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Karo Pavojus 
Europoj

Lietuvos Naujienos

Washingtonas nu
mato karo pavojų 

Europoj
Dabar nebėra kas suvaldytų 

Jugoslaviją jos straksimuo
se prieš Italiją ir ji lengvai 
gali įsivelti j karą

VVASHINGTON, s. 17.—Roo- 
sevelto administracija yra labai 
susirupinusi tuo, kad Francija 
jau nebegali suvaldyti Jugosla
vijos ir sulaikyti ją nuo neiš
mintingų žingsnių, kurie gali 
privesti prie karo.

Gautos konfidencialės žinios 
sako, kad Mussolini daro viską, 
kad išvengti karo, bet įtakingos 
jėgos pačioj Jugoslavijos val
džioj stumia šalį prie karo, 
kaip prie vienintelio budo išlai
kyti nuo pakrikimo tą valstybę.

Jau senai ėjo aštri kova tarp 
serbų, kroatų ir slovėnų. Bet 
Jugoslavijoj yra ir kitų mažes
nių tautybių—albanų, bulgarų, 
černogorų, hercogovinų ir bos- 
nų, kurie tiek pat nenori serbų 
jungo.

Karalius Aleksandras įvedęs 
diktatūrą ir didžiausios prie
spaudos priemonėmis įstengė 
šiaip taip palaikyti tas .įvairias 
tautybes krūvoj. Bet dabar 
Aleksandro jai? nebėra.

Paliuosavo Louisvil- 
le turtuolę sumo
kėjus išpirkimą

LOUISVILLE, Ky., s. 17. — 
Louisville turtuolė Mrs. Alice 
Speed Stroll, 26 m., kuri žmog- 
vagio buvo pastverta pereitą 
trečiadienį iš savo namų, liko 
paliuosuota, jos vyrui sumokė
jus $50,000 išpirkimo .

Jis buvo perimta federalinių 
agentų, kai Mrs. Frances Ro- 
binson, kun. Clegg iš Indiana- 
polis ir jo žmona, ją automo
biliu vežė namo.

Poškėjo, kad jauną tur- 
tulę buvo išvogęs Thomas H. 
Robinson, Jr., 26 m., kuris da
bar slapstosi. Ji visą laiką bu
vo laikoma viename apartmen- 
te Indianapolis, Ind., priežiūroje 
Robinson ir jo žmonos. Ji sa
ko, kad su ja visą laiką buvo 
labai gerai apsieinama ir ji 
jaučiasi gerai, tik yra kiek pa
vargusi. Ji pati daugiausia ir 
vedė derybas dėl sumokėjimo 

^išpirkimo.
Pas suimtąją Robinsono žmo

ną rasta ir $500 išpirkimo pi
nigų. Kitus pinigus pasiėmęs 
jos vyras, kuris, manoma, dabar 
slapstosi Chicagoj.

Robinson yra kilęs iŠ geros 
šeimynos, yra lankęs Vander- 
bilt universitetą, kur mokinosi 
teisių. Bet metė mokyklą ir 
apsivedė. Atsidūręs skurde jis 
pamišo ir per tūlą laiką buvo 
Tennessee valstijos pamišėlių

Chicagai ir apielinkei Tedera* 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, šilta, galbūt 
lietus į vakarą.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 
5:06. 5

Jo vietininkai, matydami, kad 
šaliai gręsia pakrikimas, gali 
pasirinkti karą kaipo lengviau- 
sį būdą išlaikyti šalies čielybę. 
Gen. živkovič, “geležinis žmo
gus” prie Aleksandro, yra griež
tai nusistatęs prieš Italiją. Jau 
ir pirmiau Francija turėjo ke
lis sykius stabdyti Jugoslavijos 
straksėsimus ir nuolatinius iš
sišokimus prieš Italiją.

Dabar gi Franci jos įtaka Ju
goslavijoje sumažėjo, nušovus 
Franci joje Jugoslavijos kara- 
Ui).

Be to jugoslavai dūksta prieš 
Vengriją, kur rado prieglaudą 
politiniai Jugoslavijos tremti
niai. Grumojama ultimatumu 
ir karu. Jei Vengrija butų 
pulta, tai ją gins Italija kaipo 
savo sąjungininkę.

Todėl karo pavojus Europoj 
yra daug didesnis, negu augštie- 
ji oficialai drysta viešai tai 
pripažinti.

O Jugoslavijai jsivėlus į karą 
su Italija, ar su kita šalimi, 
lengvai užsiliepsnotų ir visa Eu
ropa, nes padėtis visoje Euro
poje yra labai netikra, pritvin
kusi, pilna karo pavojaus. Už
tenka mažiausios kibirkštėlės, 
kad viską įžiebtų ir išnaujo 
prasidėtų visos Europos sker- • — * dyne.

name. Vėliau jis buvo atiduotas 
tėvų priežiuron, nors tam dak
tarai ir priešinosi. Jie sako, 
kad jis nėra kriminalistas, bet 
yra tokio budo žmogus, kuris 
negali pasipriešinti pagundai 
padaryti ką nors blogo. Vėliau 
jis vedė antrą žmoną, kuri da
bar ir liko įvelta į išvogimą.

Federaliniai agentai, kurie 
daugiausia ieškojo Mrs. Stroll, 
sako, kad jos išvogime dalyva
vo tik vienas Robinson, tik 
gal vėliau prie to darbo kiek 
prisidėjo ir kiti žmonės.

Mrs. Stroll iš pat mažytės 
buvo auklėjama su. didžiausiu 
atsargumu, kad kas jos neiš
vogtų. Net ir mokykla buvo 
įrengta prie pat namų, kad ne
reikėtų toli vaigščioti. Ištekėju
si buvo mokinama šaudyti, bu
vo apstatyta sargais ir turėjo 
didelį šunį. Bet vistiek niekas 
negelbėjo: ji be jokio triukš
mo, ir tai vieno žmogaus, buvo 
pastverta iš savo pačios namų 
pačiame vidurdienyje.

Dillingerio draugas 
mirė elektros 

kėdėj
COLUMBCS, O., s. 17. —Sį- 

ryt Ohio kalėjime elektros kė
dėj liko nužudytas Dillingerio 
gangsteris Harry Pierpont, 32 
m., kurį Dillingeris išliuosavo 
iš Michigan City kalėjimo ir 
kuris, atsilyginimui, išliuosavo 
Dillingerį iš Lima, O., kalėjimo. 
Laike Dillingerio išliuosavimo 
liko nušautas šerifas. Už tą 
-Pierpont ir mirė elektros kė
dėj.

BELGRADAS, s. 17. — Penk
tadieny, tuoj po karaliaus 
Aleksandro laidotuvių, čia su
sirinks mažoji enterite, Ma
noma, kad Jugoslavija pasiųs 
ultimatumą Vengrijai už glo
bojimą suokalbininkų, kurie 
karalių nužudė.

PLĖŠIMO TIKSLAIS PASMAUGĖ SAVO MOČIUTĘ

James Soldat, 18 metų chicagietis (kairėj), sūnūs ristiko, plėšimo tikslais pasmaugė tame pa
čiame name gyvenusią tėvo motiną Mrs. Anna, Soldat (vidury). Plėšime ir žmogžudystėj jam 
gelbėjo Frank Shovvronski, 17 m., ir John Maciejewski, 19 m. (dešinėj). Jie pelne tik $32.

Pavojinga padėtis 
automobilių indus

trijoje
Netolimoj ateity turės įvykti 

aštrus susikirtimas tarp dar
bininkų ir automobilių fab
rikantų

WASHINGTON, sp. 17. — 
Automobilių industrijoje eina 
užslėpta didelė kova tarp dar
bininkų ir fabrikantų. Ji turės 
išeiti aikštėn apie lapkričio 2 
d., kada išsibaigs šios svarbios 
pagrindinės, industrijos kodek
sas. Administracijos rateliuo
se jaučiamas didelis susirūpi
nimas ir baimė tai dienai besi
artinant.

Nuo pat kodekso paruošimo 
dėl jo ėjo nuolatiniai kivirčiai.

