į galią Vbkiėti- 
jos ir Japonijos pąšitHttkimąs 
iš Tautų Sąjungoš. 1?6 to 
"prasidės ginčai dėl grąžinimo 
vokiečiams užgrobtų salų. k

1935 m. Saaros strityje bus 
pravestas plebiscitas. Nuo jo 
rezultatų žymiame laipsnyje 
priklausys tolimesni francuzų- 
vokiečių santykiai.

1935 m. įvyks laivyno koh- 
ferencijė, kuri greičiausiai ne
duos jokių pasekmių, nes Ja
ponija reikalaus tokio laivyno, 
kokį turi Ariglija ir Amerika.

1935 m. Francijos rekrutų 
skaičius žymiai sumažės, ka
dangi laike karo (nuo 1915 
ligi 1918 m.) gimė labai ma
žai vaikų. Tais pat metais 
Vokietijoje gimimų skaičius 
buvo gana didelis. Tokiu bū
du Francija turės mažai “ka- 
nuolinio maisto”, 0 Vokietijai 
jo netruks.

Jeigu karas prasidės trum

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

-.... i • • ■....................... ........................

(Tęsinys)
—Vis baime, vis baimė! —- 

pasakė jis: — kodėl jumš dar 
ko nors nenusigąsti. Numirsi
me — pamatysime...

Jis tuojaūš užsirūkė papiro
są ir nuėjo prie durų.

Balkone i,r vėl rėfcavo, gin
čijosi ir, girtų balsų triukš
me, kaip ir pirmiau, šliaužio
jo ir sukinėjosi tarp iRūšių 
ant stalo nuo ugnies apdegę 
mirštančios peteliškės.

SaninUs išėjo iš valgyklos 
kambario laukan. Mėlyna 
naktis švelniai ir gaivinančiai 
apsupė įkaitusį jo kūną. Mė
nulis, lyg paauksuotas kiauši
nis, išplaukęs iš už miško voš- 
vos tik nutiesė savo užburtus 
spindulius po laukus. Pro so
dą, iš kurio sunkiai ir sald
žia i .kyępėju, jsjyyom ir gra
žiom; iiudnm bfil&vo kito na
mo sienos, o vienas langas 
per žalius lapus aiškiai žiu
rėjo tiesiai į Saniną.

Tamsoje pasigirdo basų ko
jų pliuškenimas; pahašus į 
žvėrių lopų pliuškenimą, ir 
dar prie tamsos n cpripr a tu
siom Sanirio akim, vos įžiūrė
jo berniuko siluetą.

—Ko tu nori? — SaninUs 
paklausė.

■—Ieškau paneles Karsavi- 
niutės, mokytojos, — plonu 
balsu atsiliepė basom kojom 
berniukas.

—Ėodėl tu jos ieškai? — 
Seninas paklausė. Suminėjus 
Karsaviniutčs' vardą, jis atsi
minė, kaip ji stovėjo pakraš
ty, žavingoj pozoj, skaisti, ne 
tai jaunystės, ne tai skais
čios saulės šviesos nušviesta.

—Raščiuką atnešiau, —ber
niukas atsakė.

—Aha... šitam kambaryje ii 
turėtų būti. čia nėra... Ėik 
ten.

Berriiūkaš ir vėl, kaij) žvė
riukas, UUpiiūškeno basom 
kojohii ir išnyko pu tamsyje 

Garsusis laktiriaš Wiley Post, kuris du sykius yra apskridęs apie pasaulį, neužilgo savo lėktu
vu Winnie Maė rėngiAsi keltis į erdves, kad nustatyti naują augštumo rekordą. Keltis jis mano 
iš Gleeriyilfe, III.' Vyrištūsia jisibatidys phtirti, ar skridimas augštumose yra lengvesnis ir grei- 
tėšliiš, itaiįji dabar trilų tVirtinanja.

poje ateityje, tai jis neišven
giamai palies visą pasaulį. 
Ypač tame atsitikime, jei su- 
sirems Rusija su Japonija, ir 
Japonija pradės imti viršų. 
Angliji, sako Franklin, dės vi
sas pastangas, kad Japonija 
per daug neįsigalėtų, kadangi 
toks įšigalėjihias sudarytų rim
to ĮiaVojauš Indijai.

Frankliil numato ir kitą ga
limybę: jeigu tarp japonų ir 
rusų kiltų karas, tai; galimas 
daiktas, kad Vokietija ir Len
kija panorėtų užgrobti Ukrai
ną. Apie tai vokiečių ir len
kų militaristai jau seniai sva
joja.

Iš viso to Franklin daro š- 
vadą, jog 1935 m. gali Sukrė
sti pasaulį ligi pat pamatų.

