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Vienas

Lietuvos Naujienos

Nors nuo

Vienas streikierių nušautas

•Reicho

Visi na

Lenkija

Samdosi mušeikas Kauno miesto

geresnioji

Sutartį Pasirašė Lie
tuva, Latvija ir Estija

Užmušė penkis ; 
septynis žmones

BERLYNAS, r. 5 
kimų šaltinių patirta, kad eko
nomijos ministeris Schacht pra
nešė propagandos ministeriui 
Goebbels, Jog valdžia nebeduos 
pinigų propagandai- kitose ša
lyse: * Tai propagandai Goebbels 
išleisdavęs į metus ne mažiau 
kaip r $80,000,000.

Audėjų unijos vadai ir med
vilnės audinyčių instituto (au
diny čių savininkų organizacija) 
tuojau's prisižadėjo kooperuoti 
su prezidentu.

Vedybomis ruošia 
atsteigimą Austrijo

je monarchijos

Elevatorių dubinin
kai remia streikuo. 
jančus busų darbiu

Upton Sinclair pasi 
tarimas su preziden 

tu Rooseveltu

kuriuos kaltina už

Vilniaus ir Klai 
i Lietuvos inte

Chicagos auglininkų 
kodekso viršinin

kai pasilieka

KAUNAS 
rijampoles 
riaus kun. 
klebonavusio lietuvių kolonijo
je Londone, į Mandžuko sosti
nę Charbiną, iš Lietuvos išvy
ko ir vienuoliai marijonai A. 
Zaremba ir Br. Ivanauskas, ku
rie kartu* Mandžurijoje misi j o- 
nieriaus. Išvykstančius, be dau
gybės vienuolių, kelionėn paly
dėjo ir dabar Marijampolei ė 
viešintis viso pasaulio marijonų 
generolas, kun. Cikota

Dar du Lietuvos vie 
nuoliai Kinijon

Chicago, III., Ketvirtadienis, Rugsėjo-Septembet 6 d., 1934

Vokiečiai suradę ve 
žio bakteriją

AUGUSTA, 
žmonės liko 
mirtinai prie 
nyčiOs,

MADRIDAS, Ispanijoj, r. 5. 
—čia sustreikavo taksi šoferiai 
protestuodami prieš uždraudi
mą automobiliams triubyti nak-

Didelis streikas Ja 
ponijos sostinėj 

Tokio

Prieglaudų seniai turės 
dirbti

Lenkija priešinasi 
tautinių mažumų 

teisėms

4 užmušti automobi 
lio nelaimėje

Uždrausta iš Lietuvos 
Vokietijon įvežti šienas

policija ifr mušeikomis buvo ir 
kitose vietose, daugiausia pie
tinėse valstijose, ku‘r samdyto
jai policijos ir milicijos pagel- 
ba bando laužyti darbininkų 
streiką. Streikas gi nuolatos vis 
labiau plečiasi ir tas samdyto
jus labai gąsdina, nes jau da
bar darosi aišku, kad streikas 
už kelių dienų uždarys visas 
ąudinyčias) .s

HYDE PARK, N. Y., r. 5. 
—Prezidentas Rooseveltas įsi
maišė j audinyčių darbininkų 
streiką, kad paskubinti jo su
taikymą ir neleisti streikui iš
siplėtoti po visą šalį.

užsienio politikos klausimais. Lenkai 
labai nepatenkinti Pabaltijo susitarimu

NEW YORK, r. 5 
damas, kad jis 
kompanijos 
Thomas Do/nelly 
rasta, kad Jis pinigui paslėpė, 
tik begirtaudamas užsimiršo 
tai padaręs ir manė, kad jis 
juos prašvilpė, ar kas ištraukė.

Patariamas nacionalės darbo 
santikių tarybos prezidentas 
Rooseveltas šiandie paskyrė 
specialę tarybą iš trijų žmonių, 
kurių pareiga bus streiką kaip 
galima grisiausiai ^sutaikinti*-

CASSOPOLIS, Mich., r. 5— 
Trys vyrai ir vieno moteris li
ko užmušti susidūrus dvįems 
į vieną ir tą pačią pusę važiuo
jantiems automobiliams.

— Be buvusio Ma- 
Šaltinio redakto- 

VI. Mažono, ligšiol

Pietinėse valstijose jau liejasi streikuojan 
čių darbininkų kraujas

KANKAKEE, III., r. 6. _ 
Šiandie čia kilo 7 gaisrai, ku
rie pridarė $150,000 nuostolių 
Ieškoma padegėjo.

Prezidentas paskyrė taikymo 
tarybą

—Trys 
vienas

HAVANA, r 
bombų žuvo mažiausia 8 žmo
nės ir 3 žmonės žuvo riaušėse, 
prezidentas Mendieta buvo pri
verstas prižadėti padaryti nusi
leidimų streikuojantiems val
džios darbininkams, prižadėda
mas jiems sušvelninti karo sto
vį, taipgi sumažinti kariuome
nės kišimąsi į valdžios reika
lus. Pastarasis prižadas yra 
smūgis pulk. Batistą. Tik1 ka
žin ar pulk. Batistą leis pre
zidentui išpildyti tą prižadą?

CHICAGO.—Carbon and Car
bide Chemical Corp. iš Whit- 
ing, Ind., pasisamdė 100 mušei
kų ir bandys atnaujinti staty
mą dirbtuvės. Jos statybos 
darbininkai streikuoja delei 
nemokėjimo kodekso nustatytos 
algos.

Ga., r. 5 
peršauti, 
Enterprise audi

CHICAGO.— Nors nacionalė 
anglių pardavėjų kodekso vy- 
kihimo taryba ir rezignavo, 
Chicagos distrikto taryba nuta
rė pasilikti savo vietoje ir to
liau vykinti anglių pardavimo 
kodeksą.

Chicagai ir apielinkei federa« 
Ho oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Saulė teka 6:18, leidžiasi 

7:19.

Many- 
pragėrė $158 

pinigų, pasikorė 
Vėliau su-

visų trijų valstybių bendradar
biavimą užsienio politikoje:

“Lenkija ir Vokietija pralai
mėjo diplomatinėj kovoj, lai
mėjo Ryga. (Latvija, Lietuva 
ir Estija mato Francijoje ir 
Rusijoje valstybes, kurios gali 
garantuoti joms teritorialinę 
čielybę. Franci jos užsienio 
reikalų ministeris Barthou ir 
Rusijos komisaras Litvinov j- 
gijo pergalę, sulauyždami Vo
kietijos ir Lenkijos pasiprieši
nimą sutarčiai. Įdomu ką dabar 
darys Lenkija, kuri susidėjo su 
Vokietija ir kaip ji dabar iš
spręs tą reikalą?”

Pabaltijo valstybių sutartis 
liko padalyta . po kelių savaičių 
diplomatinių pastangų. Stebėjai 
mato toje sutartyje Pabaltijo 
valstybių ėjimą prie rytų su
tarties, kurią siūlo Francija ir 
kurią remia Anglija ir Rusija. 
Lenkija gi ir Vokietija tai su
tarčiai priešinosi.
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KAUNAS 
savivaldybes prieglaudos tvar
komos. Prižiūrėtas ir iš dalies 
pakeistas maisto davinys. Auk
ščiausios rųšies miltai nebus 
naudojami, kaip iki Šiol, bet iš 
paprastųjų rųšių 
Pieno davinys numatomas pa
didinti. Pienas bus duodamas 
nugriebtas visiems sveikiems, 
o nenugriebtą tik ligoniams gy
dytojų receptais, taip jau ir 
pyragas, bet ne po du kartu 
per savaitę visiems^ kaip iki 
šiol praktikuota. Prieglaudų se
niams maisto davinys yra nu
statytas žiųrint kalorijų, rieba
lų ir baltymų normų. Prieglau
dų seniai, kurie tik *&ali dirb
ti, turės dirbti, Be td. jie ne- 
igalės iŠ priėgląudų į taiestą iš
eiti,'kada tik užsimahys. Prie
glaudas lankyti galima bus tik 
skirtomis dienomis ir valando-

HYDYE PARK N. Y., r. 5. 
Rašytojas, buvęs socialistas, da
bar demokratų kandidatas į 
Californijos gubernatorius, Up
ton Sinclair, vakar lankėsi pas 
prezidentą Rooseveltą ir turėjo 
poros valandų pasitarimą. Apie 
ką jiedu tarėsi, Sinclair atsisa
kė pasakyti, tik tiek pripažino, 
kad jis radęs prezidentą švel- 
niau’sį, draugiškiausį, atviriau
si, plačiausių pažiūrų ir malo
ninusį. žmogų, kokį jis matęs 
ir praleidęs su juo porą malo
niausių valandų. Esą Sinclai- 
rio EPIC pilnai sutinkanti su 
prezidento Naująja Dalyba.

Paklaustas ar jo ir kitų de
mokratų radikalizmas neatstums 
konservatorius, Sinclair atsakė, 
kad ant kiekvieno išeinančio 
konservatoriaus ateina keturi 
progresyviai.

Iš čia Sinclair važiuos j New 
Yorką pasakyti kalbą per radio 
ir pasitarti su pašto viršinin- 
ki? Farley, demokratų partijos 
pirmininku.

FULTON, III., r. 5. —Troko 
operatorius Fred Blink, 45 m., 
Hamilton ūkyje nušovė tris 
vyrus ir dvi moteris. Jis pats 
irgi liko peršautas policisto, 
bet pasveiks. Suimtas Blink 
prisipažino, kad jis., yra nužu* 
dęs du žmones, kurių lavonų 
ieškoma. Priežasties Blink su
rengtų skerdynių nežinoma.

Rubsiuvių unija, Amalgamai 
ed Clothing Workers, uždrau 
dė savo nariams važinėtis bu 
sais. i v

Prezidentas ikišiol laikėsi 
nuošaliai, bet suskubo, kai strei
kas ėmė vis smarkiau plėstis 
ir |kai pietinėse valstijose pra
sidėjo kruvini susirėmimai tarp 
streikierių ir kompanijų pasam
dytų mušeikų.

Uptoa Sinclair President goa»avalt
Jų pasimatymas įvyko šį antradienį prezidento vasarnamy 

Hyde (Park, N. Y.

VIENNA, r. 5. -- “Neus 
Wiener Tageblatt” šitaip rašo 
apie Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos pasirašytą sutartį apie

BERLYNAS 
biologinio instituto prof. Wil- 
helm von Brehmer skelbia, kad 
liko surasta bakterijos, kurios 
gimdo baisiąją vėžio ligą. Jį re
mia garsus kraujo specialistas 
prof. Viktor Schilling ir bak
teriologai Dr. Carl Boerner ir 
Dr. Jancke.

Prof. Brehmer tvirtina, kad 
vėžys paeina nuo bacillos, ku
rios ikišiol negalima buvo su
sekti, kadangi ji laikosi prie 
raudonųjų kraujo kūnelių. Prof. 
Brehmer jas išskyrė ir įžiūrėjo 
per mikroskopą.

VARŠAVA, r. 5. — Havas 
agentūros pranešimas apie pa- 
rafavimą Rygoje pasitarimo su
tarties tarp Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos, Lenkijos spauda pasi
tiko labai nepalankiai. “Polska 
Zbrojna” pareiškia, kad ši su
tartis nelieįū 
pėdos, kadai 
resai galėtų sbsidurti su Len
kijos ir Vokietijos interesais.

“Gazet^t Warszawska” pabrė
žia, kad Vilniaus klausimas yra 
svarbiausias rytų Europos klau
simas ir darosi pasauliniu klau
simu delei jo reikšmės-Lenki
jos-Rusijos santikiam/.
Sutartis—Lenkijos ir Vokietijos 

pralaimėjimas

iki Karaliaučiaus; bet ir į Vo
kietijos gilumą. Kaip esame 
pranešę, vokiečiai, pastebėję 
šieno trukusią, birželio mėn. 
sumažino įvęžąmam šienui mui
tus. Tuo pasinaudodami Vo
kietijos ūkininkai ir pirkliai la
bai daug pirko šieno musų pu
sėje. Beveik visą liepos mėne
sį kasdien pro Panetnunę (prie 
Tilžės) būdavo įvežama iki 500 
vežimų šieno. Klaipėdos kraš
te už gero šieno centnerį buvo 
mokama iki 3,60 RM„ o Gum
binės ir Išrietės rajonuose cent
neris kaštuoja 9 RM. Taigi 
pirkliam tarpininkam šieno prė- *
kybą buvo geras uždarbis. Bet 
liepos 27 d. Vokietijos vyriau
sybė šieno įvežimą iš Lietuvos 
pUsės * uždraudė.

KAUNAS.—šiais metais esant 
dideliems karščiaaųS, birželio 
mėn. Rylų Prūsuose išdegė 
pievos. Paskutinėmis savaitė
mis atvažiuodavo ūkininkai 
net nuo Karaliaučiaus ir užpirk- 
davo šieno Klaipėdos krašte, 
daugiausia iš Pagėgių apskr. 
ūkininkų. Ūkininkai, kurie tu
rėjo daugiau pievų, šieną vežė 
į Tilžę, krovė į vagonus. Iš, 
Tilžės šienas vežamas ne tik

Paskutinėmis dienomis už
drausta ir malkas įvežti iš Lie
tuvos. Kalbama,, kad bus pa
kelti muitai ir tada vėl bus leis- 
ta iš mUsų pusės įvežti šieną 
ir malkas.

Paskutinėmis dienomis Vo
kietijos vyriausybė nenorėjo 
duoti leidimo išvežti pinigus už 
įvežtas kiaules ir bulius, su
pirktus per Klaipėdos kr. vo
kišką Viehverwertungsgenos- 
senschafta.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
ir litais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų. i

Sutvarko dokumentus taip, 
kad keleivis neturi jokių ne
malonumų kelionėje.

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedėliomis nuo 9 iki 
1 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tel. Canal 8500
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H0LLYW00D, Gal., r. 5.— 
Policija stropiai ieško 9 tonų 
dinamito, kurie buvo pavogti 
prieš kiek laiko. Manoma, kad 
vogtasis dinamitas yra paslėp
tas pietinėj Californijoj. Da
bar tapo pavogta ir 300 “pisto
nų”, reikalingų prie dinamito 
sprogdinimo.

Nebeduos pinigų na 
cių propagandai 

užsieny?

oompų ir nause 
Kuboj žuvo 11 

žmonių

RYMAS; r. 5.—Italijos kara
liaus ir Austrijos ex-karalienės 
Zitos šeimynoms susitikus pas
tarosios dvare, liko sutarta 
jaunaiusiąją Italijos karaliaus 
dukterį Maria apvesdinti su 
erzhercogu Otto Hapsburg, ku
ris siekiasi atgauti Austrijos 
sostą.

Pasitarime dalyvavo ir prin- 
cessa Maria, bet Otto nebuvo, 
kadangi jis medžioja Švedijoje.

Oficialis pasketthmas, apie 
sužiedotuves, manoma, bus pa
darytas tik tada, kada galuti
nai paaiškės, ar Otto galės at
gauti Austrijos ir Vengrijos 
sostą.

šiomis sužiedotuvėmis Itali
jai uždedama pareiga atsteigti 
monarchiją Austrijoje. Bet Ita
lijai nesunku bus tai padaryti, 
kadangi Italijos fašistai f akli
nai valdo ir Austriją.