Automobilių magnatai yra 
griežtai nusistatę prieš organi
zuotus darbininkus ir jie pri
vertė Johnsoną- tyadaęyti , slap
tą kompromisą, ’ kuriuo vietoti 
kolektyvių derybų yra įveda
mas “užsitarnavimas”. T ,

Organizuoti darbininkai tam 
griežtai pasipriešino ir Johnson 
turėjo prisipažinti, kad jis bu
vo suklydęs ir prižadėti klaidą 
pataisyti kodeksą atnaujinant.

Nuo to laiko prezidentas du 
sykiu atnaujino kodeksą. Bet 
nė jis, nė Johnson nedarė pa
stangų tą “klaidą” atitaisyti.

Pavasary pasipiktinimas au
tomobilių magnatų griežtu nu
sistatymu prieš organizuotus 
darbininkus pasiekė tokio lai
psnio, kad darbininkai prigrū
mojo generaliniu streiku.

Po visos savaitės derybų, įsi
maišius pačiam prezidentui, 
krizio išvengta. Bet darbininkai 
pasiliko tiek pat nepatenkinti, 
nors laikinai ir aprimo. Nes bu
vo apsistojimas industrijoje, 
todėl nepatogus laikas strei
kui.

Bet dabar besiartinant žiemai, 
kada padidėja produkcija, darbi
ninkai ruošiasi naujai kovai.

Pastarąjį kartą prailginant 
kodeksą, su darbininkais visai 
nebuvo pasitarta. Tą darbinin
kai atsimena. Prailginimas bu
vo autorizuotas po Johnsono pa
sitarimo su Chrysleriu. Abu 
rekomendavo kodeksą prailgin
ti 90 dienų. Prezidentas tą lai
ką sutrumpino iki 60 dienų.

Besiruošiant prie atnaujinimo 
kodekso lapkr.K3 d., NRA dar
bininkų patariamoji taryba kon
fidencialiai rekomendavo, kad 
“užsitarnavimas“ butų panai
kintas ir kad visoje industri
joje butų įvesta 40 vai. darbo 
savaitė. Nuo priėmimo šios 
rekomendacijos priklausys tai
ka automobilių industrijoje, 
peš darbininkai yra nusispren-^ 
dę panaikinti visokius “uŽsitar- 
navimus” ir įvesti kolektyves 
derybas.

Tą nujaučia ir automobilių 
magnatai. General Motors jau 
įveda savotiškas “kolektyves 
derybas“, bet, kartu atsisako 
pripažinti unijoms teisę atsto

vauti darbininkus. Reiškia, tas 
trustas yra nusisprendęs ir to
liau kovoti organizuotus darbi
ninkus ir nieko bendra su jais 
neturėti.

Apiplėšė miesto iž- 
dynę

BROCKTON, Mass., s. 17.— 
Trys plėšikai. užpuolė Brockton 
miesto iždinipko raštinę, nuga
lėjo policistą ir pabėgo pastvė
rę apie $14,000.

Armija duoda užsa
kymus visai nepaisy

dama kodeksų
WASHINGTON, s. 17.—Nors 

valdžia yra patvarkiusi, kad 
jokie valdžios užsakymai nega
li būti duodami ton|s kompani
joms, kurios neturi ar yra pra
radusios savo Molinuosius Arus, 
armija, kaip išrodo, visai tų 
patvarkymų nesilaiko. Ji dabar 
atidavė didelį kontraktą Chev
rolet Motor Co., • kuri sulig 
po patvarkymo^ negalėtų val
džios kontraktd į gauti, kadangi 
jai lempas gamina tokia firma, 
kur yra netekusi Mėlinojo Aro. 
Tas pats yra ir su Chrysler 
kompanija. O Fordas gi .dar 
niekad neįsigijo Mėlinojo Aro.

Prieš kelias dienas armija 
padavė tuščių kulkų užsakymą 
Remington Arms Co., kuri irgi 
neturi NRA Mėlinojo Aro.

Chinija siūlo sidabrą 
mainyti ant aukso

WASHINGTON, s. 17. — 
Valstybės departamentas pa
skelbė, kad Chinija pasiūlė sa
vo sidabrą išmainyti ant Jungt. 
Valstijų aukso.

10 žuvo tyfune
MANILA, P. L, s. 17.— Per 

Manilą perėjo tyfunas su labai 
smarkiu lietum, kuris truko 
keturias valandas ir pridarė la
bai didelių nuostolių, žuvo ir 
10 žmonių. Visi kiti darbai li
ko sustabdyti, kad visi galėtų 
prisidėti prie atstatymo dar
bo.

Nupigino gasoliną
CHICAGO.—Didžiosios gaso- 

lino kompanjios, kurios kovoja 
nepriklausomąsias kompanijas, 
vakar vėl nupigino gasolino kai
ną. Dabar ddižiųjų kompanijų 
pasolinas pardavinėjamas po 
11.9c galionas, o nepriklauso
mųjų dar pigiau,

PEORIA, III., s. 17. —Victor 
Holmstorm ir Mrs. Von Court- 
ner liko užmušti tįes Brimfield. 
^Holmstorm važiavo automobi
liu 85 m. į vai. greitumu ir 
neteko kontrolės, 
i I' ' » | F :

Gatvėj nušautas žy
mus politikierius 

Walsh
'M ..................... .............—

CHICAGO.—Michael J. Walsh, 
55 m., dabar buvęs pagelbinin- 
kas superintendento vandens 
tuntų dėjimo departamente, bet 
pirmiau buvęs koronerio pa- 
gelbininkas, liko vakar nušau
tas prie pat savo namų 5249 
S. Union Avė.

Jis buvo žymus politikierius 
ir buvo pažystamas daugeliui 
lietuvių.

Vėliau liko suimtas ir jo už
mušėjas James Breen, 38 m., 
4525 Emerald Avė., kuris pri
sipažino nušovęs Walsh už tai, 
kad jis prigavingu budu išvy
niojo iš Breen motinos ir se
sers $7,800.

Breen jau yra sėdėjęs kalė
jime, o jo brolis ir dabar slaps
tosi nuo policijos.

Walsh .gi per ilgus metus bu
vo koronerio įagelbininkas prie 
koronerių Hoffmano ir Wolff, 
bet liko pašalintas 1924 m. su
gavus bandant pakreipti koro
nerio jury nuosprendį. Jis bū
davo kartais demokratas, kar
tais republikonas, kur matė 
daugiau naudos ir laimėjimą.

Potvyniai ir žemės 
drebėjimas Cali- 

fornijoj
LOS ANGELES, Cal., s. 17. 

—Los Angeles ir didelį pietinės 
Califomijos plotą supurtė nau
jas žemės drebėjimas.

Kartu užėjo didelės liūtys, 
kurios vietomis virto debesio 
pratrukimu, kuris užliejo gat
ves ir patvindė ištisas apielin- 
kes.

Danzige už išdavys
tę areštuotas katali

kų vadas 
Į »

DANZIGAS, s. 17. —žymus 
katalikų darbuotojas Behrendt 
tapo areštuotas už šalies išda
vystę ir už išdavimą oficialių 
dokumentų “kaimyninei vals
tybei“. Kadangi jis yra Danzi- 
go centro partijos narys ir val
džios patarėjas, tai jo areštar 
vimas iššaukė didelę sensaciją.

DETROIT, Mich., s. 17. — 
Edward Lickwala, 20 m., li
ko nuteistas 10 metų kalėji
mai! už grūmojimą Edsęll 
Fordui, sunui Henry Fordo, 
kad išgauti iš jo $5,000.

LOS ANGELES, Cal., s. 17. 
— Pabartas už tyčiojimąsi ir 
barimąsi su mergaitėmis, pa
sikorė Joseph Anguli, 12 me
tų amžiaus. '

(^ĘW YORK, s. 17. —Louis 
Esposito, 23 m., sūnūs turtuo- 
li(į liko pastvertas žmogvagių. 
Už jo paliuosavimą reikalauja
ma $20,000 išpirkimo.

Lietuva tautu sąjungos 
komisijose

ŽENEVA. IX. 11. Etla. — 
Tautų Sąjungos pilnatis išsirin
ko Švedijos užsienių reikalų 
ministerį pirmininku.

Lietuvos delegatai įeina į še
šias komisija. Lietuvos užsie
nių reikalų ministeris Lozorai
tis išrinktas Tautų Sąjungos 
pilnaties darbų tvarkos komisi
jos pirmininku, į kurią, be Lie
tuvos, įeina Anglijos, Italijos, 
Čekoslovakijos, Airijos, Haiti ir 
Šveicarijos atstovai. Kaipo ko
misijos pirmininkas Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris yra 
pilnaties prezidiumo narys.