— K. Augūraš.

taip greit lyg butų krūmuose 
pasislėpęs.
O Šaninas greit nuėjo paskui 
jį, visa krutinę kvėpuodamas, 
tirštą, kaip medus, sodo orą. 
Jis priėjo prie pat valgyklos, 
prie apšviesto lango, šviesos 
juosia krito ant jo užšimąs- 
čiusio ir ramaus veido, švie
soje, tamsioje medžių žalumo
je, aiškiai matėsi didelės sun
kios griiŠios. Sariinaš pašistie- 
pęs nuraškė vieūą,Co lange 
pamate Karsaviniutę.

Jis matė jos profilį, vienuo
se plonuose drabužiuose, ap
valiais pečiais, ant kurių, kaip 
atlase, atsimušė šviesos taš
kai. Ji įtemptai žiurėjo že
myn ir galvojo ir, gal būt, gal
vojo tai, apie ką ji galvojo, 
sarmatijosi ir kartu džiau
gėsi, todėl, kad jos kūnas 
virpėjo, o lupos šypsojosi. Į 
Saniną atspindėjo jos Šypse
na: joje virpėjo kažkas švel
naus, lyg mergaitė šypsojosi 
prieš artimą bučkį.

Dūryše pasigirdo barškini- 
nimąš.

—Kas ten, — Katsaviniiite 
paklausė, pakeldama galvą, 
jr Šaltinės aiškiai pamatė jos 
baltą, švelnų ir štiprų kaklą.

—Raščiuką atnešiau, —ber
niukas sučypė už idurų.

Karsaviniutę atsikėlė ir ati
darė duris. Basas, iki kelių 
apsitaškęs šviežiu purvu, ber
niukas įėjo į kambarį ir rū
pestingai nusiėmę kepuraitę.

;—Panelė atsiuntė, — jis pa
sakė.,

—Zinaida, — Dubdvaitė ra
šė kArsaviniutai: — jeigu gė
li, atvažiuok Šiandie į miestą. 
Inspektorius atvažiavo ir ry
toj ryte bus pas irius. Bris 
negerai, jeigu tu /Čia neimsi.

—Kas tokio? — paklausė 
senoji tetule.

—Niuta šaukia. Inspekto
rius atvažiavo, — užsimąsčiu
si atsakė kėršavihiuie.

Berriiukds p'ėsikasė viena 
koja kitą.

—Labai prašo, kad būtinai 
jus ten būtumėte.

—Eisi? — tetulė paklausė.
—Kaipgi aš viena eisiu... 

tamsu.
—Menulis patekėjo, — ber

niukas pasakė: — visiškai ge
rai matosi.

—Reikia eiti, — Karsaviniu- 
tė negriežtai pasakė.

—Ėik, o tai dar gali koks 
nemalonumas būti.

—Na, eisiu! — galutinai
mostelėjo galva mergaitė.

Ji greitai apsirengė; prisegė 
kepurę ir priėjo prie tetulės.

—Sudie, tetulė.
—Sudie, vaikeli. Dieve taVe 

laimink.
—O tu eisi su manim? — 

mergaitė paklausė berniuką.
Berniukas susimaišė ir vėl 

pasikasė Šlaunį.
—Aš pas močiutę atėjau... 

Motina Čia, pas minykus, ant 
pamaldų.

—O kaip gi aš viena eisiu, 
GriŠa.

—Tai eisime, —ranka pas
tūmė plaukus į užpakalį ir 
griežtai nusitarė eiti berniu
kai.

Juodu išėjo į sodą. Ir mėly
na naktis taipgi išsyk apsupo 
švelniai ir atsargiai visą mer
gaitę.

—Kaip gerai kvepia, — pa
sakė ji ir surėkė užsidurus 
ant Sanino.

—Čia aš, -— juokaudamasis 
atsiliepė jis.

Karsaviniutę tamsoje pada
vė jam dar drebančią nuo iš
gąsčio ranką.

—Ir baili tu! — Griška pas
tebėjo.

Mergaitė susijaudinus nusi
juokė.

—Nieko nesimato, — teisi
nosi ji.

—Kurgi jus einate?
—Į mieštą. Mane ten kvie

čia.
—Viena?
—Ne, su juo... Jis mano ri- 

tieris.
—Ritieris! — patenkintas 

pakartojo Griška; šokinėda
mas.

—O ko jus čia?
—O, mes girtuokliaujame,— 

Saninas juokaudamas paaiš
kino.

—Kas jus?
—šafrovas, Syarožičius, Iva- 

novas...
—Ir Jurgis Nikolaevičius 

su jumis? — Karsaviniutę pa- 
rausdama tamsoje paklausė. 
Jai buvo taip skaudu ir malo
nu išgirsti šitą vardą, kaip ir 
žiūrėti į prapultį.

-O ką?’
—Taip. Aš jį sutikau... — 

dar labiau parausdama, pa
sakė mergaitė. — Na, sudie.