PARYŽIUS, rugsėjo 5. —Paryžiaus “Le Journal” su pasi
tenkinimų praneša, kad Estija, Lietuva ir Latvija pasirašė su
tartį apie politinį bendradarbiavimą, nes Francija pastaruoju 
laiku rėmė Pabaltijo valstybių sąjungą.

Lenkai labai nepatenkinti

TOKIO, rūgs 
riai Transporto Darbininkų uni
jos, skaičiuje apie 11,000, su
streikavo sustabdydami visame 
mieste gatvekarius ir busus. 
Privatinės kompanijos bando 
gatvekarius ir busus operuoti 
pagelba streiklauž.’ų. Jokių su
mišimų ikišiol nebuvo.

Streikas paskelbtas protestui 
prieš grūmojimus pašalinti ič 
darbo ir nukapoti algas.

VARŠAVA 
planuoja užimti svarbią vietą 
tautų sąjungos svarstymuose. 
Tuo tikslu į sąjungos susirin
kimą ji siunčia patį užsienio 
reikalų ministerį Becką ir 8 de
legatus.

Lenkams labiausia rupi tau’- 
tinių mažumų teisės, Rusijos 
priėmimas tautų sąjungon ir 
rytų Locarno sutartis.

Dabartinei sutarčiai, kuri ga
rantuoja tautinių mažumų tei
ses Lenkija labai priešinasi ir 
reikalaus ją pakeisti. Esą kiek
viena šalis gali ginti tautinių 
mažumų teises Lenkijoj, bet pa
ti Lenkija niekur negali įsikiš
ti ir kitose šalyse gyvenančius 
lenkus apginti. Lenkija taipjau 
nori prisiimti Rusijos ukrainie
čių ir baltgudžių “globėjos” ro
lę, nors pati labiausia savo tau
tines mažumas smaugia.

CHICAGO.—Organizuoti ele
vatorių darbininkai nutarė ben
drai su gatvekarių darbininkais 
remti streikuojančius Chicago 
Motor Coach Co. busų darbi
ni n kirs.

Streikieriams bus teikiama 
finansinė pagelba ir visokia ki
tokia pagelba, kokią numatys 
unijos valdyba.

Tai įgalioja unijos valdybą 
skelbti ir užuojautos streiką, 
jei tik matys reikalą. Tą patį 
yra nutarę ir gatvekarių darbi
ninkai.

Gatvekarių ir elevatorių dar
bininkai labiausia piktinasi tuo, 
kad miesto policija, apmokama 
visų piliečių, atvirai gelbsti 
busų kompanijai, visą laiką 
važinėja busais, kad juos ap
saugoti ir persekioja gatvekarių 
ir elevatorių dabininkus, kurie 
bando streikieriams gelbėti pi 
kietuoti.

Prezidentas Taiko 
Audėjų Streiką

NAUJIENOS
The Lithuahian Daily N*wo
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Vienas nušautas, daug sužeistų
TRION, Ga

žmogus liko mirtinai sužeistas 
ir 15 ar 20 sužeista susirėmi
me prie Trion medvilnės audi- 
nyčios. Regai ligoninėj, ku*r 
sužeistasis mirė ir kur atga
benti kiti sužeistieji, buvo gir
dimas šaudymas jr apie 3 vai. 
po piet. Du sužeistųjų yra kri
tiškoj padėty. Sužeistieji yra 
daugiausia peršauti audinyčios 
mušeikų.

Riaušės Lowely
LOWELL, Mass., r. 5. — 

Riaušės iškilo kai 2,000 žmo
nių minia apsupę Lowell šilko 
aiAiinyČias, kai streiklaužiai ėjo 
iš darbo. Atvykusi policija 
streikeirius išvaikė buožėmis ir 
dujų bombomis ir du žmones 
areštavo.
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draugių, Paą visus ųpas buvo 
labai geraą ir lįnkąppųnosi li£i 
trečios valandos jęytp. Kąi ku
riems tiesiai iš pąrės teko eiti 
ir į darbą.

įi draugių.

Ketvirtadienis, rūgs. 6, ’34

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
r"!T. 1

Cleveland, Ohio
a vagiškos žinutes.

Mitu? ’ 
rikięčlų.

—Ne, Ąš sų Jule nesu blo? 
gąi pasielgęs. Ji peluoją, — 
rainiai atsakė amerikietis.

, ........... • " # * I ’ -

Tuomet pradėjo, kalbėti 
le. Ji įrodinėjo, kad vieną 
karą amerikietis atėjęs
ją ir nieko namie neradęs, ją 
Išgėdino,.

—O dėl ko tamsta anksčiau 
nesiskundei? — perkirto tei
sėjas.

—Skundžiausi, bet bylos ne-

kjąu^ tepėjas ame- o jų smalą tumią upėmis nu
tekėdavo į Baltijos jurų. Iš 
tų smalų ilgainiui susĮidarė 
dabar Bąltįjos pajūryje rąn- 
damąs gintaras. Pažymėtina, 
kad gintaro randama ir kitur, 
bet tikrojo ir gerojo gintaro 
randamą tik prie Bąltįjos ju
ros, dgųgiąųsiąi ties dabar
tine Palanga. Gintaras jau la
bai šertai visame pasaulyje 
buvo plačiai žinomas šiaurės 
aukso 'Vardu,

Dąbėr kas tik nuvąžiupja į 
Paląngą, tas mato keletą gių- 

kėliau... Turėjau sužadėtinį, taro parduotuvių ir dirbtuvių, 
jo gintaro papuošalai Lietuvo
je ' ’ ’ ’ " ' ' " ** ‘

Vėl audra šiaurės 
Lietuvoje.

Dar nespėjo Lietuvos šiau
rės ūkininkai atsigauti po lię- 
pos 1 dienos buvusios didžiu
lės audros, kai rugpiučio 12 
dieną šiaurės Lietuvą vėl išti
ko didžiulė nelaimė. Ąpie 1 
valandą po pietų kilusi aud- 
ra pradėjo taškytis ledais, ku 
ri’ų pąsitaikė net vištos kiąu- 
šinio didumo. Ledai lietė 
Saločių, Vaškų, Pasvalio, Jo
niškėlio valsčius. Vąizdas bai
siausias. Visi pasėliai, kurie 
buvo nupiauti ir kurie dar 
stovėjo ant laukų, daržai, so
dai sunaikinti. Daugybė už
muštų paukščių. Gyvenamųjų 

.narnų langai išdaužyti, nuken
tėjo čerpėmis dengti stogai. 
Daug sužalotų žmonių, kųrįe 
norėjo audros pietų gęlbęti 
gyvulius, apsaugoti langus. 
Medžiai nudaužytais lapais ir 
aplaužytomis šakomis. Aud
rus metu ledų tiek prikrito, 
kad jie išstovėjo net visą ry
tojaus dieną. Kai kuriuose 
valsčiuose žemė buvo balta, 
kaip žiemos metu. Po pasto
gėmis stovėjo ledų kalniukai, 
kurie subaigė tirpti už poros 
dienų.

Nukentėjusių sričių ūkinin
kai su ašaromis kreipėsi j 
tam tikras įstaigas, kąd nu- 
kentęjųsiems butų suteikta 
pagelba, Pagelbą neątidelio- 
jaųiaį reikalingą ir būtina, 
nes be jos šimtai ūkininkų ga
li atsidurti labai apverktinoje 
būklėj^.

Kaip matome, šiais metais 
visą šiaurės Lietuvą ištiko 
didelės audros, kurios padarė 
nemažesnius nuostolius, negu 
1Q28 metais buvęs tame pa
čiame krašte nederlius. Lietu- 
vosį valdžia ir savivaldybės 

; bėį vięlos gyventoją! organi-

Ju- 
va- 
pas—................... ,.i. I. I ,, .............

nigus. Tada Marčiulionis bu
vo labai smarkus veikėjas ir 
Stųderttų tautininkų vadas.

Bet štai Lietuvoje jis tiek 
nuprogresavo, kad pradėjo 
vogti pinigus, o paskui suma
nė net ąpiplėžiiųą padaryti. 
Bet tai jam neišdegė. Po ne- 
pasekmingo bandymo apiplė
šti banką, jis stengėsi paspru
kti. Matomai, bėgikas iš jo 
buvo neblogas, kad net raįtas 
šaulys negalėjo pasivyti. Ęet 

I greitesnė: 
šauljo paleista kulka pasivijo 
Mąrčiųlionį ir užmerkė jam 
akis ant amžių.

CIeveland, Ohio
Lankėsi J. R. James.

LIETUVOS ŽINIOS
Moderniška’ šeima

Matote, mano mieli skaity
tojai, aš pamečiau gegutės 
balsą ir išvirtau į plėšrų pau
kštį. Nuo dabar ką pagausiu 
tą apipešiu. Tiek mano sna
po, tiek nagų teks ne vie
nam paragauti. Tačiau nėra 
reikalo visiems manęs bijotis,' 
nes aš busiu teisingas: pap^kuika pasirodė 
šiosiu tik tuos, kurie to užsi
tarnaus. 5

pas Dr, 
p. J. R. 
žinoma, 
Tačiau

išvadas, ar

Julė Šąrkauskąitė buvp jau
ną, linksmai leido laiką ir 
dėlto nustojo gero moters var 
do. Visos pažįstamos ir ne-

—o—
Clevelande pereitą penkta

dienį prasidėjo nacionalės oro 
lenktynės Municipaliame ąir- 
porte. Jos tęsėsi ligi rugsėjo 3 
d. Lenktynės neapsėjo be tra
gedijos: žuvo vienas žymiau
siu lakūnų, kuris šiemet buvo 
laimėjęs lenktynes. Būtent, 
Doug Davis.

—o—
Rugsėjo 1 d. tikrai buvo 

nepaprasta: apsivedė net ke
turios poros, štai jos: 1. Juo
zas Lapinskas apsivedė su 
Ona Čižąnauskiute; 2. Walte- 
ris Kirkilą su vietos lietu
viams gerai žinoma Uršule 
Augųstaite; 3; Rudolph Loes- 
cher apsivedė su Mildred Kaz- 
lauskiutc, 4. William Lange- 
meyer susituokė su Ona Ja- 
Saičiute.

Teko girdėti, jog ir daugiau 
ieną lietuvių permainė 
stoną, tačiau jų vardų aš 

O tai todėl,
sav
čia neminėsiu.
kad jie ėmė šliubą svetimtau
čių bažnyčiose. Aš, taip sa
kant, iš principo ląikausi, kad 
savas turi eiti pas savą. Ir 
manau, kad mano nusistaty
mas yra teisibgąS).

Dr. Jonas T. Vitkus jau grį
žo iš atostogų, kurias jis pra
leido rytinėse valstijose kar
tu su žmona. Grįžo sveikas ir 
linksmas.

Ponia Čižauskienė susižeidė 
ranką. Dėliai to turėjo gero
kai ir pasirgti. Tačiau dabar 
jau taisosi.

Viena bėda ne bėda, — jai 
teko dar rūpintis ir dukrelės 
vedybomis. Bet tąi, gal hut, 
jau ir ne tokia didelė bėda.

pas mus, kaip ir kituose 
miestuose, atsidarė parapiji
nės mokyklos, šv. Jurgio pa
rapijos mokykloj mokslas jau 
prasidėjo. Mpkytojaują sese
rys franciškietės.

— Su snapu.

Iš Vanago Snac
“Dirva’’ ir vėl aimanuoja 

bei visai be reikalo ašąras lie
ja. Jai baisiai parupo Litua- 
nica II. Girdi, lėktuvas esąs 
išardytas ir F. Vaitkus neskri- 
siąs į Lietuvą.

“Dirvos“ štabui, kuris susi
deda iš Kaziuko, galima tįk 
tiek pasakyti: svetima liga 
niekuomet neužsimoka sirgti. 
Prie antrojo skridimo Kaziu
kas ir jo laikraštįs nėrą prisi
dėjęs. Tad kuriems gająips 
dabar ašaras lipti?

—o— "į
Spalių 11 d. Clevelande 

kažkokia viduripė srovę šau
kią seimą ap konferenciją. 
Delegatai yra šaukįąmi iš vi
sos Apierikos. • t

Bet jei Kaziukas tą konfe
renciją šąųks, tai gąlįmą *$• 
Halųo pasakyti, jog išeis piš. 
Net New Yorko tautinfokąi 
“pirvos” bosą skaito nęsu- 
brepdėliu.

Teko ląikraščįuose paste
bėti ,kad Marijampolėje tapo 
nušautas advokatas M^čiur 
lionis, kuris savo laiku lankė
si Amerikoje ir kolektavo pi-

Teko patirti, kad 
Vitkų buvo sustojęs 
Jaųies-Janušauskas. 
nieko čia ypatingo, 
daugelis daro
kartais p. James neatvyko pa- pažįstamos ją pirštais bady- 
siteįsinti dėliaį to, kad jis at
sisakė skristi. O gal jis užta
rimo ieško kolonijose ir jąu 
nori vėl skristi į Lietuvą?

— Pažįstamas.
Kitus vaiko nuo bažnyčios du

rų, bet pats lenda prie jų
Prieš kelias savaites Ka-

davo, ir visaip įtarinėdavo. 
Tąčiąu Julė dėlto nę kiek ne
nusiminė. Ji pašiepiančiai 
kartodavo gausianti šaunesnį 
vyrą, negu jos, ąpkalbinė|o- 
jos. Ir štai, po metų laiko iš 
Amerikos grįžo vidutinio am
žiaus Amerikietis Zariašins- 
kas. Julė sugebėjo su juo su

Vieni šoka, kiti verkia. Taip 
visuomet buvo, taip,, tur hut, 
ir visuomet bus. Štai ir šiais 
depresijas laikais aludėse mu-įrašė “apdūmojimus“. 
zikantai piliavoja suktinį, o jis labai plūdo biznierius ir buvo net; ^Uiedavę. ^ęt gy-

ziukas ąavo neva laikraštyje sipažįntį įr palenkti amorikie- 
Tąsyk širdį savo pusėn. Jiedu

įsismaginę kostumęriai sukasi profesionalus, 
taip, kad net dulkės rūksta.

O tuo tarpų tukstančim 
žmonių aimanuoja, nes jie 
neturi nei darbo, nei pasto
gės, nei tinkamo maisto, 
sotus alkano nei kiek 
jaučia.

Toks jau gyvenimas,

Bet 
neuž-

nieko

Nešvarios biznio
priemones

kuris 
dirbo

nieko blogo, 
dalykas yra 
konkurentai

Pas p. K. Obelicną, 
laiko St. Clair kepyklą, 
per kai kurį laiką dreiverįs. 
Jis išvažįnėdąvo ir pardavi
nėdavo St. Clair kepykloje 
keptą duoną. Bet štai prieš 
kurį laiką jis pasitraukė nuo 
p. Obelieno ir užsidėjo savo 
kepyklą kartu su kitu buvusiu 
darbininku.

Žinoma, čia 
Tačiau negeras 
tas, kad nauji
naudoja visai neleistinas prie
mones. Jie išvažinėj a savo 
duoną p. Obelieno kostuine- 
yiams, paslėpdami tą faktą, 
jog tai nėra St. Clair kepyk
los produktas. Dėliai to kyla 
nesusipratimų. Krautuvinin
kai iŠ jų perka, nes mano, 
kad tai p. Obelieno duona, o 
p,ąsirod» visai kas kita.