Atidėta profesiniu są
jungų uždarymo byla
KAUNAS.—Profesinės sąj- 

gos centro valdyba apskrities 
viršininko nutarimą uždaryti 
profesinę sąjungą, apskundė 
Kauno apyg. teismui. Vakar 
Kauno apyg. teismas tą skundą 
ir svarstė. Prokuroro pad. p. 
Sasnauskas prašė teismą, kad 
skundą atmestų. Skundą palai
kė adv. Purėnienė.

P. Purėnienė prašė bylą ati
dėti ir kad teismas išreikalautų 
iš apskrities viršininko ir karo 
komendanto motyvus, kuriais 
remiantis sąjunga uždaryta.

Teisinas adv. Purėnienės pra
šymą patenkino.

Hitleris pasiliks 
“tautos vadu” iki 

gyvos galvos
BERLYNAS, s. 17. —Vokie- 

tijai paskelbta, kad Hitleris 
pasiliks “tautos vadas”—“Fu- 
ehrer” visam jo amžiui.

Vakar visi ministeriai sudė
jo ištikimybės priesaiką Hitle
riui, o ministeris Lammers pa
skelbė, kad Weimar konstitu
ciją, kurią pildyti Hitleris pri
siekė užimdamas kanclerio vie
tą, dabar jau nebeveikianti. 
Pats reichstagas, jei ir norė
tų, neturi teisės pašalinti, ar 
apkaltinti Hitlerį.

Teismas išduoda 
Haūptmanną New 

Jersey valstijai
NEW YORK, s. 17. —Teis

mas nusprendė, kad Bruno 
Hauptman neužtektinai įrodė, 
jog jis kovoti d., 1932 m. tik
rai nebuvo New Jersey valsti
joj ir nusprendė Haūptmanną 
išduoti New Jersey valstijai, 
kur jis bus teisiamas už nužu
dymą Lindberghų kūdikio, ku
ris ir buvo išvogtas kovo 1 d.

Hauptmanno advokatui duo
ta tik 48 valandos paduoti ape
liaciją į augštesnį teismą. Jei 
apeliacija bus atmesta, Haupt- 
mąnn galbūt dar šią savaitę 
bus išgabentas į New Jersey 
valstiją.

CHICAGO. — Albert Annan, 
49 m., prisipažino užmušęs sa
vo meilužę Mrs. Ottila Schaef- 
fer, 45 m., jų namuose 1048 
W. 79 St. Ją užmušė grie
žiant radio po girtavimo, kaip 
daugelis metų atgal lygiai prie 
panašių aplinkybių Annan žmo
na užmušė savo meilužį.

Annan bandoma surišti ir 
su Mrs. Stroll iš Liuosville, 
Ky., išvogimu.

Sensaciją išaiškino
BIRŽAI.— “Musų Kraštas” 

38-me n-ry, rugsej<ų23 d., įdė
jo vedamąjį “Vertinkime kri
tiškai”, kuriame be ko kita ra
šo:

“Po Biržų kraštą pasklido 
skaudi ir netikėta, Lietuvoj; 
der negirdėta, naujiena. Biržų 
dekanas kunigas " Kuprevičius, 
žmogus jau apie 60 metų am
žiaus, turėjęs visai iškrypusio 
pobūdžio santykių su mažame
tėmis mergaitėmis, iš kurių 
viena pasirodė esanti apkrėsta 
lytine liga. Pats kaltininkas, 
dalykams išėjus aikštėn, prisi
pažino ir, sumokėjęs nukentė
jusios mergaitės tėvams kiek 
pinigų tuo tarpu išvažiavo į 
užsienius... Atitinkami valdžios 
organai veda kvotą”.

Laikraštis toliau rašo, kad 
“ta nelaimingoji nukentėjusio
ji mergaitė kaip tik buvo “an
gelaičių” organizacijoje ir, grei
čiausiai tos organizacijos prie
danga buvo pavartoti jai pri
vilioti”.

Jei vedama kvota, tai klau
simas bus nuodugniai išrištas 
ir nušviestas, ko ir reikia lauk
ti, nes tai yra būtinas reikalas.

darbių
be-

savai-
tęs pabaigoje Klaipėdos darbo 
įstaigoje buvo įsiregistravę 503 
bedarbiai, jų tarpe, 81 mote
ris. Pereitą* savaitę buvo įre
gistruota tik 105 bedarbiai. Be
darbių skaičius padidėjo dėl 
žaliavos stokos sustojus dirbti 
dviem lentpiuvėms. Be to, se
zonui pasibaigus, sumažino sa
vo darbą ir trąšų fabrikas 
“Union.”

Sustreikavo plytinės 
darbininkai

KAUNAS, rs. 14. — Rimkų 
km. Jonavos vals. yra Parovoz- 
niko plytų dirbtuvė, kurijoj 
dirba api^ 100 darbininkų. Už
vakar visi darbininkai sustrei
kavo. Streikuoją todėl, kad 
darbdavys sumažinęs atlygini
mą, verčiąs ilgai dirbti ir ne- 
punktualiai išmokąs atlyginimą. 
[ vietą išvyko Kauno apyg. dar
bo inspektorius p. Grabauskas.

Antras streikas kilo vakar 
Kaune, Daukgps g. “Aškinazi” 
saldainių ^dirbtuvėj. Darbdavys 
atleidęs vieną darbininką. Dar
bininkai tvirtina-, kad šis atlei
dimas esąs neteisėtas ir protes
tuodami metė darbą. Nesusi
pratimą stengiasi likviduoti 
Kauno m. darbo inspektorius.

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

Parduoda laivakortes ant 
visų; laivų.

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

TeL Canal 8500
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Jėseph Simonet

Dvi Poros Vienodą Auskarų
-- -........ . —.. -------- -

(tęsinys)
Aš, suprantama, nudaviau esąs 
kaltas, — kilstelėjau skribėlę, 
atsiprašiau ir priėjęs prie 
“vidiero” (stiklinio bufeto) 
nusipirkau laikraštį. Paėjęs 
kiek j šalį, ėmiau gaudyti į- 
domesnes tos dienos žinias, 
Bet štai, prieina toji pati 
mergaitė ir lenda man visai į 
akis. Man j ją pažiurėjus, ji 
tuojau pakėlė akis į viršų, 
bet tuo pačiu kartu savo deši
nės akies voką nuleido žemyn, 
o netrukus tokį pat mirktelė
jimą padarė ir jos kairioji 
akis. Bet kadangi aš “nesu
pratau” ką tai reiškia, tai ji 
man tuojau ir sako: “Einam! 
aš netoli nuo čia gyvenu! Ar 
tu tikėsi? — Aš net sudrebė
jau! Žinai, Leonardai, ji toki 
jaunutė — galėjo būti apie 15 
metų nedaugiau, ir visai ne
panaši į “gatvės mergą”. Bet 
kodėl? Kaip, dėl ko ji atsi
dūrė gatvėje, — man buvo į- 
domu patirti. Todėl atsisėdau 
su ja ten pat prie stalo, kad 
persitikrinti ir sužinoti daly
ko priežastį. Ji buvo iš tiesų 
graži. Jos pilnas simpatijos 
mažas veidelis atrodė visai 
nekaltas. Be to dar, ji turėjo 
kuopuikiausią dailią figūrą, 
šilkiniai — juosvus plaukus ir 
dideles tamsias akis, kurias 
viršijo taip pat tamsus siauri 
antakiai ir apaugusios tankios 
blakstienos. Ir kas atsitiko?— 
ogi pasirodo, kad mergaitė 
yra nelaimes auka. Jos gra
žios akys pasriuvo ašaromis 
ir lyg nubaustas kūdikis grau 
džiai verkė. Verkė pasikuk
čiodama. Paskui, kiek apsira
minusi, ir pro ašaras ėmė 
man sakyti:—