Saninas maloniai prilaikė 
pratiestą jos ranką.

—Leiskite man, aš jus per- 
vešiu į aną pusę, o tai ko čia 
aplink eiti.

—Ne, kodėl gi, — nesupran
tamu netikėtumu pasakė mer
gaitė,

—Tegul perveža, o tai pa
kalnėje labai didelis purvas, 
—patardamas pareiškė basas 
Griška.

(Bus daugiau)



I I

Pirmadienis, rugp. 6, 1934 NAUJIENOS, CfilcagO, HL $
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Altass Roselando 
skyrius Lituanicai 
II surinko $302.00

J. Raila ,....
S. Raila .....
A. Sleva ...
A. Gedminas
Kad neužimti perdaug vietos 

laikraštyje, smulkesnių auKų 
aukautojų vardų negarsinam.

A. Narbutas, 
skyriaus fin. raštininkas.

Paskutinis sporto vakaras, ku
ris buvo surengtas geg. 25 
d. davė pelno $25.50

Paskutiniame savo susirinki
me, Boselando Altass skyriaus 
darbuotojai pridavė savo su
rinktas aukas. Pasirodo, kad 
kyriaus pasidarbavimu Littfani- 
cos II naudai pinigų sukelta 
$302.00. Dalis tų aukų, jau 
priduota Altass centran se
niau, likusieji-gi nutarta pa
siųsti kaip tik bus subaigti rink
ti nuo narių.

Šiuomi paskelbiame aukotojų 
vardus, ku'rie dar nebuvo pa
skelbti :

Povilas Samulionis.......
Strumil Service Station
St. Daugenas....
Al. G. Kumskis . 
Kaz. Gaudutiene 
.1. Šimkus ....... 
U. Palilionienė 
A. Statkus .....
L. Mažeika ... 
J. Gorčius ...... 
Dr-tė šv. Juozapo West 

Tullman ..............................
SLA. 55 kuopa . ..... ....
S LA. 139 kuopa 

Sadunas .... 
Janson ....... 
Snapštis .... 
Slalilionis ... 
Šliuzas .......
Šatkauskas 
Valis .......
Strumilas 
Rutkauskas 

Valee .....

O

F

C
F

Brighton Parko AL 
TASS paskutinė 

Atskaita •į

ši yra Brighton Parko AL
TASS skyriaus paskutinė at
skaita. Centro iždan pasiųsti 
visi pinigai, kokius tik skyriaus 
komitetas turėjo skridimo nau
dai.

per V. Lapienis  ....... 2.00
Flushing, N. Y. per Jacob

Mockevich  .........  1.25
Rochester, N. Y. per

Robert Sherelis .........   1.25
Rochester, N. Y. per

Juozas Braknis ........... 1.25
South Chicago, III., šv.

Izidorius Draugystė, 
per F. Gcdmin ........  10.00

Akron, Ohio, per Wm.
Darulis  .................... 1.25

Edmonton, Altą, Canada, 
per A. Savickas .......  1.25

Little Brass D’or Bridge,
N. S. Canada, per J.
Liutkus .......... ................

Melrose Park, III., per
Paul Kavecky ............

Brooklyn, N. Y., per 
Antanas Buazdonis ....

Brooklyn, N. Y., per
Frcdcrick Vokietaitis

2.50

styklės, kurias apsikabinęs pra
dėjo meiluotis, nes įbanč, kad 
tai minkšta “mama”. Vėliau 
pastebėjęs, kad tai svarstyklės, 
pradėjo egzaminuoti ar tei
singai jos sveria.

Po ilgos ir sunkios egzami- 
nacijos pasirodo jam, kad 
svartyklės neteisingai rodo. 
Taigi suspaudęs kumštį pradė
jo svarstyklėms daužyti snukį, 
kurios visi akiniai tuoj subyrė
jo. Bet kumštis visti^k daugiau 
nukentėjo, nes nuo stiklų buvo 
gerai supiaustytas ir pasipylė 
supiltas raudonas šnapsas. Bet 
čia įtuoj pasimaišė vežimas su 
skambalu ir įsisodinę pilietį jį 
nusivežė.

sėjo pagelbininkas. Jisai pasi
žadėjo šiai grupei viską kuo- 
aiškiausiai paaiškinti ir apro
dyti visus skyrius, kaip elgia
masi su vaikais ir kokias pa
baudas gauna vaikai, etc.

Vizitas į šią įstaigą bus pa
darytas trečiadienį, rugpiučio 
(Aug.) 8 d. nuo 10 vai. ryto 
iki 3 vai. po pietų.

Įstaigos viršininkai pagei
dauja, kad eitų ne daugiau kaip 
20 ypatų ir nejaunesnės kaip 
18 metų.