Kad išvengus tokių nesusi
pratimų, p. Ohelienas ir sū
nus, St. Clair kepyklos savi
ninkai padarė sekamą pareiš
kimą:

“Pastarųjų poros savaičių 
bėgyje iš musų pačių darbi
ninkų susidarė pora kompeti- 
torių — pradėjo naują duo
nos kepyklą. Pagirtinas daly
kas, kad lietuviai jaunuoliai 
griebiasi biznio ir todėl, mes 
iš savo pusės linkime geriau
sio pasisekimo. Tik vieną da
lyką musų kompetitoriai ne
turėtų daryti. Pavyzdžiui: jię 
nuveža savo keptą dųoųą į 
krautuves, į kurias veždavo 
musų keptą (kol neturėjo sa
vo kepyklos) palieką Ir pępa- 
sako krautuvės savininkams 
kad jų pačių kepta duona, o 
ne St. Clair Bakery. Tpkiu bū
dų, vadinasi, musų vardu 
parduoda duoną, kuri ne mu
sų rankomis suminkintą; Su
prantama, kas gaspądinė, tai 
ir duonos rukštis. Vyručiai, 
taigi musu kostumeriai pažysr 
ta musų duonos rukštį ir to
dėl tamstos nuvežę duoną, par 
sakykite, kad jūsų keptą duo
na, o no St Clair Bakory; bus 
jūsų sąžinė rami, o prie to 
dar nepastatysite ant juoko.

Turiu pažymėli, kad p. K. 
Obeliūnas yra labai sėkmin
gas biznierius ir visuomet 
stengiasi bnotejąingiąuriai pa- 
tąrnąuti sąvp kogtumęriąms. 
Mątomait tąs faKtąs Ir pagvp- 
dė fconkurerftųs paparti 
savo tiksląpią Jo vardą. Ęęt 
kaip sau p»ritęt tai yrą ne
švari priemonė. —Žinąs.

Girdi, jie ir veninio esti ir nelauktų daly- 
veidmainiąi ir dar kitokie, kų. Dėl lęa^kokių priežasčių, 
Jiems rupi sužvejoti pampi- Ząriašinskas nuo Julės atša- 
jonų, todėl jie ir lenda į baž- į 1° ir pradėjo draugauti su ki-

bijojau.,.
—O daktaro liudijimas ar 

tikras? —' ūmai paklausė tei
sėjas.

Julė spiarkiąį ųurąųęįo, o 
publika ėmė juoktis.

—Kodėl nebus tikras... Galit 
gydytojui paskambinti.

-^Cfėraį. Tad kokios baus- 
mes jųą kaltininkui norėtu
mėt? — vėl klausią teisėjas.

—Mes norėtumėm, kad jis..,, 
užmpkėtų, — prasižiojo Julės 
vyras.

nyčias. ta. Tadą Julė paleido gandus,
Bet vos tik spSjo praslinkti amerikietis jtj nnskriau- 

-. dė, atseit-prievarta atėmė ne- 
(taip člevelandič- kaltybę. Nora tjeips gandams 

. mąžai kas tikėjo, bet šiaip ar 
Dirvoje” ta^P Zariašinskąs turėjo ne-

dė, atseit-prievarta atėmė nekelios savaitės nuo to “kvai- 
lavojimov (
Čiąi vadina Kaziuko “apdū
mojimus”), o jau “] 
teko pastebėti skelbimus, kad 
jos piknikas įvyksiąs naujo
sios parapijos darže (“švento
riuje'*). Kas čia do komedijos, 
Kaziuk?

Kitus vaiko nuo bažnyčios 
dųrų, o pats prie jų lenda. Ar 
tai nėra tyro vandens veid
mainiavimas?

Parapijonąs.
"Siurpraiz parė'9

Rugpiučio 30 d. p-ia J. Bart- 
ninkienė surengė p-iai Armo- 
nienei labai šaunią “siųr^raiz 
paręy.’ ‘

Pirmiausiai ponai Viktorai 
išsivežė Arpionus pasivažinė
ti. Kai grįžo namo, tai Ar- 
monai nustebo, kai rado susi
rinkusį didelį bųrį draugių ir 
pažįstamų. Tuo pačių laiku 
p-nia Bartninkienė šeiminin
kavo ir vaišino viešnias.

P-ia Arinonicųe gavo labai piečio sųžądetihč. 
daug gražių dovanų nuo sąvp

mažai kas tikėjo, bet šiaip ar

malonumų. Jį policija tardė, 
o sužadętinę ątsįsąkę teketi. 
Po trumpo laiko Jule ištekėjo 
už kito vyro Ramanausko, ku
ris vertėsi šunadvokatavimu. 
Sužinojęs iš Julės apie praei
tį su amerikonu, jis netik 
kad nesupyko, bet dar apsi
džiaugė.

—Mes jį pamokysime ir bu
sime turtingi— tarė jis žmo
nai ir iškėlė amerikiečiųį by
lą. Bylą jis rizikavo kelti dar 
ir dėlto, kad^fMė prieš kele
tą metų buvo 
gąyb, jiudljimąj' 
nekalta metgefe

Jojęs liųdijiųta8' jaį buvo 
TeikaUųgąs palodyti tėvams, 
kurie kalbų prisik|auąę bnvp 
savo dukterį įtarę nedorąi gy
venant. Byla / buvo iškeltą. 
Teispiąn atęjb amerlkietįs, 
Julę. Julės vyrįs ir... apięri-

ąs gydytoją ir 
;kad ji yrą

tamsta

KIEKVTENOS T T P T IT P Arųšies U x l U H TA Pavojinga
Tiktai lyioksliškiaųsiąi pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jum? 
gąli sukeikti palęngvinimą.. .ir apsaugoti npo operacijos. Męą esame tra
ti generacija Diržu (Truss) išdirbęjų, — ateikite pas mus, dėl diržo są 
pilną pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Gąminės pančiakos) dėl varicose gysta’ 
rtELTS. ARCHElS ir t.t. Nupiginto? kainos naujiems lietuviams koštame-
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Degtinės
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47Q7 S. Halstta SL

Tel. YARD$ 0803

yra labai išsiplatinę. Net 
ir kunigaištienė Birutė bųvų- 

ant balto kokio su gintaro 
šniūreliu pasipuošusi.

Didžiosios Lietuvos pajūry
je kasmet gintaro randama 
apie 5 centnerius. Prieš didįjį 
kąrą Lietuviški gintaro pa
puošalai gerai eidavo į Rusi
ją, Turkiją, Persiją ir bend
rai į tolimuosius Rytus. Ęaro 
melu gintaro prekyba buvo 

! sustojusi. Kai 1922 metais Pą- 
tęismo ląngą atiteko Lietuvai, tai y- 

pač daug gintaro pirkdavo 
>... — nuąijuo- Amerikos lietuviai. Pąbar 

O, kas daktaro gįntaro daug parduodama į 
Damaską,

si

Nųo to visą 
salė vos neplyšo juokais.

—Užiųokestis 
kė teisėjas. <’ 
liudijime pertaisė metus? Ne, Siriją, 
gerbiamieji’ Jus i 
žmogų skundžiate.

Kaltinamąjį teisėjas išteisi-! ninkai net gamina daugybę 
no, o Julę su vyru patraukė 
teisinau atsakomybėn už liu
dijimo suklastojimą-

—Tai jau per daug moder
niška šeima, — juokavo žmo
nės jiems išeinant iš teisinę, 
o. amerikiečio prigriebti nepa
sisekė... Tsb.

nekaltai, Ėigiptą, 
| Palangos

Beirutą, 
Bagdadą ir kitur 
gintaro pramoni-

Lietuvos Gintaro 
Pramonė

Dar senų senovėje Lietuvoje 
ąugdayp labai daug siųalingų

ražančių mahometonams. Mat 
mahometonai tiki, kad ginta
riniai rąžančiai maldai turi 
ypatingos reikšmės ir dėlto 
jų labai išplatina Arabijoje ir 
kitur.

Ties Juodkrante kalbamą, 
kad yra daug gintaro. Anais 
metais du Amerikos lietuviai 
ten norėjo net gintaro kasyk
las atidaryti, bet tam reikėjo 
didelių kapitalų. Paskutiniuo
ju laiku, Lietuvos gintaro 
prąmonęį prądęjp kenkti vo
kiečiai. Mąt i? jie šiek tiek 
gintaro randa prie Baltijos 
juros, kurios dąlis dabar pri- zųoją nukęntėjusiems pagalbą

medžių- Jų . hųdąyo tankiausi Jcl^ųąų.. ypljiejįjai. Be, tot jie javais ir pinigais. Pietų Lię*tu-
miškai. Tdp> ląlku ię Lięth- sąvo žemėje iškasą ir netikro- vos ūkininkai taip p~‘
vos upės buvo lapai vande- jo gintaro, kuris yra daug pi- ja šiemet buvusioXx$
ningos. Senieji smalingi med- gesnįs ir blogesnis už juros liaus javus savo broliams šiau
žiąi virsdavo miškuose į upes, gintarą. Tsb. rėš Lietuvoje. Tsb.

■..U J" J . ......... i"!"-!"!.

aj^auko- 
ero der-

Tsb

Spaudos Darbus
Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Rita*,
Biznio Korteles
Laiškus ir Konventus
Plakatus

PAVIENIAMS:

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms 
Sužieduotuvėms 
KprtęĮės 
Pasveikinimai, ete.

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikięįus

I . ...
Draugijoms KonstijMcijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė, ^tįdarom jas ant spęcjąlip užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.
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Ketvirtadienis, rūgs.

Automobilius - nereikalin 
gas daiktas

Pranašaujama automobilių amžiaus pabaiga 
Blogosios automobilių intakos pusės

Automobilių dirbimo pramo
nė Amerikoj pasidarė tur būt 
pati didžiausia.

Prie automobilių tiesioginiai 
ir netiesioginiai dirba be galo 
daug darbininkų. Miliūnai žmo
nių šiandien užsipelno duonų 
ir maistą ir visus gyvenimo 
patogumus tik dėl to, kad yra 
išrastas automobilius.

Išrastas 40 metų atgal
Gazolinu varomas motoras 

tapo išrastas 49 metai atgal 
(išrado jį Gottlicb Dainler 1885 
metais). M. Levassor 1887 me
tais bandė pritaikyti motorą 
dviračiams ir mažiems laivams. 
Motoru varomas vežimas, kiek 
ners panašus į dabartinį auto
mobilių, 
metų -

Į 40 
kariavo 
ką.

Nereikalingas daiktas
O vienok automobilius savai- 

mi buvo ir pasilieka beveik vi
sai nereikalingas daiktas. Bū
tent jis neatliko ir neatlieka 
jokios reikalingos funkcijos 
pramonėje ir apskritai gyveni
me. Jis suteikia tiktai smagu
mą — ir tai labai abejotinos 
rųšies smagumą. Čia, žinoma, 
nekalbu apie komercinius au
tomobilius arba trokus, kurie 
pradėjo lošti gana svarbią rolę 
transportacijoj tavorų apie 20 
metų atgal, o dabar jau net 
gali konkuruoti su 
bais. Trokai betgi 
mažą automobilių

nepasirodė iki 1894 
Franci joj.

metų automobilius už- 
pasaulį, ypač Ameri-

Mano dviejų dienų kelionė 
buvo labai tolima: iš Chicagos 
į Niagaros vandenpuolį ir at
gal. Tikslas buk tai buvo pa
matyti garsųjį vandenpuolį. Bet 
reikalo nebuvo. Nežiūrint, kad 
man reikėjo “padaryti” su vir
šum 1100 mylių, aš nesiskubi
nau (kibiausia todėl, kad mano 
karas senas ir buvo baugu iš
deginti motoro beringus). Lai
kiausi 45 mylių į valandą. Ir 
mane visu keliu lenkė kiekvie
nas net ir apšepęs fordukas. 
Aš aplenkiau tik vieną arklio 
vežamą bogę, Vieną senuką far- 
merj pasenusiam forde ir kele
tą sunkiųjų trokų. Visvien vi
są kelionę ten ir atgal su pasil
siu užėmė tik 48 valandas. Mie
got teko labai trumpai — ma
šinoj pakely j.

šitaip “vargsta” per visą va
sarą milionai žmonių — iš sa
vo liuoso noro, be jokio reika
lo.

NAUJIENOS, Chicago, tll,
, m,, i ...........

mobiliuose 
o.

'' f  .............. a. .        ...........

be reikalo ir tiks- Automobiliais pirmiausia pra
dėjo t?ank> <tis turtingiausi 
žfiippės. Dabar jau visi turi tą 
“smagumą” ir važinėja po vi
sus kraštus ir užkampius tik 
kad pasi važinė jus. Tečiaus ką 
dąro turtingieji? Turtingieji 
jąu atšalo nuo automobilių, 
šiandien turtingieji vartoja au
tomobilių tik kada yra būtinas 
reikalas. Daugelis milionierių 
jau visai net' nebeperka auto
mobilių, o kada yra reikalas

Ameriką turėjo įsitaisęs savo 
tramvajų — gatvekarių liniją. 
Savo laiku tai visiems buvo1 la
bai svarbus įvedimas. Visi 
miestai ir miesteliai svarstė ir 
tarė, kaip čia bus gera, kada 
jie įsi ves bėgius, kuriais važi
nės elektrikiniai gatvekariai. 
Turėti savo miestelyj gatveka- 
rlus buvo augštos civilizacijos 
ženklas. Dabar gi per kurį tik 
miestelį nevažiuoji Amerikoj 
ir Kanadoj visur matai tik pa
likusius svarbiojoj gatvėj bė> 
gins, dalinai asfaltu užlietus, 
bet gatvekarių nebelikę nei pa
minklo. Kam nors gal pirmiau 
reikėjo tų gatvekarių^ bet da
bar niekas jų nepasigenda, nors 
gatvekarių buvusieji pasažie- 
riai toli gražu ne visi įsigijo 
sau automobilius.

Išsiplėtė cementiniai keliai
Kaip žmonės užsidegė auto

mobilių liga, matyt labiausia iš 
to, kiek daug milionų ir miliar- 
dų dolerių jie išleido gražių 
plačių cementinių kelių intai- 
symui visoj Amerikoj skersai ir 
išilgai. Dar nesenai cementiniai 
keliai buvo retenybė. Važiavo
me purvinais, žvyriniais, plyti
niais, asfaltiniais keliais. Bet 
dabar beveik visur tik cemen
tiniai keliai — brangiausi ir 
geriausi automobiliams. Jeigu 
arkliai turėtų bėgioti cementi
niais keliais, jų kojos tik mažą 
jų gyvenimo dalelę butų tiku- 
sios bėgiojimu:.