“Tarnavau *ten cents* krau
tuvėje. Laike revoliucijų na
mai bilto ^daužyti

kas įvyksta, kai mergina pa- vieną dieną išeinu pasivaikš^ atsipiraŠaii!° | Kartą vienas turtingas 47
čioti, bet stebėtina, kaip ji Vyras prišokęs pakelia pa- metų amžiaus gydytojas, apsi- 

buna dideli man niekt) apie tai neįižnii- galvę ir rattda 2 doleriu, 6 vi- Į vedė su gražia jauna, bet ne
draugai (žinoma, taip ir turi į nė!” Baigta. Tardymą su Hu- sal niekuo nbkalta moteris, se- turtinga 19 metų mergina. Iš
būti). Bet jeigu vaikinas yra dininkų parašais prideda prie* r !r% įTv* o 4 lt n '1a I-* a • a * a «

pilnas egoizmo, jo laime ir Bylos, o teisėjas paliuosuoja 
tikslas prie jos buvo tik ant jaunikį nuo vedybų, 
trumpo laiko, tai taip greit, Tai viena negraži priemone 
kaip jis ją “mylėjo”, taip greit nusikratyt suvilios merginos. 
Jau no,ri 111,0 J<)s Pabegti. Bet'O štai antra — dar biauresnė. 
pabėgti nėra galimybės, nes ..Vyras gyvena su savo ištikima 
mergina reikalauja vedybų gora žmona. Pasitaiko jam į- 
bei užlaikymo. O Kubos įsta- simylėti į kitą kurią merginą, 
tymai tam yra net ir perdaug bet apsivesti jis negali, nes 
gerai pritaikyti. Kad tie “var- jls vedęs. Kas daryti? Ateina 
gšai” vyrai po tokio nusikal- • - • -
limo ir pasijudinti nebegali 
Bet už tai jie nebūtų vyrais, 
jeigu nesurastų priemonių, 
kaip iŠ tokio keblumo išeiti. 
Ir jie suranda! Visų pirma 
busiančiam jaunikiui ateina į'draugą belaukiantį Draugas 
pagalbą kuris nors jo geras 
draugas. Jie visi trys — jau
nikis, jaunoji ir jaunikio 
draugas — eina pasivaikščio
ti, o eidami pro kurį nors 
saliuną ar traktierių, jauni
kio draugas pasisiūlo užeiti į 
vidų ir išgerti po stiklą. Susė
da, geria šnekučiuoja. Bet 
štai jaunikiui “yra reikalas” 
kur pasišalinti. Atsiprašęs ant 
minučiukės išeina. Jo draugas 
dar arčiau prie jos prisikišęs 
ar tai geria, ar šnekučiuoja. 
Neužilgo ateina jaunikis ir 
atsiveda policininką, kuriam 
rodydamas sako: “Aš šios
merginos negaliu vesti, jau
kelintas kartas su kitais vaik
što, o manęs visai neklauso, 
štai ir dabar, eidamas gatve 
patėmijau, matote, ir tikrai 
sakau, kad man toksai jos el
gęsis yra biaurus ir nepatin
ka!” Policininkas daro tardy
mą, o jaunikio draugas aiški
nasi : “Aš visai nieko nežino
jau, kad ji turi vaikiną, kitaip 
nebūčiau aš su ja ėjęs. Aš 
paskutinę savaitę beveik kiek

tenka į vyro kilpas. 
Iš karto jie

Tai viena negraži priemone

ir čia jam draugas į pagalbą. 
Vidurnakty, kai žmona miega, 
vyras pamažu atsikelia, apsi
velka ir pakišęs po jos pa
galviu 2 ar 3 dolerius išeina 
lauk, čia jis jau randa savo

dėdahui dreba ir verkia. La- gyvena metus labai gražiai, 
bai aišku, po taip nusiseku- nes mergina, patekusi iš blo- 
sios scehdft vyras gauna di- go į gerą gyvenimą, buvo vis-l 
vorsą! |kuo patenkinta. Bet štai pasi-

Ėet nereikia manyti, kad taiko jai susipažinti su jaunu 
tik vien Kubos - vyrai moka karininku, ir ji įsimyli į jį. 
lošti Judošiaus rolę, o mote-! Jos karšta prie jo meilė nus- 
rys tai šventos. No, ne! Yra ir vėrė visą i"’ fc ‘ 
moterų, kurios sugeba ir vy- gyvenimą. Ji pradėjo galvoti 
rains “išplauti guzikus!” Bet planus, kaip to senio nusikra- 
vis tik reikia pripažinti, kad* tyli. Nėra žinios kokia prie- 
vyrai yra didesni Judošiai,' inoiię ji butų pavartojusi, kad
negu moterys. Vienas dar ne
senas charakteringas atsitiki
mas buvo toks:

įeina, uždaro <|uris ir atsisto
jęs prie lovos išsirengia. Savo 
kelnes ir švarką pasideda ten 
pat ant kėdės, o patsai iš len
gvo atsisėda aut lovos krašto 
prie ramiai miegančios mote
ries. Nepraeina daug laiko, 
ateina vyras su liudininkais 
ir tvirtina jiems, kad pas jo 
žmoną yra “chulo” (vyras, 
kuris eina pas svetimas mote
ris). Priėjus prie durų, vyras 
truktelėja, durys atšoka ir įė
jęs su liudininkais “Užklum
pa chulo” be kelinių prie 
žmonos. Šis nusigąsta, urnai 
šoka, griebia kelines, švarką 
ir mėgina bėgti, bet ten pat 
būna sulaikytas ir tardomas. 
O jis į klausimus atsakyda
mas aiškinasi: “Aš vyrai, nie
ko nežinau, ji rnaile jau ke
lintas kartas užsikviečia, o aš 
jai už tai moku pinigus. Kagi 
aš galiu žinoti, ar ji turi vyrą, 
ar ne? šiuo kartu aš jai da
viau tik 2 dol.1, kuriuos ji pa
slėpė po pagalve, o praeitus 
kartus aš jai esu mokėjęs ir 
daugiau. Atleiskite, labai jūsų

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

. Physical Therapy
and Midwife

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
ėlėctriė treat- 
ment. ir magne- 
tie blankėts ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Graboriai

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS 
Pullman 4151 

10734 S.Michigan Av 
Republic 3100 

2506 W. 63 St

Amerikos Lietuvių Daktarų 
~_______ Draugijos Nariai.

Tel, Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

Phone Canal 6122
DR <4 šį berupestingąjį p UIV. DUj/jIuj

1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868perkeisti seną daktarą į jauną 
carininką, jeigu nebūtų susi
dariusios netikėtos aplinky
bės.

(Bus daugiau)

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERYASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nUo 6:30-8:30 

Nedėtomis pagal sutarti.

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGĖMIS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. VAITUSH, OPT. j
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. w _____ ____ ______

4712 South Ashland Av.l DR. S. NAIKELIS
____  B0UleVard 7689 • | GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

kaip pirmiau.

Phone Boulevard 7589

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

to, krautuvės užsidarė, o aš 
palikau kaip stoviu. Dirbda
ma nieko sutaupyti negalėjau, 
nes į mėnesį teuždirbdavau 
po 8 dolerius, nežiūrint, kad 
dirbau 12 vai. per dieną. 
Dabar kelintą dieną badauju, 
o motina sunkiai serga. Kad 
išsigelbėti iš nelaimės, nuta
riau parsiduoti, kad užsidirb
ti pinigų.”

—Tai baisu! — pamaniau 
sau. — Jeigu jau reikia grie
btis tokios priemonės, kad at
sispirti prieš gyvenimą, tai to 
gyvenimo nebėra—jis sunai
kintas...

Ir ar tu tikėsi, Leonardai, 
aš niekuomet dar nebuvau 
taip sujaudintas, kaip tą kar
tą, matydamas tą nelaimingą 
gražią mergaitę. O kas svar
biausia, kad jos gražus atei
ties gyvenimas dabar kabojo 
ant bedugnės... Kas man beli
ko daryti? Duoti jai kokį do
lerį, palikti ir eiti, aš nega
lėjau, nes jaučiau prie jos ne
paprastą gailestį, todėl nieko 
daugiau nebemanydamas nu
tariau persitikrinti ir jeigu 
bus galima ją gelbėti.

—Pasakyk man, kaip tavo 
vardas?—paklausiau aš jos.

—Mano vardas! .Engracia 
Isabel Vidai, — buvo atsaky
mas.

—Kaip senai šiuo darbu už
siimi?

—Tik... dar pirmą dieną, ir 
...tamsta buvai pirmutinis, ant 
kurio aš pataikiau...