Kurios norite kartu dalyvau
ji, prašomos užsiregistruoti ir; 
pranešti telefonu pirm. M. Zol- 
pienei, Boulevard 8743 arba 
sekretorei S. VVodmoniutei. Jei-

gu atsirastų daugiau norinčių 
tą įstaigą atlankyti, bus galima 
gauti kitą dieną. —Z.

Kaip viena moteris j sa
vaitę prarado 10 svarų 

Mrs. tįtUf Luedefee n Dayton raSo: 
vartoju Kruschen, Kad sumažinti svarumą— 
Ą* netekau 10 svarų | vieną savaite ir ne
žinau kaip JI ir rekomenduoti".

Kad nuimti riebumą lengvai, SAUGIAI ir 
NEKENKSMINGAI — imkite pusę laukite- 
lio Kruschen stikle karito vandens ryta prie! 
pusryčius — tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir viena bunka, kurios 
užtenka 4 savaitėms visai mažai kainuoja. 
Gaukite JI pas bile aptieklnlnką Amerikoje.
— yra dane imitacijų ir jus turite saugoti 
savo sveikatą.

Žiūrėkite, kad srautu m et Kruschen Salta 
Jeigu M pirma bonka neįtikins jus, kad tai 
yra saugiausias būdas nusikratyti riebuma
— utnigal gražinami.

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
6900 So. Halsted St.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti.
Rez. 6631 So. California Avenue 

Tfllftfonas Renublic 7868

$5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00

Įplaukos
Nuo paskutinės generalinės 

atskaitos, kuri buvo paskelbta 
birž. 7 d. skyriaus ižde buvo 
likę ............. . . $22.20
Per George Bikner už

baltus ženklelius .....
Per John Shereiką už

baltus ženklelius .....
Per J. Gasparaitį už tikietus
Per John Shereiką už

itikictus ...................
Per F. Krasauskį už 

tikietus ............. .
Uždarbis nuo pikniko
Per A. Rindžių už tikietus .50 
Per Iz. Leistrumą 1) nari

nių duoklių
2) už baltus ženklelius 3.25 

Per Frank Krasauskį 1)
narinių duoklių ......... . 23.00
2) už baltus ženklelius .75

Gali būti, kad paskiau pilie
čiui reikės sunkiai 
gal būt reikės atsakyti 
svarstykles, bet su privarytu
stiklų kumščiu gali būti dar 
prasčiau. —X. S.

nukentėti, 
už

5.00

4.75
.50

.75

3.25
24.86

Viso ................... $54.49
Su Brighton Park 85.36

Viso $139.85

Neteisingai svėre 
tai kumščiu į 

snukį

Lietuvių Moterų Ly 
gos darbuotė

Vai.—8:80 A. M. iki 8:80 P. M. 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

326 S. STZKTE ST.

Epizodas, liūdnai pasibaigęs vie 
nam Northsidės piliečiui

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00

2.00

$90.81

5.45

Andai vie-

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga nors nutarė vasaros laiku 
neturėti susirinkimų, beit vie
nok veikia.

Lygos valdyba susižinojo su 
nepilnamečių teismabučiu, “Ju- 
venile Court” užveizdomis ir 
nutarė jų įstaigą atlankyti. To
dėl pranešam visoms, kurios 
pageidaujat, atsilankyti ir su
sipažinti su įstaigos veikimu 
ir pamatyti kokia tvarka tenai 
randasi.

Toj įstaigoj darbuojasi lietu
vis per daugeli metų. Yra tei-

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia

LIUDOV1KA BUDVITIENĖ 
Po tėvais šeraitė

Persiskyrė su Šiuo pasau
liu Rugpiučio 4 dieną, 6:45 
valandą ryto 1934 m., sulau
kus 49 metų amžiaus, gimus 
Voverinkos viensėdyj, Troškū
nų parap., Lietuvoj. Ameriko
je išgyveno 32 metu. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą An
taną, duktere Miną, 3 sūnūs 
Joną, Edvardą, Arnastą, mo
tiną Veroniką, 2 seseris Oną 
ir Teofile, švogeri Joną Pa
barškė Mike Jušką, 2 pusbro
lius ir jų šeimynas, taipgi gi
mines ir pažystamus. Kiuias 
pašarvotas, randasi J. F. Pa
džiaus koplyčioje, 668 W. 18th 
Street.

Laidotuvėse jvyks Rugpjū
čio 7 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j Apvaizdos Dievo parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už 
n res sielą, o iš ten bus 
dėta i g Šv. Kazimiero 
nes.

Visi A. A. Liudovikos 
vitienės giminės, 1 draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, Sunai, Mo
tina, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžius, telefo
nas JJanal 6171.

Viso .............. .
Išmokėta

Už popierą ir pašto
ženklelius .............