Geriausiais laikais kokia de
šimts metų atgal, kada,žmonės 
daugiausia “whoppee” užsiėmė, 
visiems nestokojo automobilių, 
bet truko kelią automobiliais 
važinėti. Subatoj būdavo visi 
išvažiuodavo automobiliais iš 
miesto, o nedėlios vakare visi 
stengdavosi tuo pačiu laiku su- 
gryžti į miestą. O plačių kelių 
nebuvo. Taigi susibrukdavo il
giausios . eilės automobilių ir 
stumdavos į priekį tik po pėdą 
— antrą į minutę, taip kad ki
tiems tekdavo tik panedėlį pa
siekti namus. Taigi žinoma vi
si rėkte rėkė, kad valstijos dau
giau kelių nutiestų. Na ir išrė
kė. Plačių kelių dabar yra už
tektinai ir dar daugiau tiesia
ma. Koks tai didelis turtas yra 
sudėtas į cementinius kelius, 
sunku ir įsivaizduoti. O tai dėl 
to, kad žmonės galėtų liubsai ir 
greitai pasivažinėti savo auto-

tiloga intaku į jaunimą
Važinėjimasis automobiliais 

Amerikoje dabar atima žmo- 
aėms visą jų liuosą laiką. Jau
nimas, kurs daugiausia to liuo- 
so laiko turi, daugiausia ir 
trankosi automobiliais. Negali
ma pasakyt, kad trankimasis 
automobiliais priduotų jiems 
aiugiau išminties ar pažinoji
mo. Užtai duoda daugiau pro
gų ištvirkimui. Išaugusi auto
mobilių intakoje jaunimo dalis 
/ra beveik niekam netikusi. 
Nestebėtina, kad kai kurie ge
nesnieji Amerikos universitetai 
jau senai draudžia savo studen
tams automobilius turėti ir jais 
/ažinėti. Pasekmės to yra ne
abejotinai geros, nes iš tų uni
versitetų išeina daugiau vaiki
nų ir mergaičių į gerus žmo
nes.

Nakties Įspūdžiai
Protestas dėl Silkės
Ponas Rap, turėdamas min

tyje silkę, nerangiai keliavo 
į lakūno Vaitkaus išleistuvių 
bankįetą ir nerangiai žengė 
per viešbučio slenkstį. Neran- UIIWI> Bl 
giai iėmijo besirenkančią pub daugiausiai

valgė vištieną stambus kata
likai, ir bedieviai, ir socialis
tai, ir daktarai, ir visi pręfe- 
sijonalai, žodžiu — visi ten bu
vę. Niekas dėl to nė klausimo 
nekėlė. • Niekas neprotestavo. 
Neprotestavo nė ponas Rap., 
bet jo upa^ liko baisiai priste

igtas ir nepataisomas.
Prislėgtu upu ponas Rap 

klausėsi prakalbų, kurias, 
anot jo, sakė kalbėtojai, bet 

i nekalbėtojai, tik
kur važiuoti — samdosi taksi, liką—gražins ponias ir paneles paprasti Vaivados pas duris
Kiči, tebesjrgdami lakstymo li
ga, vietoj automobilių perkasi 
orlaivius.

Automobilius nepatenkino jo
kio reikalo. Jo įsivyravimas tai 
buvo daugiausia mados daly
kas. O kadangi beveik kiekvie
na mada nesti amžina, užeina 
ir praeina, tai ir automobilių 
mada, kaip užėjo taip ir turė
tų praeiti. Už kokios 20 metų 
pasažierinių automobilių bus 
daug ipažiail išdirbama ir var
tojama negu dabar.

Trokai betgi dar daugiau 
įeis į vartojimų. Jų komercinis 
išnaudojimas tik prasideda. Ta- 

’vorų važioj imas trokais iš mies
to į miestą dar tebėra indivi- 
dualės iniciativos periode. Jei
gu kapitalizmas tebegyvuos, tai 
greit pamatysime išaugant di
deles trokų transportacijos 
bendroves. Trokai užpildys vi
sus vieškelius taip kad pąsa- 
žieriniems automobiliams nebe
galima bus nei pravažiuoti. Tas 
atims visų smagumą iš pasiva
žinėjimų automobiliais, ir prisi
dės prie automobilių mados iš
nykimo.

Kaip ten nebūtų, automobi
lius gal yra geras daiktas, bet 
jis nėra taip reikalingas kaip 
mes iki šiol įsivaizdavom. Kiek
vienas iŠ musų automobilių var
tojome ir vartojame dažniausia 
be jokio reikalo. —K. J.

—ir nerangiai sekė visą aplin
kumos judėjimą.

Žmonės, susirinkę būriais, 
poromis ar kaip kitaip kalbė- nors pataikins į jo prislėgtą 
jo, diskusavo, juokavo. O po- ,Upęt ale niekas to nepadarė!

surašyti žmonės. Prislėgtu 
u pu laukė bene kas nors pri
simins apie silkę, bene kas

nas Rap tik galvojo apie silkę. Ir, pagaliaus viskas jo vaiden- 
Jo vaidentuvėje gulėjo salta, įUVėje tapo prislėgta ir suslė- 
didelė, riebi silke! Keistas da- gta> Suslėgti pinigai, kuriuos
lykas: katalikų vadai sėdėjo 
ir kalbėjo su socialistais, ku
nigai krėtė juokus su bedie
viais, o apie silkę niekas nė 
lupų neatvėrė! I(h

Pagaliaus prisiartino pas
kirtoji valanda. Visi susėda 
prie stalo ar stalų ir ponas 
Rap nepaleisdamas iš galvos 
silkės atsisėdo savo vietoje. 
Ir atėjo juodi broliai nešdami 
didelius bliudus garuojančio 
maisto. Momentaliai nušvito 
ponui Rap veidas ir vėl mo
mentaliai apsiniaukė, nes pa
aiškėjo, kad bliuduose garavo 
ne silkės, bet tikra, gryna viš
tiena!

Visi ėmė vištieną, valgė ir 
gardžiavosi. Tik vienas ponas 
Rap mislijo apie silkę. Sako,

žmonės klojo Lituanicos už
baigimui 
suslėgti 
ir pats viešbutis.
viskas stislegta į vieną krūvą, 
kaip silkės!

Prislėgtu upu ponas Rap 
keliavo namo, o parkeliavęs 
parašė lengvą, bet prislėgtą 
protestą dėl silkės.

šis jvykis ateityje turėtų 
būti gera pamoka ALTASS 
valdybai ir visoms kitoms val
dyboms. Tai yra nemalonus 
dalykas, kada dėl silkės kas 
nors turi kentėti. Visi, kas no
rite turėti pas save poną Rap, 
pirm visko privalote turėti 
silkę.

suslėgta 
šokiai,

muzika, 
suslėgtas 

žodžiu,

dalykai labai
Lūšnelės vietoj hotelių

Labai daugelis tokių “turis
tų” naktį, nebegalėdami ištesė
ti iš nuovargio, miega pakely j 
savo mašinose. Kiekvieną nak
tį tarp 4 ir 6 vai. ryto mačiau 
daugybes sustojusių mašinų su 
miegančiais keleiviais. Pakelyj 
taip pat yra visur pristatyta 
mažų lūšnelių — “cabins”. ši
tos lūšnelės išrenduojamos yra 
po 50c, 75c, $1 ir $1.50 už nak
tį nuo žmogaus. Pavakaryj jos 
visos prisipildo ir kiek vėliau 
vakare niekur nebegalima nei 
vienos išrenduoti. šitos lūšne
lės paveržė hoteliams beveik 
visą turistų biznį. Automobi
lius hoteliui nėra draugas. Tik 
iš gelžkelių, koteliai darė ir da
ro biznį. Automobilių išsiplėto- 
jimui atsiekus savo čiukuro, 
koteliai susmuko daugiau negu 
kada nors pirma.

Dingo gatvekariai
Automobilius ir daugiau da

lykų išvarė iš biznio. Kiekvie
nas bent dešimties tūkstančių 
gyventojų miestelis po visą

gal praeis 
automobilinis

Praleisti visų liaosą laiką pa
sivažinėjimams automobiliaie 
yra be galo kenksmingas daly
kas žmonių dvasiniam progre
sui. Betikslio automobilių tran- 
kimos laikotarpyje negali būti 
jokios progos kultūrai kilti. O 
kaip matyt iš Amerikos gyve
nimo, šitokiu laiku kultūra it 
visi kultūriniai 
daug nukenčia.

Kvaila mada
Ar ilgai šitas

kvailavimas tęsis? Kai kuriems 
gal išrodo, kad automobiliais 
mes amžinai skrajosime, lėkda
mi po 60 mylių į valandą, kad 
nuvykus kur nors ; svečius, kur 
niekas musų nelaukia, arba 
šiaip kur nors — be jokio tiks
lo ir reikalo. M Taip dabar visi 
daro. Bet tai yra kvailas ir 
bergždžias užsiėmimas. Negali
ma manyti, kad kokia nors 
kvailybė amžinai gyventų.

Juozas Kibeklis.

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikalifikiems Instrumen
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS. 
JEWELRY & MUŠK STORE, John Kass, sav. 

4216 Archer Avenue.
t

toks nerei-

geležinke- 
sudaro tik 
industrijos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
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Yra keista, kad 
kalingas arba mažai reikalingas 
daiktas kaip automobilius, ga
lėjo taip galingai patraukti j 
save žmonijos fantaziją. Ar 
žmonės taip vis puls į automo
bilius ir ateityje, tai yra klau
simas, kurį butų žingeidu atsa
kyti.

Kelionė be reikalo
Dėl Darbo Dienos atostogų 

milionai žmonių išvažiavo iš 
namų su savo automobiliais. 
Buvau išvažiavęs ir aš su savo 
automobiliu. Kaip ir visi kiti 
žmonių milionai, taip ir aš ne
turėjau jokio reikalo važiuoti. 
Smagumo iš to taip pat beveik 
jokio. Namie ar apie namus 
butų buvę daug smagiau ir ma
loniau. Būdamas namie, bent 
dalį laiko bučiau galėjęs suvar
toti kokiai nors knygai paskai
tyti, o tai butų buvęs smagu
mas surištas su šiokia (tokia 
nauda.

Smagumas tik važiavime
Važiuojant automobiliu žmo

gus turi rasti smagumą pačia
me važiavimu. Lėtas važiavi
mas greit pasidaro nuobodus, 
todėl visi yra palinkę skubinti 
— “spydinti”. Užtai ir auto
mobiliai šiandien yra greitesni. 
Ir visi lekia galvatrūkčiais be 
jokio reikalo, tik kad nebūtų 
nuobodu.

Važiuojama vis greičiau
Atsimenu apie 12 metų at

gal aš buvau net porą sykių 
“areštuotas” už važiavimą 20 
mylių į valandą. Už važiavimą 
30 mylių į valandą žmonės bu
vo sodinami į kalėjimą, šian
dien jeigu kas važiuoja 20 my
lių i/valandą, tai visi kiti va
žiuotojai žiuri j tokį žmogų 
žvairomis arba keikia. Vieške
liuose niekas nevažiuoja lėčiau 
kaip 45 mylias į valandą, dide
lė didžiuma važiuoja 50 mylių 
j valandą, o gana didelis nuo
šimtis laikosi 60 mylių j valan
dą. %Tai yra baisus greitumas 
važiavimui be jokio reikalo ir 
be jokio tikslo.

98 iš 100 Moterų Sako 
“ŠIE VAISTAI MAN PAGELBSTI! 

* 1 •
• • ' » •. ....

Jos priima juos prieš ir po gimdymui, pusės amžiaus susilaukusios, 
kuomet nervai paįra, susilpnėjus ir tvirtumą pametus. Jos duoda jas savo 
dukterim ir jos jas rekomenduoja savo kaimihkoms. Kuomet moteris žino 
iš patyrimo, kaip gerai šie vaįstai veikia, .ji visuomet nori apie jas papa
sakoti kitai savo pažįstamai moterei.

Sulig tikrų rekordų, dauginus kaip 800,000 moterų 
reportuoja apie geras pasekmes. Tegul jos ir jums pa
gelbsti. Nusipirkite butelį nuo j tisų vaistininko šian-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis A v, Tel. Kedzie8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

8Wimminsr pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRlFlR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizfoa, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4300 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

“Per penkius metus aš baisiai kan
kinaus nuo galvos ir strėnų skaudėji
mo ir buvau taip nerviška, kad man 
reikėdavo atsigulti į lovą. Aš varto
jau visokius vaistus, bet be gerų pa
sekmių, iki man viena draugė pasakė 
apie Lydia E. Pinkham’s Compound. 
Po to kaip išvartojau keturius bute
lius, aš esu kaip naujai užgimus mo
teris. Aš tik apgailestauju, kad ne
pradėjau juos vartoti tuomet, kaip 
prasidėjo mano nesveikavimas.”— 
Mrs. H. B. Lusby, 202 N. 34h St., 
Louisville, Ky.

“Aš esu jauna motina. Prieš tai kaip gimė mano kū
dikis, aš buvau taip nusilpnėjus ir nerviška, kad pati ne
galėjau apžiūrėti savo namus. Mano motina patarė man 
šmėginti Lydia E. Pinkham’s Compound, idant suramin- 
i mano nervus ir prirengti mane prie gimdimo. Tiktai po 
celetą butelių, aš atsikėliau ir dariau savo naminį dar
ią su šypsą. Gimdyti man buvo lengva ačiū jūsų vais
tams.” -—Mrs. John Ellis, 6308 So. Campbell Avenue, 
Chicago, III.

“NEBETURIU STRĖNŲ’ 
SKAUDĖJIMO DABAR”

“Aš turiu penkius kūdikius 
ir didelius namus apžiūrėti, 
be to darbo, kurį dirbu dėl 
bažnyčios. Praėjusią vasarą 
aš buvau sifoną ir netvirta, 
ir man taip labai skaudėjo 
strėnai. šeši buteliai Vege
table Compound pagelbėjo 
man stebuklingai. Aš* pati 
darau visą savo darbą, siu
vu dėl kitų, ir man strėnai 
nebeskauda. Jeigu kiekviena 
moteris tik priimtų šiuos vai
stus 4 sykius į dieną regulia
riai, be abejo butų mažiaus 
veidų su skausmo išraiška.” 
—Mrs. G.M. Ketel, 8558 N. 
Alleghany Av„ Portland.Ore,

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound

PETER PEN
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SUBMARINŲ statytojų trustas

Jungtinių Valstijų senato komisija, kuri tyrinėja 
karo amunicijos biznio paslaptis, iškėlė aikštėn naują 
trustą — submarinų statymo trustą. Publika apie jį iki 
šiol nieko nežinojo.

Jį sudaro tam tikri Amerikos ir Anglijos ginklų 
fabrikantai* o trusto priešakyje stovi koks tai misteriš
kas Sir Basil Zaharoff, kurio pavardė kartkartėmis pa
sirodo spaudoje sąryšyje su žiniomis apie tarptautinį 
ginklavimosi biznį, bet apie kurio gyvenimo vietą arba 
tautybę nieko tikro nėra žinoma. Laikraščiai sako, kad 
jisai esąs kilęs iš Bulgarijos ar kurios kitos Balkanų 
šalies, bet kažin kodėl jisai yra gavęs titulą “Sir” (va
dinasi, ricierio titulą) iš Anglijos valdžios. Kartais ji
sai yra minimas laikraščiuose, kaipo turtingiausias pa
saulyje asmuo, kuris, sako, pralobo daugiausia pasaulio 
karo metu.