—Klausyk Engracia, — sa
kau jai, — man atrodo, kad 
Ši situacija neužilgo turės bai
gtis, o tada, be abejo, ir tavo 
“ten cents” krautuvė atsida
rys. Tu joje kaip dirbai, taip 
ir dirbsi, tik daugiau kantry
bės! O dabar, iki tu gausi dar
bą, aš tau prižadu padėti, bet 
tik »U ta sąlyga, kad į gatvę 
nebeisi. Gerai?

Mergaitė iš džiaugsmo net 
paraudo, tuojau pasikėlė ir 
norėjo jau pulti prie manęs, 
kad atsidėkoti, bet aš ją su
laikydamas tuo pačiu kartu

paklausiau: “Na, Engracia, 
pasakyk man, kut* tu gyveni?” 
—Enipedrado 75, — labai lin
ksmai atsakė.

Neužilgo buvau jos namuo
se. Jos du maži kambarėliai 
buvo švarus, o viename jų 
gulėjo serganti jos motina. 
Dar labiau pagailo man tos 
šeimynos, todėl išėmęs kelis 
dolerius padaviau Engracijai, 
kad apsirūpintų būtiniausia, 
kas reikalinga.

Nuo to nepaprasto atsitiki
mo praslinko 38 dienos. Eng- 
racija atgavo savo darbą, o 
jos motina sustiprėjo ir pa
sveiko. O dabar mano bran
gus Leonardai, panelės Engra- 
cijos būklė žymiai pasitaisė. 
Gauna algos trigubai daugiau, 
negu pirma, o dirba viso tik 8 
valandas per dieną. Turėda
ma laiko ir truputį pinigų, 
vakarais ji lanko mokyklą, 
jau puikiai skambina pianą ir 
dainuoja. O kai aš kartais at
lankau jos namelį, tai tu nu
sistebėtum pamatęs koki 
“persona” aš atradau jų dvie
jų tarpe. Aš jų namuose esu, 
taip sakant, “liombre con ei 
precio!”

—Nors trumpa, bet tikrai 
nepaprastai įdomi istorija, — 
sako Leonardas, — todėl esu 
tikras, kad tu nepavydės! ir 
man pasižinft su taja nepa
prasta mergaite.

—Taip, malonus Leonar
dai, — sakau jam, — laiko 
dar daug yra, todėl ir tavo 
norą aš išpildysiu. Bet visų 
pirma aš linkiu tau užbaigti 
savo reikalus su seniorita 
Maria dėl Carmen, aš linkiu 
tau pasisekimo.

Leonardas pasikėlė, padavė 
man savo ranką ir sako: 

draiige, tiž pertis1 man
linkėjimus, dėsiu visas pas
taugus pasilikti su Maria, nes 
ji yra man brangesnė už vis
ką.” Tiek pasakęs, paspaudė 
man ranką ir nuėjo.

Dabar, kai Leonardas nuė
jo ir likau aš vienas, lai prie 
progos pakalbėsiu nors pavir
šutiniai apie Kubos žmones, 
šiaip, tik iš pasikalbėjimo su 
fais, atrodo geri ,linksmi, nuo
širdus, bet jeigu priseina turė
ti kokį maždaug bendrą rei
kalą su jais, tai jie pasidaro 
klastingi ir kerštingi.

Na, ot, paimsime visai pap
rastą daiktą. Kubanas prašo 
tavęs paskolinti dešimtuką. 
Jis pasidaro malonus ir rodo 
tau savo didelę plakančią šir
dį. Tu nenorėdamas atsisaky
ti, jam paduodi, bet duoda
mas žinok gerai, kad iš jo ne- 
beatgausi. Tai yra labai re
tas kiibanas, kuris noriai ati
duoda savo skolą. O jeigu mė
ginsi jo prašyti, o dar užsi
spyręs, tai buk tikras, kad su
gadinsi draugystę. Tai žmo
nės abelnai karšto tempera
mento, neturi tvirto nusista
tymo ir nesilaiko logikos, ži
noma, tarpe kubiečių inteli
gentų to blogo kur kas ma
žiau yra.

Didžioji dalis Kubos vyrų 
ir moterų yra neteisingi, pil
ni klastos, apgavingi ir vieni 
kitiems neištikimi.

Dabar, sakysme, vaikinas 
meilinasi prie kurios nors 
jam patinkamos merginos. O 
meilintis jis moka gerai, — 
žodžus beria kaip iš šėčkos. 
Jeigu kam tektų matyti tą ro
mansą, tai išrodytų, kad jeigu 
tik pulsi jam ant kaklo, taip 
ir sutirpsi jo karštos meilės 
glėby. Moterys irgi tokios pat, 
kaip ir tie vyrai. Jeigu jau ku
ri nuristato pasigauti patinka
mą vyrą * tai tam vargšui pri
seina daug kovoti, kad atsi
laikyti. Bet atsilaikyti ne vi
sad pasiseka, nes jis palieka 
kaip “supančiotas” ir labai 
greit jai pasiduoda. Bet pir
miausia, eikime prie išvados,

..............———......................................    '■ ■ • ■ -   i i i i ''nė 'i ii' i, ,

Gerkit ir Reikalaukit
. ■ ■ J '

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos 
Degtinis

* &

Visose Alinise 
Mutual Trijų 

Žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Mutual LiguorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

$1,000,000.00

t
 PASKOLOMS ANT 

PIRMŲ MORGIČIŲ
Nuošimtis tik už likusia sumą, ant lengvų iš
mokėjimų, nuo 5 iki 20 metų: Įstojimo ir 
jokių bausmių nereikės mokėti.

įstok i šią Draugiją sistematiškąi taupyti 
pinigus. Draugija moka dividendus nuo 4% 
iki 6% kas 6 mėnesiai, TaUpymp^ skyrių gali 
pasirinkti. Panašiai: ant $1,000,00 gali mo
kėti po $5.00 i mėnesi arba po kiek noHį kol 
sumokėsi $1,000.00 ir Draugija mokės divi
dendus už sumokėtą sumą.

ItEDERALSAViNGS
jAND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

Ši Brhugiją yra po U. 
S. Governtnent prie
žiūra ir Government 
deda pinigus 

Draugiją.

Dėl platesnių 
kreipkitėts 

Draugiją.

i šią

Žinių

.. ——

2324 So. LeaVitt Street
PHONE CANAL 1678 

JUSTIN MACKIEWICH, RaSt.
... , Į. Y i r// j /t 7 Į 1 j i U ; L l n! •’

—.■■u.--

Rusiška ir Turkiška Pirtis!
DOUGLAS BATHS .

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD Oi
ąrtl St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus .ir druskos vano*

. Rusiška ir — 
Moterims,. ąęredąm

Telefohas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiii automobilius visokiems reika 
lams. . Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR.G.SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Juozapas Endeikis 
ir Tėvas

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

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

paČiti vardu)

J. F. KADŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

. Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Te!. Canal 6174 

CHICAGO. ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 
718 W. 18th St.

Tel. Mohroe 8877

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. Lafayette 3572X J. Liulevičius
| GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 

F goję ir apielinkčje 
v Didelė ir graži

I.J.ZOLP
GRABORlt'S 

1646 West 46th St. 
TeL. Boulevard 5203 Ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaują laidotuvėse kūoplgiaušiai 
Reikalo meldžiame atsišaukti, o mu-

Tel. Canal 2515 arb* 2516 
L t SKYRIUS:
1439 S. 49 Ct., Cicero, III

Tel, Cicero 5927
./“l-r. . _‘7 y » - - ■

Tel. Cicero 2109

> ANTANAS PETKUS
, Graborius 

KOfLYįlA DYKAI .
1410 South 49 Ct

CICERO. ILL.

25 METU PATYRIMO
Pritapkime aįdnlų dėl visokių akių

Jei 
Jei 
Jei 
Jei

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėliomis uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

"-'i— J -- ------------"

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

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

tel Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

nn 7U1^7^T *TQLIK. VjLoKjIj Ic
Dentistas

4645 So. Ashland A Ve.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4Į57 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi.ae 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir do 6 iki 8 
vak. NidŠUoj pagal sutarimą 

Ofišb Tel.: Boųjavard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

DR. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

Valandos :l-4 po pietų, 7-10 vaL vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669 . -
.E.SiealmskisDr. Y. ELSiedlmskią,,

GAS , DĖNTlSTAS X-RAY 
4143 Archer av., kamp. Franciscoav.