✓Liko ........................... $85.36
Visi pinigai pasiųsti Centro 

Iždininkui.
Sausio mėnesį pasiųsta

centrui ...............  $139.55
Balandžio ................... 170.00
Birželio ...................... 70.00

Lietuvių Evangelistų Liu
teronų Draugija — kre
ditas Brighton Parkui 153.27

Taigi Brighton iParko kolonija 
sukėlė skridimo naudai $618.18

Nors Brighton Parko komite
tas iždą ištuštino, bet komite
tas prie pareigų pasilieka iki 
“Lituanica II” nuskris j Kau
ną.

Pirm. Edvardas Čepulis,
Ižd. Jonas Yuška,
Užr. sekr. F. T. Puteikis,
Fin. sekr. B. R. Pietkiewicz

NORTH SIDE.
nas Northsidės pilietis bajoras 
tiek nusišnapsavo, kad net pri
sėjo ant šalygatvio, atsisėsti. 
Besėdėdamas sumanė keliauti 
toliau. Na, ir atsikėlęs pradėjo 
maršuoti. Bet po kojomis pa
simaišė sale stovinčios svar-

SEN0S R U P T URA YPKAAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esatne tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės panČiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar. ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 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- 
delioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniaia pagal sutarti

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 8483

Graboriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St

kampas Halsted St.
VJflandos nuo 10—*1, nuo 6 iki 8 

Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną

Tel.* Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo. 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

vėlio- 
nuly- 
kapi-
Bud-

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Be to, praeitą penktadienj 
ALTASS iždan priduotos seka
mos sumos pinigų:
Kenosha, Wis., per J. 

Masilionis . ........ .....
Vimy, Altą, Canada, per

S. Dobk i n ...................
Elizabcth, N. J. per S.

Gaudicšus ....................
Brooklyn, N. Y. per J.

Krunklis . .................
Bentley, Altą, Canada,

4

JUOZAPAS TUMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpjūčio 4 dieną, 9:40 valan
dą ryto 1934 m., sulaukės 50 
metų amžiaus, gimęs Bičionių 
kaime, Anykščių parap., Utė- 
nos apskr. Amerikoj išgyveno 
22 metus. Paliko dideliame 
nubudime du sunu Antaną ir 
Juozapą, dukterj Emmą Oman, 
marte Lillian, žentą Juozapą, 
du anuku ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
rugpju&o 7 dieną, 8:00 vai. 
ryto iŠ koplyčios i Visų Sveti- z 
tu parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iŠ ten 
bus nulydėtas I Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Juozapo Tumo 
giminės, draugai ir paimtam! 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai, Duktė, Marti, žen
tas, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse Patarnauja gra
bo r i Us S. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1133.

KONSTANTAS GROCKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 4 dieną, 9:27 va
landą ryte 1934 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Lietu
voje. Amerikoje išgyveno 27 
metus. Paliko didėliame nuliū
dime sūnų 
rinską ir 
pažistamus 
pašarvotas, 
Rice St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
ni, rugpiučio 8 d., $:30 vai. 
ryto iš namų j šv. Mykolo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka.- 
pines. ♦

Visi A. A. Konstantas Groc- 
kis giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir .atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, švogeris, švogerka. 
Draugai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachawich ir Sunai, 
telefonas Canal 2515.

Povilą, švogeri Gu- 
švogerką, draugus, 
ir giminei Runas, 
randasi / 2457 W.

LIETUVOS VYČIŲ SPULKA
NUO DABAR VADINSIS

DARIUS-GIRĖNAS SPULKA
Lietuvos Vyčių Spulkos šėrininkų susirinkimu. įvykusiame bir

želio 29, 1934, nutarė permainyti spulkos vardą ir vienbalsiai pri
imta pavadinti

DARIUS-GIRĖNAS SPULKA
Vardo permainymu užgyrė Illinois valstijos Auditoriaus 

Departamentas.
Šia proga primename, kad DARIUS-GIRĖNAS SPULKA laiko 

susirinkimus kas antradieni, nuo 7 iki 9 vai. vakaro. Kviečiame 
visuomene susipažinti su musų spulka ir pradėti taupyti pinigus 
šioje įstaigoje. Musų spulka pergyveno depresiją ir stovi ant 
tvirtų pamatų.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., k a m p. Francisco av.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu),

Jei 
Jei 
Jei 
Jei

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja į daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETTRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai___

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St„ netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 ' 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

.75

20.00

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

3.00

i»«**J—i

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiaa.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-

DARIUS-GIRĖNAS 
Budavojimo ir Paskolos Bendrovė 

3251 South Halsted Street

Visi Telefonai

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų !

• . • . • ’ 1 « . ■

4605-07 So. Hermitage Avenue

LAIDOTUVĖS $95
Kur taupumas reikalingeš, mes palaidojome už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsdmavimas, karabonas, palmos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengimšs ir musų malonu* pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visą pagrabą $250.