Taigi po vadovybe to mistėriško milionieriaus vei
kia tarptautinis amunicijos gamintojų sąryšis, į kurį 
įeina amerikoniška Electric Boat kompanija ir angliška 
firma Vickers, Ltd. Jisai specializuojasi povandeninių 
laivų statyme ir, kaip paaiškėjo iš amerikoniškos kom
panijos atstovų parodymų senato komisijos posėdyje, 
tas trustas stengiasi į savo rankas paimti submarinų 
gaminimo biznį įvairiose šalyse. Šitam tikslui jisai sten
giasi gauti pagelbą iš aukštų valdininkų, karininkų ir 
diplomatų.

Šitie submarinų trusto dalyvių klausinėjimai sena
to komisijoje tik dar kartą parodo, kad karo pabūklų 
fabrikantai nepaiso, su kuo jie daro biznį, bet tik jie 
padaro pinigų. Jie parduoda ginklus ir tiems, kurie ry
to tuos ginklus, gal būt, atkreips prieš šalį, kurioje jie 

' buvo padaryti. Amunicijos biznis turėtų būti absoliu
čiai atimtas iš privatinio kapitalo rankų.

LIKIMO IRONIJA

Šveicarijos federalinė taryba kaip vienu balsu nu- 
. tarė kovoti Tautų Sąjungoje prieš sovietų Rusijos pri

ėmimą. šveicarų valdžios atstovai sako, kad jie negalį 
dovanoti bolševikams už tai, kad pasaulio karo metu 
jie, radę prieglaudą Šveicarijoje, stengėsi tenai išsaukti 
“revoliucinę” suirutę.

Tuo tarpu italų Mussolini iš anksto yra pasižadė
jęs įsakyti fašistų delegacijai Genevoje balsuoti už so
vietų priėmimą į Tautų Sąjungą. Taigi fašistai 
tėlę darbininkų valdžią” remia, o seniausioji 
kontinente respublika jai priešinasi.

“vienin- 
Europos

TIKRAS KRAŠTO VADAS

atlaikėAbeji Čekoslovakijos parlamento rūmai 
bendrą posėdį, kuriame buvo renkamas respublikos pre
zidentas. Iš 418 visų balsų paduota 327 balsai už Dr. 
Masaryką, kuris tuo budu tapo išrinktas prezidentu 
trečiam terminui. Prezidento terminas Čekoslovakijoje 
tęsiasi 7 metus.

Išrinkti prezidentą pagal to krašto konstituciją 
reikia trŲų penktadalių balsų. Masarykas gavo 75 bal
sus daugiau, negu reikėjo jo išrinkimui. Matyt, jį re
mia kuone visos partijos. Tik komunistai propagandos 
tikslais buvo išstatę savo kandidatą prieš jj. Bet komu
nistų kandidatas gavo tiktai 38 balsus, t. y. mažiau kaip 
dešimtą dalį balsų. O keli metai atgal komunistai buvo 
beveik stipriausia partija Čekoslovakijoje.

I prezidentą Masaryką to krašto žmonės žiuri, 
kaip į respublikos tėvą. Jisai yra tikras savo krašto va
das — ne taip, kaip fašistiški “tautų vadai”, kurie at
ima žmonėms teises ir patys pasiima "vado” titulą. Če
koslovakijos gyventojai jau trečiu kartu pasirenka Ma
saryką savo noru, kadangi jie pasitiki jo išminčių, tėi- 
singuinu ir atsidavimu žmonių labui. Tas kūlturingaš 
kraštas moka apsieiti bė diktatoriaus.

ra
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VĖL BUS PABALTIJO 
KONFERENCIJA

šių metų liepos 7—9 dd. Kau
ne įvyko trijų Pabaltės respub
likų — Lietuvos, 
Estijos —. atstovų 
apie “regionalinio 
biavimo” sutarties 
Toje konferencijoje 
pasikeista nuomonėmis apie tai, 
ar šitoks “regionalinis” (t. y. 
vienos srities reikalus apimąs) 
bendradarbiavimas esąs gali
mas. Pasitarimo dalyviai priė
jo išvadą, kad 
neilgai trukus 
konferenciją.

Dabar “Elta” praneša, 
Lietuvos vyriausybe oficialiai 
pasiūlė Latvijos ir Estijos vy
riausybėms vėl Susirinkti Ry
goje arba Taline. Naujos kon
ferencijos data dar nenustaty
ta.

Latvijos ir 
pasitarimas 
bendradar- 
sudarymą. 
buvo tik

taip, ir nutarė 
laikyti naują

kad

KĄ Aš PATYRIAU NACIŲ 
VOKIETIJOJE”

Amerikos rašytojas Frau 
Pease pereitą rudenį, lankydar 
masis Vokietijoje, buvo pakvies
tas pas vieną vokiečių diploma
tą į svečius praleisti jo pilyje 
dvejetą dienų. Tas diplomatas 
tai — bu v. Vokietijos generali
nis konsulas San Francisčo’je, 
Dr. von Henting. Tarpe jo' sve
čių buvo Vokietijos pasiuntinys 
Italijai ir apie dvejetas dešim
čių jaunų “nacių” inteligentų, 
•tarnaujančių įvairiose valstybes 
įstaigose, daugiausia slaptoje 
policijoje; Rašytojas Pease ap
rašė savo įspūdžius, įgytus iš 
pasikalbėjimų su tais Vokieti
jos valdininkais ir hitlerininkų 
partijos atstovais, ir šatisio 
men. 31 d. šių metų įteikė sa
vo rašinį Atstovų i Buto imigra
cijos ir natūralizacijos komite
to pirmininkui, kaipo medžia
gą studijuoti “nacių” propagan
dą Jungtinėse Valstijose.

Kongresas tą rašinį atspaus
dino atskira brošiūra. Paskiri 
ją sti kai kuriais komentarais 
ir kito rašytojo įžanga per
spausdino “American Defdndct 
Press”, su antrašte: “What I 
Learned In Nazi Germany” 
(Ką aš patyriau “nacių” Vo
kietijoje).

Brošiūros autorius piešia Vo
kietijos hitlerininkus labai juo
domis spalvomis. Jisai juos lai
ko apgavikais, godiŠiais, plėši
kais ir barbarais* kuriems esą 
visai svetimi civilizuotos žmo
nijos supratimai apie dorą it 
padorumą. Bet tuo rašytojas 
nesitenkina. Jisai sako, kad to
kia, kaip banditai “naciai”- 
esanti ir visa vokiečių tauta. 
Hitleris, girdi, tik iškėlė į vir
šų tas prigimtas savybes, ku
rios slepiasi kiekvieno viduti
niško vokiečio sieloje, Jo bro
šiūroje randame tokį pareiški
mą:

“Vokiečiai yra nuolatiniai 
Europos banditai, ir jie pasi
liks toki, kol bus gyva ją 
‘imperija’. ”
Įdomus p. Frank \Pease raši

nio bruožas yra tas, kad jisai 
griežtai tvirtina ir įrodinėja 
faktais, jogei Vokietijos hitle
rininkai ir Rusijos bolševikai 
yra artimiausi pasaulyje drau- 
gai ir bendradarbiai. Anot au
toriaus, tie patys militaristiški 
ir plėšikiški gaivalai, kurie Vo
kietijoje sukuri “hacių” judėji
mą, dirbo ranka už rankos nuo 
pat didžiojo karo laikų su so
vietų Rusija/ To ne gana. Au
torius tvirtina, kad hitleriškoji 
Vokietija net šelpia pinigais ko 
miinistų internacionalo propa
gandą; svetimose šalyse. Jįšrti 
nurodo, kad vokiečiai yra pa
skolinę sovietams keturis bllio- 
mts auksinių markių pramonei 
vystyti ir kafo amuniciją ga
minti; kad 22,0Č0 Vdkiėčių jįa- 
rininkų mokina sovietą raudo
nąją afmiją kAfui, ii4 kM tai4#

štabo ir sovietų raudono 
armijos (generalinio štabo 
palaikomi nuolatiniai ry-

Vokietijos kariuomenės genera
linio 
sios 
yra 
Šiai.

Autorius sako, kad Vokietija, 
bijodama užsitraukti didžiųjų 
valstybių bausmę už Versalės 
taikos sutarties laužymą, slap
tai lavina savo karo lakūnus 
Rusijoje (kur jų mokytojai, ži
noma, yra iš Vokietijos atsiųs
ti). Anot jo, pereitų metų va
sarą milžiniškoje Berlyno Spor
to Pilyje (Sportpalast) gen. 
Georing surengė iškilmingą pri
ėmimą vokiečių karo aviato
riams, tik-ką pabaigusiems mo
kyklas sovietų aviacijos mokyk
lose:

“Dvidešimt pirmųjų eilių 
toje milžiniškoje salėje buvo 
užimta tų lakūnų, kiekvienas 
jų apsirėdęs pilna karo uni-

skaidriai mėlynos
sugalvota paties

forma, 
spalvos, 
Goeringo.
Hitlerio šukavimai prieš ko

munizmą esą grynas humbugas. 
Tik pasaulio akių dūmimui ji
sai areštuoja ir kartais dėl di
desnio efekto nugalabija kai 
kilniuos komunistų partijos na
rius,; bet itikrtimpje “naciai” 
einą ranka už rankos su komu
nistais.

Autorius įspėja Ameriką ir 
visą pasaulį, kad hitlerininkai 
kartu su Rusijos bolševikais 
ruošiasi dideliam karui prieš 
savo kaimynus.

Kai kurie to rašytojo pareiš
kimai mums atrodo nepakanka
mai paremti faktais. Jo brošiū
roje iš viso yra per daug bend
rų pareiškimų, o per mažai 
faktų.

SVEIKATOS SKYRIUS
a

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
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Ruduo it Vitaminai

dar esa-

Onyte su nusi-

Rašo br. G. 1. Blošis, 
dantistas, Chicago, III.

Rudens šiurpią ir vijundros 
dieną Onyte skubinosi pas sa
vo gydytoją, mediką. Skubiai 
įbėgusi į gydytojo kabinetą, 
lyg ko bijodama, ir vos spėjo 
susitvarkyti vėjo išdraskytas 
geltonas kasas, štai, ir gydyto
jas iškišo galvą į Onytę, lyg 
juoką traukdamas:

— Ponia Negalienč 
te greita moteris.

— Kodėl?
stebėjimu užklausė.

(gydytojas atsakė, 
matęs ją smarkiai bėgant sker
sai gatvę.

— Taip, taip/ bėgau iš visų 
jėgų, nes šaltas lietus plakė 
blauzdas. < (

Tuo tarpu Onytė smarkiai 
sučiaudėjo.

— O, ponia jau šatlį turi, 
taigi čion apsireiškia neatsar
gumas.

■— O ką daktaras turi sU 
mano šalčiu?

— O, taip^Jabai daug. Ma- 
,no dalykžsyra’jus informuoti, 
ką jus turite daryti, — sako 
daktaras. — Ar ponia gauni 
užtektinai saules?

Onytė linksmai nusikvatojo, 
skepetaitę trindama savo rau
doną nosį, ir ^smarkiai at
kirto:

— Daktare, o kur gali gauti 
saulės? Viena, šalta, o kita
— dažnai apsiniaukę. Tokiu 
bildu negalima saulės gauti.

— Tame ir dalykas. Mano 
priedermė žiūrėti* kad gau
tum saulės, — sako gydytojas,
— o kai negalima šaulės spin
duliais naudotis* tuomet turi 
imti vitaminų, kurie sustip
rins jUsų pasipriešinimą šal
čiui ii* kitoms ligoms.

— Labai gerai* pdnas dak
tare, aš daug esu girdėjus apie 
vitaminus; bukit malonus pa
aiškinti man, kas yra tie vi
taminai?

— Ponia Negalienė, — pa
kėlęs akis į žibančią elektroš 
šviesą sako gydytojas. — Taš 
dalykas nėra išaiškinamas ir 
aš negalėsiu jums išaiškinti. 
Tiek tik galiu paaiškinti paly
ginimais. Paimkim tą šviesą 
(čia gydytojas ranka parodė 
elektros šviesą),; žinome, kad 
elektrą naudojame, kad ji turi 
didelę jėgą, turi galingą švie
są, bet tds jėgos nematome ir 
ap&uopti negalimo. l’ajgt, 
Vitaminą galima palyginti t su 
oksigenu, be kurio negalime 
gyvėnti, 10 vienpk jo, nematd- 
pie ir negalime. paliesti. ‘Tie 
dalykai * sunku yra aiškinti, o 
vidndk taip yra* Ir bus. Sulyg 
dabartės mokslu, vitarįiinų 
yfa riet šešių rūšių, būtent A, 
B, C. D. ’ E i r. G. Vi t a minas 
A gelbsti augime ir sustiprina 
kūną, jis pas!priėšiftt<n- 
fflAL yMtirigai nosies* gjetk* 
1ČŠ ir pUučių;*VHaniin^ "A

t *■

kad jis

labai daug. Ma-

- sako gydytojas,

yira randamas piene, daržovė
se* kaikurių žuvų jaknbse 
ir t. t.

Pasisupęs biskj savo girgž
dančio j kėdėj, galvą pakrap
štęs gydytojas sako, kad rei
kia kariauti prieš tą Onytės 
šaltį, nes šaltis yra pavojin
gas, gali išsivystyti net į pavo- 
jingg ligą.

— Taigi, ponia Negalienė 
turi gulti į lovą taip greitai, 
kaip greitai grįši namo, ir gu
lėti tol, kol su šalčiu persis- 
kirsite. Ir iiepamirškite, kad 
kambarys turi būti gerai išvė
dintas, sausas. Reikia gerti 
daug vandens, apelsinų ir cit
rinų skysčio ir žiūrėti* kad gė
rimas butų šiltas. Na, ir vi
tamino D reikia padauginti* 
nes tas irgi pagelbės kariauti 
su šalčįu. .^Taipgi ponia Nė- 
galienė turite gauti vitamino 
B, — tęsė gydytojas, — tas 
irgi pagelbės kovai su šalčiu, 
ypatingai viduriam bus geriau.

— O kur aš galiu gailti?
— Valgydama tikrą ruginę, 

stambių miltų duoną, aluda
rės mielių, vaisių ir t. t. žo
džiu sakant, norint sveikatą 
palaikyti tvarkoj, reikia būt 
miegi; švarumas būtinas ir 1.1, 
labai atsargiai, ką valgai, kaip 
Savo kūną galima palyginti 
prie vežimo: gerai vežimą iš
tepsi, ratai negirgždės ir leng
va bus arkliams traukti. Bet 
su neteptu vežimu tai jau blo- 
gai'i arkliams sunku traukti ir 
važiuotojam važiuoti r girgžda, 
tarška ir t. t.

Gydytojui bekalbant, ir Jo
nas įbego uždusęs. Esą nesu
laukiąs Onytės: oras pošaltis 
o, kita, gana toli .pareiti.

— Na, ką išmokai Onytė — 
juokaudamas paklausė Jonas.

— O daug, labai daug išmo
kau atsakė Onytė. — Dakta
ras mane išmokino bent treč
dalį abėcėlės: A, B, C, t), Ė 
ir G. , ! !h*W'

Išleisdamas Negabus, gydy
tojas patarė būt labai atsar
giems, nes Onytei esant to
kiam padėjime, negalima gem- 
bleriuoti su sveikata, ypatin
gai, kuomet oras fttdehį yra 
blogas.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS
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A. A. Talys.