I*.

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po p’etų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plans 2400
Ofiso Tel. Calųmet 6898
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A, A. ROTH
Rusas Gydytojas it Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti 31 st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne
dėliomis ir Šventadieniais 10—12 

diena. >

Advokatai

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2300 

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

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washington St. 

Kambarys 402 Tel. Dearborn 9047 
Rez. 5349 So. Hermitago Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 9 
TeL Prospect 1610

, y *4-
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out by the cont- chitecture that we have deve-'to correspond indi’vidually. Al- 

icped to so high a degree in ūhough I personally think that 
and me-įif cases of this type should ar-

I are carried 
ractor.

You thereby see why I stresi Science, philosophy, and me-įif cases of this type should ar- 
this inportance. There are ma- įchanics. lt is not my purpuose live it would be much wiser to 
ny ind.viduals who in the past here to expond any new style publish the answer in the paper 
have gene to a contractor and of design. Ii architecture is to md if there should be others 
told that they wanted to build ba stripped of all human andjwith the šame problem it would 
a home. The contractor obioua-1 sočiai va.ucs, if design is to be'automaticaily iessen my work. 
ly; hasn’t, cannot and will not reduced to mere congestion cf 
give the elient the Standard of lines, cubcs and cones, the so'.e 
design of an architect. What ’meaning of which lies in me
tile average contractor doeš chanical ingenuity, then it is 
either copy or duplicatc inĮrict worthy of serious conside- 
some 
that 
The
Roebuck

“Eik, tik nepozuok 
Neužsimiršk !” 

gerai, prižadu! Aš

JUOKĄINAI
“Ponas

prade

aad'vanced Home|they should ingigt of the archi. 
n’0H,‘ ■ . an,.any tect a creation of architecture

Cleveland, Ohio
Kaip kam sekasi

NUPIRKĘ
kuriems klojasi gyven- SPALIO 18, 19, 20

MODEL

80

fll-

Cleveland, Ohio
Misijos

špo-

PETER PE

ZALESKI ir MARTIN, Sav.

3337 So. Halsted St.

pOWN

Ml

Mes turime didžiausi pasi
rinkimą puikių čeverykų:

pa- 
pri-

labai nekorektiškoje 
Jis labai mandagiai 
ir paliko meilučius, 
miestą, jis pirmiau-

Vietos anglų laikraščiai 
laiką bubnija, kad laikai

visą 
ge-

tik 
yra

Parduodame juos pigiausio
mis kainomis..

the 
im-

VYRAMS, MOTERIMS 
IR VAIKAMS.

Before rendering this trend 
add that

world. By their 
intelligence and

Tik pagalvokite! Naujas 1935 m. 
PHILCO už toki mažą jmokėjimą 
—taipgi ant labai lengvu išmokė
jimo sąlygų! Ne atidėliokite — 

' nusipirkite sau PHILCO dabar.
Jusu pasirinkimui 49 nauji mode
liai. su mažu jmokėjiniu ir leng
vais išmokėjimais. Pasilinksmin
kite su vienu iš geriausių radio 
—•PHILCO!

galiu pasakyti 
banko vedėjai 
atsakomybėn ir

prieš teisėją Samuel

with the ultra-

užgauliojimų bei nie- 
Visą savo pamokslą 
rimtiems ir pamoki- 
dalykams. Ragino vi- 
gerais lietuviais ir

mechanical looking and unin- 
viting. It is my purpose to say 
to ithe individuals that are go- 

Iing to built modern homes;

I

Kai savo laiku buvo 
jusi siausti bankų užsidarymo 
epidemija, tai ji palietė ir Cle- 
velandą. Tąsyk užsidarė gana 
stambus Guardian bankas, ku
ris turėjo nemažai indėlių, ži
noma, žmoneliai prarado savo 
sutaupąs. Jei jie ir atgaus 
kiek, tai labai mažai.

Valdžia pradėjo tyrinėti, 
kaip to banko reikalai buvo ve
dami. Pasirodė visokiausių ne- 
reguliaviškumų. Kai kurie fak
tai rodo, jog banko vedėjai, 
taip sakant, apsirūpino. Vadi
nasi, pasinaudojo banko pini
gais. Kaip jie tai padarė ir kur 
pinigus užslėpė, tatai turės iš
aiškinti teismas.

Dabar 
tiek, kad 
traukiami 
rėš stoti 
H. West.

MUSU MARGUMY- I daugiau atsiranda.
žinoma, daug ką galima 

rašyti, bet kada bedarbiui 
sieina susirasti koks darbas,
tai tąsyk pasirodo, jog tų dar- 

> bų kaip nėra, taip nėra. Na, 
o gatvėse po senovei slankio
ja apdriskę vyrai ir rankioja 
cigaretų galiukus.

Nežiūrint to, didlapiai vis 
bovija ir ramina žmones, kad 
viskas eina geryn.

— Clevelandietis.

vis kų kaltė? Ar dėl to dažnai nė
ra atsakomingi ir tėvai, kurių 
pasielgimai visai nekokį pavyz
dį duoda, vaikams?

Kalbėjo ir apie artimo mei
lę; apie tai, kad reikia mylėti 
vienas antrą.

Tai labai gražus patarimas. 
Ne tik artimo meilės, bet ir 
paprasto žmoniško atsinešimo 
j kitu's daugeliui musų labai 
trūksta. — Buvęs.

AMERICAN HOME 
ARH1TECTURE

» » »
Paprastai poliemonas pilie

čiams iškerta visokių šposų. 
Bet štai pas mus atsitiko kaip 
tik atbulai. Poliemonas William 
F. Hayward, kuris yra 42 me
tų amžiaus, prieš kiek laiko 
apsivedė. Gavo gražią ir jau
ną žmoną, kurią išvežė į va
sarnamį, o pats grįžo į tarny
bą.
* Pasitaikė taip, kad policmo- 

v nas netikėtai pasiliuosavo vie
nai dienai. Jis anksti rytą iš
sirengė ir nuvažiavo savo žmo
nelei siurprizą padaryti. Na; 
ir įvyko tikras siurprizas, — 
ir jam ir jo jaunai žmonai.

įėjęs į vasarnamį, poliemo
nas užtiko ’rfavb žmohą' £u ka
valierium 
padėtyje, 
atsiprašė 
Grįžęs į
šiai nuėjo pas advokatą ir už
vedė bylą, reikalaudamas sky
rybų.

» » »
Iš Kalifornijos pranešama, 

kad ten šalta ir kalnuose net 
sniegas pasirodęs, o tuo tar
pu pas mus oras tikrai vasa
riškas, — šilta ir gražu.

Atrodo, kad ir oras biednio- 
kams labiau užjaučia, o Kali
fornijos turčiams iškirto 
są.

ČEVERYKAI 
VISAI 

ŠEIMYNAI

UNIVERSAL
SHOE STORE

Kai __________
ti. Pavyzdžiui, pas mus bu*vo|°f thought I may 
žmogus, kuris turžjo cigarų Il,,e purpose of this artiele was 
dirbtuvžlę. Jis visų laikų pasi- moinly brought about through 
žymėjo savo širdingumu ir at- I numerous ųuestions and com- e _ __ • • • • rl it»i/limlc vtrilnjautė artimą. Daugiausiai sa
vo dirbtuvėlėje laikė senelius, 
kuriems kitur sunki.4 bėra gau
ti koks darbas. Turtų, žinoma, 
jis nesusikrovė.

Kadangi su visais gerai su
gyveno, tai sumanė eiti j po
litiką. Ir turėjo gerą pasiseki
mą. Tapo išrinktas i miesto 
aldermonus. Tas pareigas ėjo 
per 20 metų, — piliečiai jį vis 
rinkdavo. Pereitais rinkimais 
jis išstatė savo kandidatūrą į 
šerifus. Ir laimėjo.