J. J. Bagdonas
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St 
Tel. Monroe 8377

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

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

Tel. Kenwood 5107
VALĄNDOS: 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 .Dr. MAUR1CĖ KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vaL. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 2400

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičiuš 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

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

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Šeredoj pagal sutarti

ZOLP
’ GRABORIUS

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai. 
...... .. ........................... ...... ti iįi^Įi^m!’ii ii ■ i|^iu.in..... ■ .... . A.m■ ■

Lacliavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

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

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

DR. T. DUNDULIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6600 South Artesian Avenue.
i Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 Ir riuo 7 iki 9 
vai., Nedėliotais nuo 10 iki 12 

8348 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Calumet 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti 81st Street

Valandos) 2—4. 7—9 vai. vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard -2800 

Rez. 6515 So. Rockvvell SL 
Tel. Republic 9728

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 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

I

Prospect 1610

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICERO. M

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

▼ak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tekt Boulevard 7820 Narna Tel. Prospect 1986

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047
Res. 5819 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki $ 
Tel
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vakar ir užvakar 
Chicagon suvažiavo 

daug kitų koloni
jų lietuvių

Visi atvyko pamatyti Lietuvių!
Dienų Pasaulinėje Parodoje

Kaip ir pernai, ir šįmet Chi-į 
cago sulaukė daug svečių iš 
j vairių lietuvių kolonijų. Iš to
limųjų rytų, iš Ohio, iš Michi
gan ir kitų valstijų jie sutrau
kė, kad pamatyti didžiules Lie
tuvių Dienos iškilmes, kurios 
įvyko vakar vakare Court of 
Hali of States aikštėje.

Iš Brooklyno N. Y., atvyko 
pp. L. J. Stočkus ir Wm. 
Young. Jie keliavo automobiliu. 
Yra “sales” representantai fir
mos U. S. Printing and Litho- 
graphing Co., New Yorke.

šeštadienį po pietų iš Pitts- 
burgho atvyko grupė pittsbur- 
ghiečių su p. C. 
rium Marčiulaičiu 
tuviais. ■■■

Vakar gi tarp 
važiavusių svečių, 
džių neteko sužinoti, 
Jonas Armonas, iš Cleveland 
Ohio ir p-le M. Vaitiekuniulė 
Clevelando lietuvių gražuole, 
kuri laimėjo kelionę i 
nę Parodų “Naujienų” 
įvykusiam Clevelande 
3 d.

Milių, grabo- 
ir kitais lie-

daugelio su
kuriu pavar- 

buvo p.

Pasauli- 
piknike, 
birželio

Personai 
Asmenų Ieško

Parna
sam pelius Priverstas paau-

Taipgi fikčeriai dėl kitokių

savo giminiu iš Urbonų kai- 
Garliavos parapijos, iš Lietu- 

Busiu Chicagoje kokias tris die- 
Atsišaukite į Naujienas, Box 
1739 S. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI Beer Tavern, ge
ra vieta, daranti gera bizni tarp 
dirbtuvių Clearinge. apgyventa sve
timtaučiais. 5617 W. 63 PI.

RENDAI gazolino stotis, du cot- 
tages ir gyvenimui namas. Viskas 
geroj padėty. Jim Baltrukas vieta, 
127th and Archer Avė., Lemont, 
Illinois.

MAINYSIU 6 flatų murini namų 
ant farmos. Taipgi parsiduoda Ta
vern su license ir rooming house.

1125 W. 59th Street

perisi “Naujienų” 
fradio programais

The Daily News. “Naujienos”:
First I want to thank Nau-

01934, liooirr ft Myim Toiacco Co,

Hienos, for the vvonderful pro- tė šmeižimui socialistų, unijų ir 
gram they sponsor every Wed- šiaip radikališkų ir pažangių 

žmonių. Taigi ir pasirodo, kad 
komunistų riksmai daugiausiai 
atkreipti ne prieš fašizmų, ale 

lt j prieš socialistus ir pažangius 
was very fine and enjoyable. j žmones, kas fašistams, žinoma, 
I only hope that I will hear Mr. eina ant naudos, ypač paskuti- 
Pukis sing again next Wednes- uis kalbėtojas pasakė, kad ir 
day.

gram they sponsor every VVed- 
nesday night. I enjoy them 
very much. Next I mušt thank 
Frank Pi.'.us for bis solo, Wed- 
Asday night, August 1.

A Faithful Listener, 
Birutė Garad.

didelio debesio 
mažas lietus

Komunistų-fašistų frantas

Kaip jau daugeliui yra žino
ma, vadinamieji komunistai 
rugpiučio pirmų dienų .šaukė 
minias demonstruoti prieš fa
šizmų ir karų.