Voltero Paskutinė Valanda
(Tęsinyh) [i

—Ar taip tikrai nori pada- ' 
linti savo flirtą? čia yra tavo 
neturtinga sesuo Morta, su ! 
kuria tu užaugai ir ilgai pas 
ją gyvenai. Gal ji kada tau 
padarė :bloga. Kad ir padarė, 
dabar tUri jai dovanoti ir jos 
neužmiršti.

—Nieko bloga ji man nepa
darė. Aš noriu taip išdalyti 
saVo turtą. Prašali daktato 
baigti testamentą.

Testamentą patašęs, gydy
tojas garsiai ir aiškiai jį per
skaitė ir paskui padavė Jonui 
Samanai .pasirašyti. Samana 
mokėjo gerai skaityti ir rašy
ti. Jis pats dar sykį balsu per
skaitė testamentą ir paskui 
pasirašė. Paskui gydytojas ir 
slaukė pasirašė liudininkais. 
Paskui Samana sulankstė tes
tamentą, įdėjo į voką, užlipė, 
pats užrašė ant voko: “Mano 
Testamentas” ir padavė jį gy
dytojui palaikyti savo žinioj.

Paskui Morta išbėgo iš kam
bario nieko niekam nesakius. 
Ji nė sudiev broliui nepasakė.

Rytoj po pietų Jonas Sama
na jautėsi visiškai sveikas ir 
tvirtas, jis apsitaisė, užsimo
kėjo ligoninės sąskaitą ir išė
jo namo. Jo sesuo Morta neat
važiavo šiandie jo aplankyti. 
O spėjus jam įkelti koją į se
sers namus, ji Šaltai pareiškė 
jam:

—Brolis gali pasiieškoti sari 
vietos. Mum reikės to kam
bario.

—Ką aš padariau? Bijot 
mano ligos? At limpančią li
gą aš turiu?

—Tavo ligos nieks nebijo. 
Bet dabar aš geriau šuniui 
užleisiu tą kambarį, negu tau 
tokiam brolįųi. Pirma jr Pet
rą mokihsi ir špygą kuni
gams, o kai reikia testamen
tas rašyti, tai, kalį) dievo avi
nėlis...

—Ką tu kalbi, Morta? Ką aš 
parašiau? Ar ne tau viską pa
likau?

—Neapsimesk. Tu žinai, 
kam viską palikai. Daugiau 
aš nebekalbu. Pasiieškok 
kambarį ir daugiu į mano 
grįčią nė kojos. Sarmata, kad 
tikras brolis, kurį skalbiau ir 
šėriau...

Samana daitgiau nebeklau
sė sesers išmetinėjimo. Jis 
tuojau išsiskubino pas gydy
toją Jurkšą.

—Prašau maho testamentą, 
daktare.

Gydytojas, padavęs jam tes
tamentą, šypsojosi.

Samana tylomis parskaitė 
testamentą, kelis sykius pa
žvelgė į savo parašą, kad per- 
— , .. .................

sitikrinti, jog tai yra jo pa
rašas. Dar kartą parskaitė tes
tamentą ir dar patikrino savo 
parašą. Tai buvo tikrai, nea
bejotinai jo rankos parašas.

Paskui jis vieną testamen
to vietą paskaitė balsu: “Pen
ki tūkstančiai palieka kunigui 
Juozapui Žarnai, tūstantis 
Rymo Katalikų bažnyčiai, ku
riai kunigas žarna norės pas
kirti, tūkstantis tos pačios 
bažnyčios parapinei mokyk
lai, penki šimtai dolerių bro
liui Petrui Samanai, keturi 
Šimtai seseriai Marijonai Dak- 
nienei ir vienas šimtas ir dai
ktai seseriai Mortai Dambrau
skienei...”

čia Samana nusispiovė.
—Kas man buvo? Ar aš bu

vau iš proto išėjęs? Daktare, 
kas man bnvo? Kaip aš el
giausi ir išrodžiau? Nė sapne 
aš negalėjau sugalvoti tokio 
nesąmoningo testamento.
—Buvai normališkas ir svei

kai kalbėjai, — teisybę pasa
kė jam gydytojas.

—Negalima! — užginčijo 
Samana. — Negalima. Joks 
sveikas žmogus nebūtų pali
kęs tokio beprotiško testa
mento! Dieve! jei kaip su 
mane butų, aš visada visą sa
vo turtą palikčiau seseriai 

I Mortai. Jai reikia pinigų ir aš 
ją myliu. Čia man stebuklas! 
Baisus stebuklas!

Jis sudraskė testamentą j 
mažyčius kąsnelius ir paskui 
nusijuokė gydytojui:

—Daktare, dabar tuojau pa
rašyk savo testamentą, 
nereikėtų jo rašyti, kaip 
sunkioj ligoj.

Sugrįžęs pas seserį, jis 
stebėjosi ir aiškinosi jai.’ Jis 

^norėjo,, kad ji tikėtų juo. Di
delė gėda buvo jam pažiūrėti 
seseriai į akis. Bet sesuo Mor
ta griežtai atsakė jam:

—Aš neklausau, ką tu kalbi. 
Bik ieškotis kambario. Rytoj, 
kad tavęs čia nebūtų!

Ir sekančią dieną nepavyko 
jam pertikrinti Mortą. Jis iš
sikraustė pas svetimus žmo
nes ir nešiojo širdy didelę šir
dgėlą dėl užsirūstinusios se
sers. Netrukus jis parašė nau
ji! savo testamentą ir padėjo 
saugioj spintoj. Šis testamen
tas turėjo pastabą, kad ir jis 
pats negali jo pakeisti ir kad 
bile kada ir bile koks naujas 
jo testamentas neturi panai
kinti šio testamento, šiame 
testamente jis viską paliko se
seriai Mortai ir jos sunui.

Bet Samana yra vėl sveikas 
ir tvirtas ir dar jaunas.

(Galas)

kad 
busi

dar

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos
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ŽEMĖLAPIS IR
KELRODIS

Naujienose galima gauti 
naują ir labai parankų že
mėlapį. Parankų dėl auto
mobilistų; su pažymėjimu 
kelią ir miestų. Tokį žemė
lapį turėdamas gali važinėti 
po visą Ameriką ir Kanadą, 
VUai nėsiklausdamas kelio.

Kaina Ag
. Tik qOC 

Kreipdamiesi iš kitur pridė
kite dat 10c persiuntimo iš- 
laidomO.
Mokestį galite siųsti pašto 
ženkleliais.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Chicago, III.

1

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai- 
ktaščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi nė savo sma
gumui, bet Jusy pato
gumo delet

AMERIKOS
PU IPTIO i LIjI. Ui £ £ c*

Šutiria it labai pag*l» 
binga kritau tietbL ku
rie nori tapti Uos ialiee 
piliečiais. Pamokinimai 
ipie itei Ufieš (Varlį, 
apie jot vitžininku nn- 
knbnt it riska kai rėiki> 
linga prie ėmimo 
meno rasite iioj knvf*U| 
lietuviu ir anglu katbo- 
Ais išrašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 Šd. Halsted St

CHICAGO. ILL.
SiUikiti tDiUey brditi arba trasai 

lenki tiras.

apie jot viriininlco 
kritini ir irsi? kat 
tinki ptie Irti*
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Tarp Chicagos 
Liatuvių

tuvių alines duoda 
nemalonių rezultatų
Keletas ne piktų žodžių, bet 

gerų paturimu musų (dūdi
ninkams.

Alaus ir degtinės biznis da
bartiniu laiku yra didžiausias 
biznis tarp lietuvių. Lietuvių 
užlaikomas aludes Chicagoje 
reikia skaityti ne šiuriais, bet 
tūkstančiais. Kur tik nepasi
suksi, visur jų rasi.

Keliais atvejais jūsų repor
teris incognito atlankė kelias
dešimtis tų alinių pažiūrėti 
kaip stambiausia biznio šaka 
tarp lietuvių gyvuoja ir atro
do, kad ji turi labai daug nuo
dėmių. Jeigu alines klasifi
kuoti, tai rezultatas bus toks: 
25% alinių galima užeiti įsi
gerti alaus ar ko nors stipres
nio drąsiai, be baimės, o į 
75% alinių reikia eiti užsi
merkus arba tokiam stovyje, 
kad ir atsimerkęs nieko ne
matai.

štai bendras, sudėtinis pa
veikslas tipiško lietuvio bar
tenderio, kurį galima užtikti 
didesniam skaičiuj alinių, ku
rios priklauso prie 75% gru
pės. Kai kurie 
gal yra mažiau 
negu šis, vienok 
sai be nuodėmių.

Užęini į alinę. Atsisėdi 
prie baro, ištrauki dolerinę, jr 
paprašai 
kunėmis 
minučių, 
alkūnės,

\ sios prie baro, 
tėjęs nesaugiąją baro vietelę, 
randi, kad ir pirštas ten kiin-

ba. Apžiūrėjęs barų randi, 
kad tokių vietų eibės ir apie 
jas suka būriai musių.

Bet tuo tąrpu bartęnderis 
pila alų. Atsuka kranų ir bė
ga alus. Tik tuo laiku tą ne
lemta bartenderio nosis{ nori 
nusikratyti pęrviršiaus tam 
tikro skystimo ir bartenderis 
su rąnką per nosį perbraukia, 
o paskui ranka į savo rubus. 
Prileidęs stįklų ąląus, putų 
pervišių nupučia ir paduoda 
pirkėjui.

Atsigręžęs į kitų pusę įkišu 
tų rauku, sų kurią perbraukę 
per nosį, į (Jidelę dėžę, ištrau
kia iš dėžės saujų precelių ir 
paduoda juos alų geriančiam.

Paprašai “sendvičiaus’’. 
Bartenderis, su purvinu sku
duru apšluostęs barų, ir dar 
keliais atvejais pabraukęs ran
kas per nosį eina tų “sandvi
čių” padaryti. Bando mėsų

šarvotas namuose, aukščiau 
paduotu adresu. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, rūgs. 8 d., iš 
namų į šv. Jurgio bažnyčių, o 
iš ten į šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvėms patarnaus 
graborius A. Masalskis, 3307 

Lituanica avenue.
Senas Petras.

Kažin, ar daug kas 
norėtų pergyventi 

šį incidentą
Keturis sykius šautas, su $1,- 
200 kišenių j ir plėšikų už

pultas.

bartenderiai 
nuodėmingi, 
jie nėra vi-

.Metęs iŠ pasalų žvilgsnį į pir
kėjų, ar kartais jis nežiūri, 
pradeda mėsų tvarkyti su pir
štais ir “sandvičių” pabai
gęs, įkiša vis apie nosį smar
kiai veikiančių rankų į dide
lę “džiarą” ir ištraukia porų 
agurkiukų.

Investigacijos tęsimui papra
šai, “Ar turi Old Taylor?” 
“Šiur, turiu,” ir parodo butelį 
kurio užrašas pergyvena de
šimtų gentkartę skystimo bute
lyje. Išgeri stikliukų. “Ar 
čia Old Taylor”, vėl paklausi 
bartenderio. “Nu, šiur, ąr 
nematai, vącąmatcr mičių?”

Rengiesi eiti namo ir klau
si bartenderio grąžos. Ap
skaičiuoji, kad turėjau pra
leisti apie pusę pakloto dole
rio, bet bartenderio matęma- 
lika ir skaitlinės visai kito
kios, ir, be to, doleris jau se
niai nužvangėjo į rcgisterį.

ROSELANP. — Kazimieras 
Yurshis, savininkas Sunshine 
Liąuor- Supply Compąny and 
Bismarck Beer urmininkas, 
IOCįJI Edbrookc avė., rugp. 
23 d., buvo užpultas banditų, 
kuomet jisai važiavo iš Dro- 
vers National banko, kurioje 
buvo išmainęs čekius $1,200 
smulkiais dėl biznio.

Ę. Yurshis, išėjęs iŠ banko, 
įsėdo į mašinų, kurių buvo 
pasistatęs prie banko, užsida
rinėja langus ir užrakino du
ris, dėl atsargos, kad “oldo- 
periai’’ neužpultų, nes buvę 
skaitęs “Naujienose” apie vie
nų lietuvį, kuris buvo užpul
tas važiuojant iš bankos ir 
iš

Šiurpus momentai,

K. Yurshis vėl sukosi iš 48 
st. į Ada st. ir tada jo maši
na apsivertė. Automobiliui 
apsivertus subėgo žmonių mi- 
nia ir mašinų pastatė. Tada 
vėl tas užpuolikas atstatė re
volverį prieš K. Yurshį, reika
laudamas pinigų. K. Yurshis 
pagriebė už revolverio ir iš- 
trąųkė jį iš užpuoliko rankos, 
bet ginklas jau buvo tuščias, 
yisos kulipkbs iššaudytos.

Apie mašinų susispietę 
daug žmonių. O kas jie tokie, 
gal visi “oldoperiai”? K. Yur
shis sėdėjo kampe susiglau
dęs ir žiurėjo kas bus toliau. 
Pro šalį važiavę du pieninin
kų vežimai sustojo. Tada K. 
Yurshis pradėjo šaukti, kad 
“oldoperiai” jį užpuolė ir 
tada buvo policija pašaukta. 
Kol policija atvažiavo gal tie 
“oldoperiai” jau darė kitų 
užpuolimų.

Kada K. Yurshio automobi
lis buvo parvežtas namo vi
sas sušaudytas, tai žmonės 
stebėjosi kaip K. Yurshio ne
nušovė, o laimei, nei nesužei
dė. Visgi, reikia pasakyti, 
kad K. Yurshis turi gerus ner
vus, kad nenustojo balanso 
tokiame įvykyje. —Untanas.

šiam Chicagos lietuvių advo
katui Fr. Bračiuliui turės pie
tus subatoj kaip 1:30 po piet 
kambariuose Chicago Bar As- 
sociątion. Konsulas A. Kalvaį- 
;is čia ir įteiks adv. F. Brą- 
čipliu| jum suteiktų ordenų.

a

alaus. Atsiremi al- 
į barų ir už kelių 
pastebi, kad švarko 

nenaudėles, prilipu- 
Pirštais paly-

Tai tokių esti bartcnderių 
alinėse. Kep.

Vakar mirė bridge 
portietis Dominin

kas Siotkus
PADBKAVONfi

Laido jamas šeštadienį;
klausė prie daugelio drau-

pri-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

» i • » •

į NAUJIENŲ
Į Pinigų Siuntimo Skyrius at- 
’ duras kasdie nuo 8 v. ryto 
I iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
| nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengviųs akių Įtempimą, kuris 

lesti priežastimi galvos skaudėjimo, 
I svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

- mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren-

: gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su

- elektra, parodančią mažiausias klai-

KTaniQ7 das. Speciali atyda atkreipianti lmo-
• «Jd,rU9£ kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 

Physicąl Therapy somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
and Midwife dėlioj nuo 10 iki 12.