čia kalbu apie John Sulzmo- 
ną, kuris pradėjo nuo cigarų 
dirbtuvėlės ir Įpasiekė šerifo 
krėslą, šiais rinkimais jis vėl 
yra kandidatas i šerifus. Jis 
jau yra žilagalvis senukas, bet 
pasiliko toks jau geras ir pri
einamas žmogus, kaip ir pra
eityje. Lietuviams jis nema
žai yra padaręs gero. Reikia 
tad manyti, jog laike rinkimų 
lietuviai jį parems/

Senelis V.

i plaints of individuals with 
• lack of Information who have 
ibnilt previously. It is not 
meant to be a personai busi- 
ness inducement būt general 
Information on a subject that 
the average person is interest- 
ed yet laxed; especially to 
those who contemplate build- 
ing or remodelling in the 
ture.

average 
copy or c.„t__ — . -

manner of form homes 'ration. What I mean by this a 
stand by the thousands. ,home being luzarre and not 
result is the Sears and'modern. You will agree with 

type of shoddy con-! me that the homes done in 
structed homes which after a strietly modern design and in 
year or two begiu to give and accordance 
you have the imploroble con- modernists conception are cold, 
ditions that now exsist. 

i

American architects rcalizing 
that homes should be more than 
shelters have 
Architecture 
other in the 
ingeniousness 
thought their tireless efforts 
they are produeing homes that 
are not only livable būt per- 
manenitly reflect the culture 
of the cwner. By combining 
both residencial and industrial 
architecture 
developėd a 
that assures 
nence and

Maža mergaite 
aZtiekoriau, aš esu labai link
sma šiandien. Mano sesute 
parvažiavo iš ligonines.”

“Na, o ko gi ji buvo ligo
ninėje?”

“Ji gimė ligoninėje,” paaiš
kino mergaitė.

Žmona — “Gerbiamasis, aš 
jau turiu eiti. Artistas laukia 
kad aš jam pozuočiau.”

Vyras 
nuoga. -

“Gerai
užsirišiu siūlą ant piršto.”

■   r’—  

“Ar tiesa, kad tu pešiesi su 
savo žmona kaip šuo su ka
te?”

“Žinoma, kad netiesa! Kas 
gi girdėjo, kad šuo ar katė 
daužytų lėkštes, svaidytų ko
čėlą ar keiktų?”

Surinko —A. K.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

šiomis dienomis šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje buvo lai
komos misijos. Misijonierius, 
matomai, buvo atvažiavęs iš 
Lietuvos. Apie tai galima sprę
sti iš jo kalbos.

Man teko nemažai visokių 
misijonierių girdėti, tačiau tu
riu pasakyti, jog šis skyrėsi 
iš visų tiek savo išsilavinimu, 
tiek kalbos tonu.

Kalbėjo jis gana nuosakiai 
be jokių 
kinimų. 
pašventė 
nantiems 
sus būti
tarnauti savo tautai.

Daug laiko pašventė apibu
dinimui santykių, kurie egzi
stuoja tarp vaikų ir tėvų, šiais 
laikais apie tai daug kalbama. 
Kalbama, kad vaikai neklauso 
savo tėvų, eina savo keliais, 
išdyksta. Daug tame yra tie
sos. Bet ar čia vien tik vai-

It is needy to say that 
lack of knowledge of the 
portance of an architect 
when building of the average 
individual is great. They don’t 
seem to realize just what an 
architect realy does for them. 
He is not only the sole inter- 
preter of the elient būt hc 
proteets. the elients interešts. 
And in recipical the elient 
has somebody to go back at 
if their should be ąny discre- 
pancies. ItAeedlfcfcšLTdr 'nic 
tb mention the countless indi- 
viduals who will never for- 
give themselves for not hav- 
ing had this knowledge on 
hand before. When an archi
tect is taken for a job he has 
freąuent discussions with his 
elient whereby he secures just 
what type of home the owner 
wishes; just where he wants 
his kitehen, dining room, lib- 
rary and the general sėt up. 
After extensive study the ar*, 
chitect prepares preliminary 
drawings and again has dis
cussions with his elient and 
makes all necessary alterna- 
tions that the elient desires. 
He then submits the second 
sėt of drawings with color 
studies of both exterior and 
interior. At this stage the 
elient who ever he or she may 
be sees exactly how their 
thoughts have been created 
and elaborated by the archi
tect. If everything ir agree- 
able to the elient the architect 
is ready to produce the work- 
ing drawings, specification 
and contract. When the ac- 
tual work is begun the archi
tect or his assistant are 
always their to see that the 
specified design and moteriais

they have finally 
h ome areniteeture 
the ovniers perma- 
safety. They are

able to eluminate inconvicnce 
and extra costs for repairs of 
cracked plaster, warpcd doors 
and window frames.

The efforts of the architects 
•to produce a modern style of 
home architecture have been, 
in 
in 
so 
of

many instances so starting 
effect, and have departed 
broadly from accepted ideas 
design as to invite consider-

able adverse criticism. How- 
ever, efforts to produce a style 
of architecture more express- 
ive of our time..and made of 
hving are admirable and should 
be encouragėd.. Not to do so 
woiild be td’ aOiit that we 
lack the Creative genius in ar-

11 1 f" •-t’-T-  ------------- —-

which would be composcd of a 
traditional design so treated 
as to be new and different in 
appearance. With the finai re- 
sult being a somewhat formai 
and emposing effeot, būt com- 
fortable and livable in every 
detail.

If this artiele has answered 
a few of the countless ques- 
tions that I have been asked 
on this subject it fully fullfills 
its purpose. I only wish to 
know if the readers are inte- 
rested in a continuation of a 
-jries of articleš composed of 
home planning, interior and 
exterior settings and any other 
useful Information that the 
present and fu|ure individual 
home owper wished to be eligh- 
tened upon.

Peter P. Cherniss, 
Architect

E. 45th St., Cleveland, O.
any reader should have

1555
If

some personai problems and 
would likę a solution būt would 
not want it published in the 
paper I will be more than glad

RADIO TŪBŲ 
IŠPARDAVIMAS

TIKTAI
PER 3 DIENAS

T U AT. DEAR POJEKJOS, 
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STORY. I CAN 
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Lipsky’s Music & Radio Store
4916 West 14th St, Cicero, III
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EBANTIS NERVAI
Pasiduoda Lydia E. Pinkham’ 

Vegetable Compound
,... kuomet 

.. kuomet vis- 
kuomet jus lengvai su- 
. pamėginkite Lydia E.

Kuomet jus prieinate kranto galo. 
jus nebepakenčiate kūdikių balso. . ,L_ 
kas išrodo sunki našta. 
siirituojate ir nuliustate 
Pinkham’s Vegetable Compound.

Jis jums suteiks kaip tik tą extra energiją ku
ri jums taip reikalinga. Jus geriau valgysite... 
geriau miegosite ... išrodysite geriau ... jausitės 
geriau ... Gyvenimas atrodys vertesnis, smages- 
nis.

'■ k x
Ne kentėkite nei dienos be pagalbos kokią jums 

šie vaistai gali suteikti. Gaukite butelį nuo jūsų 
vaistininko šiandien. Jus galite pasitikėti vais
tams kurie pagelbsti 98 moterims iš 100. Duokite 
progą ir jums pagelbėti. Parduodamas visose vai- 
stinyčiose.

Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound
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ŽMONIŲ GROBIMO BIZNIS
mysų visuome-

ko jisai nori iš 
socialistų partir

dos elementas, ir skridimo pa
sisekimas priklausys tuomet 
daugiausia nuo lėktuvo įrengi
mo. Vadinasi, pirmon vieton 
bus pastatyta techniškoji žygio 
puse.

Tai nereiškia, kad mažai 
reikšmės bus palikta lakųnųi. 
Ne, lėktuvų valdys ne automa
tas, bet žmogus (Įeit. Vaitkus 
nė roboto į pagejbų nenori ipi- 
ti). Jisai turės pavartoti visus 
sayo gabumus, kaipo lakūnas, 
kad galėtų apie 28 ar 30 valan
dų išbūti ore ir išlaikyti kaip 
galint tiesesnę kelio linijų. Bet 
to pepąkąks. Vaitkaus skridi
mo pasisekimas bus užtikrintas 
tiktąi tuomet, kai pasirodys, 
kad yrą geras jo purink tas 
lėktuvo įrengimo planas.