Kaipo bedarbis darbininkas 
Numaniau ir aš nueiti j tas de
monstracijas ir parodyti kumš
ti fašizmui ir karui. Apie penk
ta valanda vakare man besiar
tinant prie paskirtos vietos, tai 
yra tarpe Lake st. ir Union 
Park, ant Ogden avė., atvažia
vo trokas su garsiakalbiu, ku
riame stovėjo būrelis žmonių.

Sustojus (rokui, tuoj pradė
jo imti iš jo ir statyti visokias 
iškabas su komunistiškomis 
frazėmis.

Pamatę kaip ir ka tai nepa
prasta, kaip parkučio, taip ir 
praeiviai žmonės subėgo pasi- 
interesuoti, kas čia tokio yra. 
Na, ir prasidėjus spyčiams, vie
ni nuėjo vėl j parkutj ir atsi
sėdo tai ant suolų, tai pavėsy 
ant žemės; kiti nuėjo savo ke
liais, o kiti pasiliko ant vietos 
bekeldami jomarką. Pradėjo, 
pagalios, kalbėtojai spyčius, — 
vienas po kitam.

Kaip anksčiau minėjau, tos 
masės buvo šaukiamos prieš 
fašizmų ir karų., bet kalbėtojai 
vyriausiai savo kalbas pašven-

’.'aa'a'a
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bet net ir tai ne viskas
UOMET gauni tabaką nuo uki-
- ninku reikia jį kaip tik tin-

' * , L1*' ■ L ’■ ■ į '' ' J F

karnai padžiovinti ir paskui padėti 
ant suvirš 2 metų.

Tada reikia paimti įvairias rųšis 
namie-augintų ir turkiškų tabakų ■'i
— ir juos sulieti krūvon tokiu 
budu kad padarius subalansuotą 
sumaišymą.

Chesterfield tabakų pritaikinimo 
ir sumaišymo procesas skiriasi nuo 
kitų ir mes tikime, kad] prisideda 
prie lengvesnio ir geresnio skonio 
cigareto.

Ten, kur tabakai auginami 
daugumoj vietų—Chesterfield 
yra pldliausia-parduodamas 
cigaretas.

: » 1
’ "4 ■ • »• • *.......... *

jog Dėdė Šamas 
laisvę komunis- 
kad kapitalistai 
jų-
spyčiams, kurie

buvusis Rusijos caras užlaikė 
socialistus. Kažin kas butų, jei 
Dėdė Šamas taip palaikytų ko
munistus, kaįp caras palaikė 
socialistus? Bet gal bus teisin
giau pasakyti, 
duoda pilna 
tams dėl to, 
turi nauda iš

Užsibaigus
tęsėsi porų valandų, buvo per
skaitytos kelios rezoliucijos. 
Paskui, iškėlę kumštis aukštyn, 
sudainavo internacionalų. *Už- 
baigus ceremonijas, tvarkos ve
dėjas dar patikrino savo sekė
jus ar didelė minia. Pirmiausia 
užklausė, kas už komunistę par
tijų. Rankas aukštyn pakėlė 
apie trejetas šimtų. Po to už
klausė, kas prieš fašizmų. Pa
kilo apie penkiosdešimlys ran
kų. Taigi ar ne juokingas da
lykas: iš priešfašistinių tik 
apie penkiosdešimtys priešingi 
fašizmui. Na, bet kogi ir norėti, 
nes visi kalbėtojai dųugiausiai 
šmeižė socialistus ir pažangius 
žmones.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ovrTyES
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear andHealthy 

Write for Free “Eye Care’* 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co.. Dept. H. S.,9 E. Ohio StM Chicage 

NAUJIENOS, Chicago 111.
z' 'y .c .r ■ ‘’njli . ■■••• ■į *-*f*. - --  

Tuo ir užsibaigė baidymas 
fašizmo. Visa ta mase buvo 
tarpe keturių ir penkių šimtų 
žmonių. Iš lietuvių buvome tik 
šeši, nežiūrint, kad lietuviški 
tavorščiai susirietę šaukė ma
ses į gatves. Lietuviškų komi
sarų nepasirodė nė vienas. Mat, 
jie siunčia tik durnelius, o pa
tys ramiai pavėsyj sėdi.

Ten buvęs.
1

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznĮ, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant 
nešimų, prašome pažymėti 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 čdlj.

Naujienų Administracija.

vien

pra- 
kiek

Dr-jos šv. Petronėlės susirinki
mas įvyks pirmadieni, rugpiučio 6 
d., 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio pa
rapijos svet., 32hd Plače ir Litua- 
nica Avė.

Narės malonėkite susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

O. Kliučinskaitė, rašt.

f

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

PUletystės 
Dalliarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Lęgikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai, vakare.

Amerikos Llehivly Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

S. L. A. 226 kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni, 7 d. rugpiučio, 
7:30 vai. vakaro, Association House. 
2150 West North Avė. Malonėkite 
visi nariai pribūti i susirinkimą 
Bus svarbių- tarimų organizacijos 
reikaluose.