6109 S. Albany
Avenue Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
Phone P10* 5e akinių. Rainos pigiau

Hemlock 9252 kaip pirmiau.

gimdymo namup 4712 South Ashland Av. 
se ar ligoninėse. Phone Boulevard 7589 
duodu massagę' 
eleetirie tr e a t- 
ment jr magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mefr 
glinoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
-------------Nariai.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyde Park 8895 

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

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

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 

Valandos: ~ 1—8 Ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutartį 

Rez. 6681 80. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

JUOZAPAS VISOCKIS 
kuris mirė rugpjūčio 1 dieną 
1934 m. ir palaidotas tapo rug
pjūčio 6 d., o dabąr ilsis šv. 
Kazimiero kapinėsę, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir paly
dėjo ji j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavojame 
mušti dvasiškam tėvui, Pralo- 
tui Krušni ir kitiems kunigams 
kurie atlaikė Įspūdingas pa
maldas už jo sielą: dėkavoja
me grahoriui S. P Mažeikai 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo 
ii j amžinastj, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius. dėkavojame gėlių au
kautojams ir gėlių nešėjoms- 
grąbnešiams ir Lietuvos Benui 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mano mylimas vy
re sakau: ilsėkis šaltoj žeme
lėje ir lauk manę ateinant!

Nuliūdus
Moteris.

— Rugse- 
ryto mirė 
plačiai ži- 
Ijetuviams

kurta atėmė pinigus.
Paleido keturias" šūvius.
K. Yurshiui pradėjus va

žiuoti Ąshland avę. į pietų 
pusę, smarkiai važiavusi ma- 
šiųa jį aplenkė ir staigiai už
sisuko prieš jį, kad jį sulai
kyti. K. Yurshis suprato kas 
per paukščiai jam kelių už
stojo. Jisai suspėjo pasukti 
į šalį ir pravažiavo pro juos. 
Bet vienus “oldopęiįis” pąfi 
pėję užsikabinti aut Ę. Yųę- 
shio mašinos iš Rąlyės pusės 
ir atstatęs revolverį pąręika- 
lavot kad sustotu }r pinigus 
atiduo|ų.

K. Yurshis susiglaudė kam
pe. Jo laimei, užpuolikas buvo 
užsikabinęs iš kairės pusės. 
Paleido mašinų visu smarku
mu įsisukdamas iš Ashland 
avė. į 48th st. į rytų pusę. 
Banditas pradėjo šauti į jį iš
šaudamas 4 sykius, bet nepa
taikydamas nei su vienu šū
viu.

Gedimino ordenas 
buri suteiktas adv.

Bračiuliui

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
758 West 35th St, 

kampas Hąlsted St.
Vnlandos nuo 10—-4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Dar vi 
gaus Ge 
lių—tai 
Brąčiulis (B\sądchulis).

Jo medaliui bus treičio lai
psnio, augšlesųis už kitų. Lie
tuvos valdžia įteikia advoka
tui Bračiuliui ši\ų ordeną ųž 
pasidarbavimų lietuvybei.

Kitų syk adv. Ęračiulis buS 
vo Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje įstatų komisijos* pirmi
ninku, ir pagąmino senųjų SLA. 
konstitucijų^* Adv. . Bračiulią 
bene dauginusią pasidarbavo 
steigime Liėtuviškų Tautiškų 
Kapinių Chicagoje su viršum 20 
metų ątgąl. Paskutiniais ląi- 
kąis betgi jis bųvp pasitraukęs 
nuo visokio viešo darbo.

Lietuvių Advokatų ĮJraugijpą 
pirmininkas Jonas T. žuris 
praneša, kąęj Chicagos lietuviai 
advokątąi dęl priežasties sutei-

s asmu'o Chicagoje 
ino ordeno meda- 
Ipkatąs Franciškus

Pullman 415Į 
10734 S.Michigan Av, 

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

DR. PUIiSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699 

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija:

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

iftl kimo Gedirųino oidenp seniau-

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokiu akiu

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.

Tęlefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeiką
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Tąyių automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
' ’>r,$IICAGO. ’ill.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangurno 
Laidotqvčse.,......Pašaukite.
BJEPubiic 8340

5340 Šo. Kedzie Avenue
(Neturime sąryšių su firma tuo 

, pučiu vardu)

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja i daiktą. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedalioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktaru Draii- i • • % v • •

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginią 0669

Dr. Y, E. Siedlinskis
GAŠ PĘNTISTAS X-RAY
4143 Archer a v., kamp. Franciaco av.

V V -'L."!

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Domininkas Siotkus
Vienintelis

Vault’as 
užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu 
Jis yra

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

-v

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St, 
Tel. Mpnroe 8377

J. F, BADŽIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AY?

RRIPGEPORTAS 
jo 5 d., 12:45 vai. 
Dominikas Siotkus, 
nomas Chicagos 
biznierius, kuris per daug me
tų savo name, 901 West 35th 
Street, užlaikė alinę.

Velionis palikę ęlideliapįie 
nubudime moterį Uršulę Stat
kienę, dvi dukreles, Onų ir 
Stanislavų ir sūnų Pranciškų, 
daugelį giminių ir draugų, 
Lietuvoje ir šioje šalyje.

Velionis D. Statkus buvo 
simpatingas, draugiškas žmo
gus. Priklausė prie kelių 
draugijų tarp jų Jąųpųjų Lie
tuvių Amerikoje ’fąųtįško 
Klubo, Teisybės Mygtųjų 
Draugijos, Susiviepįjimo Į4ę 
tuvių Amerikoje 129 kuopos, 
etc.

Velionio kūnas randasi pa

T““11........... ..........................................

Visi' Telefonai:

Yards 1741-1742
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktpriuą pęr 30 Metą

4605-07 So. Herjnitage Avenue

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė, 
Tel. Boulevard 4139

CR0WN VAULT COMPANY
liekas kitas nepadąro panašius Vapit’us I. J. ZOLP 

GRABORIUS 
164f> West 46th St. 

”'iS'«a‘c.r
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

A. L. Davidonis, M.D.
49IO S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

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

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

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

Tet Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

Dr. Charles Segąl
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 4 
vai. pę pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MJDWAY 2880
Phone Boulevard 7042

DR. C, Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginią 0036 

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

Bes. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 
DR. Pt Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Palstfd Street 

CHICAGO, ILL.
——7....... ..... . J .........

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Tęlephonų Plazą 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So? Halsted St. 
arti 81st Street

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

dipnų.

Persiskyrg su šiup pasaulių rugsėjo 5tą dieną, 12:45 valandą 
ryte 1934 m., sulaukęs 40 metu amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiaulių 
apskr., Šiaulėnų par., Pilvelių kąiine. Amerikoj išgyveno 25 ląetus.

Priklausė prie Jaunų Uetuvjų Amerikos Tautiško K|lu|)p, Tei
sybės Mylėtojų Draugijos ir Susivienijimo Lietuviu Ameyikpję 129. 
kp. Paliko dideliame nubudime moterį Uršulę (po tėvais (^riniutS), 
2 dukteris Ona ir Stanislavą, sūnų Pranciškų, broli Konstąntiną, 2 
pusbrolius Antane Radvila Chicagoje ir Juozapą Chapą ir pussese
rę Juzefą Pocienę Aurora, III., brolio (lukteri ir jos vyrą Joną 
Siral, švogeri Bronislovą Grinių ir jų šeimynas ir daug kitų gi
miniu Amerikoj. Lietuvoje 2 brolius Antaną ir Vincentą, seserj 
Stanislavą ir šeimyną, uošvienę Grinienę ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 901 W. 35th St., Yards 6802.
La|dotąvės ivylįs šeštadieni rugęėjo 8-tą dieną,' 84ą’ yal. iŠ 

ryto iŠ namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtąj į šv. 
Kazimiero, kąpipes.
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Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidptuvėse kuopigiausiaj 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu- 

su darbu busite užganėdinti.
2?14 W. 23rd PI., Chicago

' T4 R8oA x JK1 u o:
1439 S. 49 Ct., Cicero, UI

TaL Cicero 5927

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3348 South Halsted SL 
’’•• M Boulevard 1401

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgąs 
Ofisu 4645 Sp. ASHLAND ĄVE. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iį 8

Pfisp
Nairn^ Tel PrpRnflęi' 1989

Ofisų Tai. Boriavard 5918 
'Rpz, Tel. Vlotnrv. 284.9

DR. BERTASH
756 W. 35th Si

Cor. of 85th and Halsted Sts.

JOSEPR J. GRISfl 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aro.
Tel. Boulevard 2800 

Res. 6515 So. Roclnrell SL
, Tfl. Republic 9728

JytĮiN Jp. ByKDEBi 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Telefonas Republic 9600
▼ak. Nedė

Avenue

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatoiąe i Visas Kapines
Telefonas: 93rd

?VCrVALDŽlOS BANDYMAS PRIPAŽINO 1T^RIAUSIu!’

■BBhBaMMmnMnH
M1’ ':<A

T4 2109
Antanas Petkus

Graborius

Joseph V, Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis MiwU ’ 
163 W. Wa8h|ngton St, 

Kambarys 402 Tel. Bearta rn 9047
Res. 5349 So. Herm‘
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Kaip su jūsų namu, kaip su 
jusp bizniu?

4onu išgirsti iš Onos Rainutės 
kaip jai patiko Lietuvos Šalis.

Pagalbos ranka esantiems ir busimiems namų 
savininkams

Lith Grid Stars Gat- 
her Tonight to Ėlect 

Officers, Captains
Jeigu tuvi te namą, pirm skai

tydami šį straipsnį apsidairy
kite.

Pažiūrėkite, ar kartais jūsų 
stogas nėra prakiurę” ir ar 
neprašo remonto; pažiūrėkite, 
ar sienos1^iš lauko kartais ne
nori maliavos; prižiūrėkite, ar 
vidaus sienų išmųšalai dar ge
ri, ir ar jau plyšta su pleiste- 
riu ir prašo paga!lx>s?

Nulipkite laiptais žemyn į 
skiepą ir persitikrinkite, ar 
laiptai saugus ir tvirti. Nuli
pę į skiepų, apdid ai lykite ir 
pažii.vėkite, ar jis geroje tvar
koje. Jeigu apgriostas viso
kiais medgaliais, senais daik
tais, necementčotas, įsidėmė
kite tai. Pažiūrėkite kaip 
kia pečius.

Dėl viso ko, užlipkite į 
rą aukštų ir po stogu, ir 
sitikrinkite, kaip ten yra.
žiūrėkite, ar vietą po stogu 
galima taip sutvarkyti, kad 
ten butų galima įrengti gražų 
kambarį ? Pastebėkite, ar po 
stogu karšta ir ar reikia kas 

-nors padaryti, kad ten butų 
vešiau ?

Taip apžiūrėję savo namą, 
dabar pradėkitę su šiuo straips
niu.

vei-

ant- 
per- 
Pa-

“Gerasis Samarietis

Sakysim, kad jūsų namas 
reikalauja vienokio ar kitokio 
pagerinimo, šį tų reikia patai
syti. Bet pažiūrėję į turtų ki
šenių j e, pamatote, kad apie pa
gerinimus ir remontus negalima 
nei galvoti. Trūksta dolerių.

Bet ateina pas jus kaimyildš, 
geras samarietis, Jr sako:

“Jonai, kiek uždirbi į me
tus?”

"Gauni? po dvidešimkę į 
vaitę. Į metus, rodos, kad 
sidarys apie tūkstantis.”

tęsia gerasis 
tavo trioba

Gal

. . *' nopai remonto sąskaita.*^ laiku 
tų remontų neatlikdami.

» » »
Jeigu turite namų, ir tame 

name biznį, apsidairykite po 
krautuvę.

Ar kartais nemanote,. kad 
jūsų krautuvės langai neužten
kamai dideli? Jeigu butų dides
ni ir gražiau įrengti, gal ir 
biznio daugiau butų? Gal jūsų 
krautuvės priešakys atrodo ap
šepęs? Jį pataisius, gal tai dau
giau patrauktų kost.umerių akį? 
O gal krautuvė per maža ir no
rėtumėte išgriauti vieno kam
bario sienų, jai padidinti?

O « »
Ir čia Dėdė Šamas apsiima 

sulošti gerojo samariečio rolę 
ir ateiti tokiems biznieriams į 
talkų.

Turėdama panašius namų sa
vininkus, biznierius, ir busimus 
namų savininkus (apie juos 
plačiau kitu kartu), paskutinė 
kongreso sesija pravedė taip 
vadinamą “National Housing 
Aktą”, atidarantį kredito du
ris visiems prislėgtiesiems, ku
rie ikišiol kredito negalėjo 
gauti.

Tas National Housing Aktas 
autorizavo įstaigą, Federal 
Housing Administration—Fede- 
ralę Namų Administracijų, ku
ri dalį akto provižijų vykdins 
praktikoje.

Ta federalė Namų Adminis
tracija neskolins namų savi
ninkams pinigų, ji neatneš ir 
nepaklos 
montams. 
spulkoms 
deralių
Standard 'Savings and Loan As- 
>jciation, buvusi Gedimino 
Spulka, Westsidėje) ir kitoms 
federąlėms finansinėms įstai
goms duoti paskolą namo savi
ninkui, ir, kad tokias įstaigas 
paskatinti tas paskolas duoti, 
tai federalė valdžia už tokį 
namo savininką duos garantijų 
(pasirenčys), kad duotoji pa
skola bus atmokėta. Faktinai 
tai bus beveik tas pats, kaip ir 
valdžios duota paskola.

Kokių žinksnių reikia grieb
tis tokiai paskolai gauti, kur jų 
gauti ir kaip ją gauti, patirsi
te rytojaus ir sekančių dienų 
“Naujienose”.

(Bus daugiau)

Meet at “Naujienos” 
1739 South Halsted 
7:00 P. M.

Office, 
street,

After several successful 
training meets, the players of 
the Lithuanian Football team 
are gathering tonight to elect 
officers and the captain of the 
team for the coming grid sea- 
jon.

The players will meet at 
7:00 P. M. at “Naujienos” Of
fice, 1739 South Halsted street, 
to discuss • besides electing 
those fortunate to leadership, 
the schedule for the season 
and other plaus pertaining to 
the activity of the Team when 
not in action on the field.

Ali players are requ‘ested to 
be present. Also, those fellows 
who have failed as yet to send 
in their application registering 
for the team, are asked to come 
to 
be 
the 
the
a short time, it will not be pos- 
sible to accept those coming 
in after the more hasty mem- 
bers have spent weeks in stre- 
nous training.

RADIO
Programas lietingai 

dienai

ir Šeimininkauja sa-

Katvittadknis, rūgs. 6, ’3-l

sa-
su-

norėtum

bet ne
su pini- 

laikais, 
atgal, 

ir nu-

Pinigų

jiems šimtinių re- 
Ji patars federalėms 

(pirmoji iš tokių fe- 
lietuvių spidkų yra

“Matau, Jonai,” 
samarietis, “kad 
truputį apšepusi, 
jų apdailinti?”

“Butų ne pro šalį, 
gali, brolau. Striuka 
gaiš. Ot, geraisiais 
ketvertą-penketą metų
tai dar galėjome triobų 
sipirkti, bet dabar...

Negali iš karto tiek 
sukrapštyti. Reikia palaukti...”