Ben Aluzas, užr. rašt.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” mėnesinis susirinkimas at
sibus 7 dieną rugpjūčio, 8-tą vai. 
vakaro, Sandaros .svetainėje, 814 W. 
33rd Street.

Visos narės esate prašomos su
sirinkti skaitlingai, nes turime daug 
reikalų aptarti draugijos gerovei.

Sekretorė.

savaitėj, pomirtinė —

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami j 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250.00.

įsirašyti 
Draugijon 
panedėlyje 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

Chicagos Lietuvių 
galima kiekviename 

nuo 9 ryte iki 7 vai.

Tiktai nuochnniUH fizifikas iAotrzaminavi* 
maa 
yra

Klausykite kasdien WCFL 12:2rt v. p. p.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisome kaip litrai Jus sergate, 
nei kan suklldo jūsų litrojc. Jeigu Jus 
rinitai norite būt iAgydytl, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
steigfi tūkstančiams ūmomis ir kroni
komis ligomis Sergančius į sveikatų,

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ 
ai nuodugnus fizifikas iAegzamfnavi- 

gall parodyti, su tikrumu, kokia 
jūsų ligos priežastis.
EGZAMINACIJA DYKAI 
esame priešingi augfttom ratom, ku* 
ima kaikurio gydytojai ir specia-

Mes
Finu ... .
lietai. Varlcur Inutitute. kaip turtingi,
taip ir biednuomenfi, gali pilnai pasinau
doti mugu pasekmingu gydymu.
Ar Jus sergate RHECMATISMU. INKS
TU, KEPENŲ. KRAUJO, SKILVIO. 
NERVŲ, ODOS, VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PHOSTATIC — arba bile ku
ria šių ūmių arba kroniAkų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite i Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE
64 W. Randolph St.

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.
Ofiso valandos: 10 Iki 8 v. vak. kas* 
dten: Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 v. v.

NedfllloJ, 10 iki 1 v. po piet.

IETKIEWICZ&
MORTGAGE BAHKERS

Į

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite 1 musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chtcago. 11L
i

TEL. REPUBLIC 8402

POP1ERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus.- Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Avė. Cicero, III. 

Cicero 645

Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger vvaving

STELLA’S
BEAUTY SHOP

10832 S. Michigan 
Avė., 2 fl.

Tel. Pullman 3359

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą . čia tu
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

Pirmadienis, rugp. 6, 1934

CLASSIFIEDADS
Business Service
 Biznio Patarnavimas

Lietuviška Įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicasro. III.

—O—
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ

Ar jiisu stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbą.

THE BR1DGEPORT ROOFING 
COMPANY

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

—O—

Tel. Ynrds 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos
Nuvežame ir i tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
<358 So. Halsted St. Chicaao, III 

Ofisai 8406 S. Halsted St.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Experty patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. {žymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Financial
Finansai-Paskoloa

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai $25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
Storage. 5746 So. Ashland Avė.

BARO FIKČERIAI — šaldytojai— 
ir Work Boards, bile didžio, 
tykite 
kauti, kad padaryti vietos, labai pi
giai. '“'.J ......................... .
biznio įstaigų.

S. E. SOSTHEIM & SONS, 
Kampas * 

ARCHER & STATE ST.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai______

PADĖSIU pas patikimus žmones 
arba parduosiu savo dailų Grand 
Piano—mažiau kaip 2 metų senumo. 
Rekomendacijos reikalingos. Mažas 
balansas gali būti mokamas kaip 
renda. Naujienos, Box 143.

Aš ANTANAS URBONAS paieš- 
kau 
mo, 
vos. 
nas. 
146,

Hekp Wanted—Female
DarbininkiųReikia_______

REIKALINGA darbininkė prie 
presso. Turi būt patyrusi. Marųuette 
Laundry, 6553 So. Kedzie Avė.

Business Chances 
____ Pardayiniųi Bizniai _, _ 

PARDAVIMUI Grosemė ir Meat 
Market. Gerai einąs cash biznis. 
Visi Jmoderniški įrengimai. Daug 
stako, gera vieta. Kaina prieinama.

4457 Archer Avenue

DELICATESSEN, grosemė ir žu
vų krautuvė. Senai įsteigtas, geras 
biznis, North West Side — elegan
tiški fikčeriai, didelis stakas. Ne
brangi randa už gražų Storą su mo
demišku flatu, maudyne ir garažu. 
Kitas biznis verčia parduoti. Pri
imsiu $1,050 už viską. Vertas dau
giau negu du kart tiek. Ant išmo
kėjimo, jeigu pageidaujama.
< 8002 Diversey, arti Sacramento

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA pardavimui pigiai, mie
stely, gerai pripildyta ir įrengta. 
Rašykite Paul Lynch. Carney, Mich.