“Suprantu, Jonai, bet jeigu aš 
tau paskolinčiau $500.00 tavo 
namų apdailinti ir pataisyti ar 
sutiktum atmokėti man tuos 
pinigus po $14.00 į mėnesį per 
tris metus? Namų susitaisyk 
ir sučėdyk iš algos po $4.00 
kas savaitę, kad man atmokė
ti. Tavo namas bus daug gra
žesnis ir patogesnis, ir jis 
daugiau vertas ir smagiau 
gyventi. Ką manai ?

“Duok šen pinigus!” 
» »

Kaip tik tokio gero 
riečio rolę žada/ sulošti Dėdė 
Samas^feder^Iė valdžia —nau
dai prispaustų namų savininkų, 
kurie neturėdami gatavų pinigų 
po ranka apleidžia savo namus 
ir jų netaiso, tuo puldydami 
namų vertę ir ukdydami kele- apie savo tėvų Šalį. Butų ma

Sugrįžo iš Lietuvos 
Ona Kairiutė

b irs 
bus

NORTH SIDE.—Teko girdė
ti, kad Ona Kairiutė jau su
grįžo iš Lietuvos. Ji buvo 
mivykusi šį pavasarį aplankyti 
savo tėvų šalį. Ona Kairiutė 
yra drauginga, išmintinga, 
darbšti tarpe jaunimo mergai 
te, ir yra užbaigusi aukštesnes 
mokyklos mokytojos, tai yra 
High School mokytojos moks
lų. • Taigi nėra abejonės, kad 
Ona Kairiutė pastojusi į savo 
profesijų, reikalui esant, galės 
tinkamai paaiškint mokiniams

the meeting. This will 
the lašt opportunity for 
tardy to join in. Since 
first game is scheduled in

Šiandien lietuviai 
renkasi valdybą

_________  . .,V'.

NAUJIENOS, Chicago TO.
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tų prieš savo kandidatą. Mat, 
norį, kad žmonės manytų, jog 
jie‘tikrai renka, majorą.

Staiga, ųeva t kandidatas nu
miršta, ir politikieriai pasigau
na vargšų Cobb į vakanciją.

Ir, Sodoma ir Goitiora, Cobb 
laimi! Grafterių itarpe revoliu
cija, bet jie nusiramina, tikė
dami, kad Cobb, būdamas “asi
las”, nieko neišmano apie muš
to valdymą ir jie jį tvarkys, 
kaip norės. Bet nieko neišma
nantis Cobb vetuoja riebius 
grafterių kontraktas nuo mies
to, meta laukan grafterių vai
dininkus 
votiškai.

• Grafteriai jam keršyti. Sten
giasi jį sukompromituoti. Bet 
Cobb. užbėga jiepis .už akių ir 
štai ką padaro. ' ‘

Užpiudo policijų prieš gengs- 
terius ir grafterius, suvaro juos 
į savo draugo , kiniečio Ling 
Wang skiepą (22-ros gatvės 
distrikte) ir pradeda darbą.

Paprastai, įstatymai reika
lauja, kad areštuojant žmogų 
reikia įrodymų. Dėl prie
žasties didžiuma gengsterių vi
suomet ir ištrukdavo iš teismo 
nagų. Bet Cobb į tai numojo 
ranka ir pasisamdęs jbu)*į vyrų 
“iš luomens ir iš stuomens” 
pareiškė, kad visiems gengste- 
riams, kurie neprisipažins prie 
savo papildytų piktadarybių, 
nukapos galvas. Mat, taip yra 
daroma Kinijoje.

Įtikinimui gengsterių Cobb 
“nukapojo” keletą galvų ir dau
giau argumentų piktadariams 
ir grafteriams nereikėjo, kad 
reikia gelbėti savo kaklus.

Fantastiška, bet neblogas su
manymas. .

Pats filmas “The Cat’s Paw”, 
su Harold Lloydu vadovauja
moje rolėje geras. Prie progos 
užsukite į teatrų jį pamatyti.

Lyg nujausdamas lietingų 
diehų ir vėsų orų, p. Budrikas 
patiekė vienų iš maloniausių 
radio programų praeitų sek
madienį, iš stoties WCFL, 1 
vai. Dėl lietingumo, žmonės 
daugumoje buvo namuose, ir 
todėl reikia tikėti, kad šio 
programo klausėsi viena iš di 
džiausiu klausytojų minių.

Programas klausytojams la
bai patiko.* Ii* kurgi čia nepa
tiks? Tenoras Justas Kudirka 
ir sopranas Elena Rakaus
kienė buvo programo žvaigž
dės, labai vykusiai ir tinka
mai išpildydami gražins lietu
viškas daineles. Budriko mu
zikai irgi labai gražiai grojo 
ar akompanavo.

Budriko krautuvės kiti pro
gramai būna ketvirtadienio 
vakarais, 7:30 vai., iš stoties 
yVHFC, 1420 ik. šių programų 
klausydamiesi netik, kad gra
žiai ir naudingai laikų pralei
site, bet ir programų leidėjų 
bei dalyvius moraliai parem- 
site. Tad iki ketvirtadienio 
vakaro, kuomet visi Budriko 
programo pasiklausysime.

— Giedorius.

rius būtinai dalyvauti, šiame susi
rinkime ir pasiimti tikietus dėl me
tinio baliaus, kuris bus spalio 20, 
Audit°njos svet. A. Kaulėkis, rašt.

Mornine Star Kliubo mėnesinis 
sUsirinKimus įvyks rugsėjo 6 d. 
Morning Star Kliube 1654 N. Damen 
Avė., 8 vai. vakare. Prašojne visų 
narių atsilankyti i laiką. Sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą, penktadieny, rugsėjo 7 d. 
7:80 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
dituriFj, 3183 S. Halsted St. 
nariai malonėkite laiku pribūti, 
randas daug svarbių reikalų, 
riuos budriai turime aptarti.

R. S. Kuneviče.

CLASSIFIED ADS
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

Įvairus radio progra
mas.

Au- 
Visi 
nes 
ku-

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas inus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrodę už tiktai

1 Dolerį
Jeigu materijolą pirksi te pas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine;
3321-25 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
. , Tel. Boulevard 0912

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
renuauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originaliu ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome saliunams 
barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Franci r co Avė., Chicago, 111. 
Dienos laiku Šaukite Lafayette 8351

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ItaisuGrane Coal Co.

5332 So. Long Avė. 
Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

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

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

Būrelis lietuvių jaunuolių, 
curie sumanė suorganizuoti lie
tuvių footbolininkų komandų, 
šiandien turės organizacinį su
sirinkimų, kuriame aptars pla
nus veikimid ir rinks valdybų 
šiam lošimo sezonui. Susirinki
mas įvyks “Naujienose”, 7:00 
vai. vakare.

Visi footbolininkai, kurie į- 
stojo į komandų, prašomi bū
tinai susirinkime būti. Jų at
silankymas yra svarbus.

Taipgi, jeigu yra dar tokių 
jaunuolių, kurie norėtų' prisi
dėti prie komandos, bet ikišiol 
to nepadarė, tai jie yra kvie-» 
čiami j susirinkimų atsilankyti. 
Tai bus jų paskutinė proga pri
sidėti.

Kinietis parodo Chi- 
cagai kaip apsivalyti 

nuo gengsterių ir 
grafterių

Lietuviu išradėjų 
fabrikantu ir in

žinierių žiniai
Musų prašo pranešti, kad 

patentų advokatų fi'rmos Ri- 
chards and Geier, 274 Madison 
avenue, New York, advokatas 
Geier paruošė 7-tą laidą kny
gos, apie patentus, vaizbos 
ženklus ir “copyrights”, “Pa- 
tents, Trade-marks and Copy
rights, LaW and Pračtice.”

Ta firma praneša, kad ji pri
sius knygą kiekvienam suinte
resuotam asmeniui. Ypatinga 
domė kreipiama į išradėjus ir 
naujų produktų gamintojus. 
Knygoje nurodoma ką ir kaip 
galima užpatentuoti, kaip gau
ti ir kas yra vaizbos ženklas, 
etc. *

Norintieji gauti knygų, rašy
kite aukščiau paduotu adresu.

(Sp.)

Malonu (klausytis lietuviškų 
dainelių, kaip kad girdėjau 
praeitų sekmadienį iš stoties 
WGES, kurias pateikė Pro
gresą Furniture krautuvės vy
rų duetas.

šių vyrų dainavimas ir jų 
malonus balsai man labai pa
tiko. Programo vedėjas pa
dainavo labai gražiai Sarpa- 
liaus kompozicijų. Advokatas 
K. Gugis ptitęikė daug įdomių 
žinių apie spūlUaš. Ėuvo įdo
mių žinių apie biznį ir svar
bių pranešimų.

— Klausytojas.

1500 £222
Chicagos Lietuvių

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

Įsirašyti 
Draugiįon 
panedėl:

savaitėj, pomirtinė -

Chicagos Lietuvių 
____ „ galima kiekviename 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijom

PRANEŠIMAI

Win. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Rėš. Prbbpect 4808

St. Maria & Ever
green Monument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post Office Evergreen Park, III.

PAMEČIAU moterų rankinį laik
rodėlį (atmintis), nedėlios vakare 
arti 69-tos ir Talman Avė. Atlygi
nimas. 6806 So. Talman Avė.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PRIIMSIU į roadauzės bizni pu- 
ninką arba pusininke, biznis išdirb
tas getrai. 817 W. 34th St.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

SALESMONAI reikalingi pardavi
nėti lietuvių bizniams populiarišką 
alų ir gėrimus. Alga ir komisas. Sa- 
lesmoni prašomi atsilankyti pasikal
bėjimui prieš 10 vai. ryto. Fredrik 
Bros.. 1130 Cornelia Avė.

REIKALINGI 2 vyrai dirbti ant 
farmos, valgis, kambarys alga $5.00 
i nifinesj. Atsišaukite pas Joe MAci- 
kevičia, 1036 E. 93 St.

’ ---- Q---- 1

REIKALINGAS buferis unijistas 
gerai patyrus.

3631 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MERGINA tarp 20—30 prie abel- 
no namų darbo ir virimo. Mažas 
kūdikis. Atsišaukite.

Tel. Vincenes 7047

MORTGAGE BANKERS

Piknikų, ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui i\ędesime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas 

laikys mėnesinį susirinkimą penkta
dieny, rugsėjo 7, 1934 m.- Chicagos 
Liet. Auditorijoj. 3133 S. Halsted 
St. 7:30 v. v. Kviečiame visus na-

REIKALINGA apysenė moteris ar 
mergina pridaboti 6 metų vaiką, 
gali nakvoti arba eiti namo.

4134 N. Menard Avė.
RE AL ĖST ATE Furnished Rooms

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

RENDON švarus kambarys šiltu 
vandeniu apšildomas prie mažos šei
mynos, $7.00 į mėnesį.

4316 So. Fairfield Avė

For Rent
RENDON 7 kambarių fintas, pi

giai. Taipgi pasirenduoja atskiri 
kambariai vaikinams.

7104 Emerald Avė.

i, ■ • 
.K
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P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studija su 

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

Business Chances 
Pardavimui BizniaiNors dabartiniu laiku neten

ka tiek daug girdėti apie gengs- 
terius ir grafterius Chicagoje 
kaip prohibicijos laikais, ta
čiau nereikia manyti, kad jie 
snaudžia. Kaip ir praeityje jie 
ir dabar parazitiškai siurbia 
mokesčių mokėtojų pinigus.

Tokiems Chicagos padugnės 
nariams nelabai smagus bus 
filmas “The Cat’s Paw”, kuris 
dabar rodomaų naujame Apollo 
teatre, Randolph ir Clark. Kū
rinys fantastiškas, gal ir nega
limas, bet kiekvienas jį pama
tęs pasakys, kad “Cat’s Paw” 
turi tiesos.

Yra štai kaip. Iš Kinijos j 
“Stockville” (Chicago) atva
žiuoja misionieriaus sūnūs 
Isaiah Cobb. Užaugęs Kinijos 
provincijoje ir prisiskaitęs Kun- 
fucijaus ir kitų kinų filozofų, 
Izaiah moka gražiai filozofuoti, 
bet į Ameriką atvykęs jaučiasi 
lyg atsidūręs Marse. Naiviškas, 
nepraktiškas, pasimetęs.

Stockvillčj kaip tik >tuo laiku 
eina rinkimai, žinoma, “sufik- 
syti”. Dėl žmonių mulkinimo 
grafteriai, kurie yra tikri, kad 
jų kandidatas į majorus laimės, 
pastato kitą silpnutėlį kandida-

PAMOKOS

PARDAVIMUI grosernė ir buČer- 
nė, geras cash biznis, su pilnu sta- 
ku, geri fikČeriai, ledo mašina. Ne
brangiai su ar be namo.

4457 Archer Avė. '

I

CLASSIFIED APS Įsama

ni.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

40 A&ERIŲ, valstijos kelias, nau
ji impruvementai, įrengimai, $2200. 
220 akeriu improved $25 už akerį, 
33 akeriai, improved. $25 už akerį. 
Box 307. Winamac, Indiana.

KRIAUČIO BIZNIS, dažymo ir va
lymo įstaiga parsidu°da pigiai. 

1436 N. Ashland Avė.

GROSERNĖ ir bučernė pardavi
mui 5 kambariai užpakaly krautuvės. 
2 karų garadžius, nebrangi renda. 
Atsišaukite po 6:80 vai. vak.

6601 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA alinė su namu ar
ba krienų biznis, išdirbtas gerai. 
Virš 300 kostumerių

7218 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA Kotelis, Alinė ir 
Restaurant, biznis išdirbtas gerai 
virš 30 metų.

1245 So. Michigan Avė.

LINCOLN S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 

100 Proof”
' <ITS EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME 
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kitą syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY, 
Aštuonių mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liųuor Co
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St
VICTORY 5382-83

(.ISTERINE
refieves

SORE THROAT
■ ' ' $ ■' r -' J
Listeiine beveik mome taliail 
užmuša, turinčias bendiumo! 
su paprastais šalčiais bakteri-l 
jasl Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją su-Į 
skaudina. Ir Listcrins yra 
taipjau labai Veikcniinga ns-,taipjau laoai veiKiminga na-, ’ 
priltidimt šalčio. AtMttiU >. M 
•tudijavimai 102 žmonių lai-1 ‘J 
ke 2 H žiemdš minėsią pa- f 
rodi, kad tie. kurie plauna Į 
gerklf su Listerine tiktai H j 
tesirgo šalčiais, turijo 
trumpesnius ir U lengvesnius1 
už tuos/ kurie neėiplovl. 
Lambert Pharmacal Co.. S»

. Louis. Mo. T,

Reduces COLDS

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Dailiarašystės 
Pilietystės

Stenografijos 
(Gregg) 

Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
8106 So. Halsted St., Chicago, 111.

YANKEEetF00bISPlf6DUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fountain įrengimų Ice Cream 
Konų — Pretzel’iu 

8645 SO. WALLACE STREET 
Tel. Yards 4996 

Chicago, III. /

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTf 
Ar jusu stogas reikalauja patai 

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir į tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Nftmai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
6 ir 6, karštu vandeniu šildomas, 
moderniškąs, taipgi užpakalyj nau
jas akmeniniu ptimatu medinis na
mas, 4 kamb., garadžius geroj apie- 
linkėj, pigiai. Esu našlė, sunku pri
žiūrėti. Tel. Grovehill 2841.