Su paprastu įrengimu, koks 
iki šiol buvo vartojamas skri
dimams per okeąnų, ąųlėkti be 
sustojimo iš New Yorko j Kau
nu negalimą. Vaitkus |uręjo su-

galvoti ypatingą planų “Litua- 
nicai II“ įrengti, idant jo žy
gio pasisekimas nepriklausytų 
viep nuo “gero gilįukio”. šito 
jo plano tinkamumas ir bus iš
bandytas skridimu į Kauną. 
Jeigu jisai pasiseks, tai bus 
įrodyta ne tik lakūno gabumas 
valdyti,lėktuvų, bet ir teisingu
mas jo idėjos. Savo žygiu Fe
liksas Vaitkus įneš ką nors 
naujo ir svarbaus j pasaulio 
aviacijų.

Tai štai kokių reikšmę da
bar įgyja tas skridimas, kada 
lakūnui duota progos geriau 
savo žygiui pasiruošti. Todėl, 
nors dėl publikos nekantrumo 
butų buvę geriau, kad skridi
mas butų galėjęs įvykti šiemet, 
bet dėl žygio svarbos yra daug 
sveikiau, kad jo įvykinimui pa
skirta ilgesnis laikas. Marijonai 
ir kiti šmeižikai gaji draskytis 
kiek tik nori, bet pagal jų mu
zikų nekoks peį ALTASS valdy
ba, nei lakūnas!

nežiūrint ką žmogus namie ne
bandytų ant jų dėti. Čia dan
tys skąu'sta, nežiūrint to, kad 
ir yrą burnos temperatūra nor
mali. Priežastis tokio dantų 
skaudėjimo yra ta, kad dan
ties puvimas yra ar labai ar
ti ar visai priėjęs prie dan
ties gyvonies, nervo, ir ligas 
gaminančiais perais, bakterijo
mis, užkrėtęs gyvonį. Užkrėsta 
gyvopįs suserga, joje įvyksta, 
tąip sakant, įdegimas, kas ir 
sukę|ia skaudėjimų. Tik du da
lyku dantų gydytojas tegali 
padaryti su tpkįąis dantimis: 
vįenąt tai juos visai ištraukti, 
p antra, tai gydyti ir rizikuo
ti su tolesniu jų naudingumu 
žmogui. Rizikuoti dėl to, kad 
gydyti daątys gąlį anksčiau ar

vėliau apsipuliuoti šaknis. To
kie apsipuliavimai apie šaknis 
gydytų dantų dažnai esti kro- 
niško pobūdžio, neskaudus, bet 
gali daug žaios padaryti su
keldami kitas ligas kitur žmo
gaus kūne. Dažnai kroniškai 
apsipūkavę dantys, nuo abel- 
no viso kūno nuslopimo,’ kai
po priežastimi, virsta aktyviu 
įdegimu, pasidaro iš jų, pa
prastai sakant, votis. Papras
ti voties simptomai yra skaus
mas, tinimas ir karščiavimas 
ligonio. Tokiems dantims — 
amžinų atilsį.

Pasirodžius 
suskaudėjimas 
šilto ąr šalto,
lankyti pas dęątistų. Laukimas 
yra nenaudingas.

mažiems dantų 
ar bijojimas 

patartina atsi-

SveiKatos Daly Kai
1 ...... v.-.1.t j.n r

rrų Hadwen, kuris kalba 1895 
m., o ne 1934 metais, kada 
dar daugelio apkrečiamų ligų 
priežastys visai nebuvo žino
mos. Tuo metu ir raupų tik
roji priežastis dar nebuvo ži
noma. Taigi tada atrodė, kad 
iš nešvaros šitokios ligos ir 
kyla. Gį dabar tikrai žinoma, 
jog šių ligų pagamina raupų 
perai, o niekas kitąs. Išnai
kink visus šips ligos perus, ir 
galėsi gyventi didžiausioje ne
švaroje, o šia liga vienok nie
kuomet ir niekas nesirgs. (Ži- 
noma, nešvara niekuomet ne- 
patartina), čia labai tinka 
mano kritikui sekamas posa
kis: Girdėjo, kad skambina, 
bet nežino kur.

Bakteriologijos mokslas vi-

ATSAKYMAS P-NUI 
J. 1 ČIŽAI JŽSKUI

Tame pačiame savo rašinyje 
tas klerikalų organas vėl ple
pa apie “Lituanicos II” negalė
jimą atskristi iš Wisconsino, 
apie “'visuomenės apvylimų” ir 
“socialistų kaltę”, kąd skridi
mas neįvyko šiemet. Sako:

“Pp tokio apvylimo visuo
menė jokių Ųudu negali būti 
tikra, ap antrasis skridimas 
iš viso įvyks. Bet jei ir įvyk
tų, jis nebeturės nė trečios 
dalies tos reikšmės, kokių 
butų turėjęs šiemet.

“...Dėl to socialistai, žadė
ję įvykdyti, bet neįvykdę 
antrojo transatlantinio skri
dimo šiemet, skaudžiai nusi
kalsta prieš 
nę.” ' 
Pirmiausia, 

socialistų? Su
ja antrąs skridimas neturi nie
ko bendro. Jokia socialistų or
ganizaciją nėra svarsčiusi skri
dimo sumanymo, nėra skridi
mo organizavusi ir nėra nieko 
tuo klausimu žadėjusi.

Antra, ALTASS valdyba ne
žadėjo skristi, o tik stengėsi 
sukelti pinigų ir įgyti lėktuvų 
su tinkamais įrengimais, kad 
skridimas galėtų įvykti. Ji bu
vo pasiryžusi, kad tas darbas 
butų užbaigtas šiemet, ir sulig 
tuo planu ji veikė. Jeigu kas 
sako, kad skridimas nesuspėta 
paruošti iki rudens per AL
TASS valdybos kaltę, tai jisai 
sąmoningai meluoja, kadangi 
nėra nė mažiausio įrodymo, jo- 
gei valdyba ką nors sutrukdė. 
Priešingai, viešai paskelbti ir 
neužginčijami faktai liudija, 
kad iš valdybos pusės buvo pa
daryta visa, kas tik buvo gali
mą, kad darbas butų pąskų- 
bintąs.

Pavyzdžiui, Kada lokaliai ko
mitetai arba draugijos, sukėlę, 
pinigus tranzatlantiniam skridi
mui J nep’asisklibindavo j lipa pri
duoti centro iždui, o valdyba 
turėdavo mokėti suskaitąs už 
lėktuvo įtaisas, tai ji net pa
skolų užtraukdavo (ir valdybos 
nariai patys asmeniškai jų ga
rantuodavo), idant mokėjimai 
butų atlikti laiku. Todėl nė vie
nos sųskaitos užmokėjimas ne
buvo pavėlintas. Kaip tik koks 
daiktas būdavo išsiųstas ir vai-
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dyba gaudavo telegrafų prane
šimą, kad UŽ jį ręifcht UĮOkęti, 
tai pinigai būdavo tuoj aus pa
rūpinti. Taį kur čią valdybos 
kaltė?

Skridįmto peįkšuiė

.PągaĮiąus, kodėl tiems Mari
jonų plępenąms -išrodo”, kąd 
skridimas apeinančią vasarų 
nebeturės “pė trečios dalies” 
reikmės? Kiek skridimų pavy
ko šiemet? Pilnąi pavykusio 
skridimo šiemet nebuvo ne Vie
no, ir skridimas per okeanų iki 
ateinančių metų nepasidarys pė 
kiek daugiau “paprastas”, kąip 
kad jisai buvo šiemet.

Tikrumoje, skridimo atidėji
mas padarys jį dar reikšmin
gesniu, negu kad jisai butų bu
vęs šiemet. Kodėl? Dėl tos pa
prastos priežasties, kad jisai 
bus tįnkamiąų paruoštus. Pri
rengus jį ant greitųjų, kas bu
tų iš jo išėję? Tai butų buvęs 
dar vienas rizikingas bandy
mas, ir tiek. Jeigu jisai butų 
pavykęs, tai publikoje laikinai 
butų buvęs sukeltas entuziazmo 
ųpąs, ir tuo butų viskas pasi
baigę (o ųepąsisekimo atsitiki
me butų buvę daug nusimini
mo ir apgailestavimo, kad toks 
žygis daryta).

Bet dabar, ląkunas turi pro
gos rųpestingai išbandyti kiek
vieną instrumentų, atidžiai iš
studijuoti jų veikimą ir įprasti 
juos tobulai operpotb tai jo 
šygįs turės daug tvirtesnį pat 

„ —’T Tos brangios įtąisos,
“išrodo”, kaį valdyba pirma kurios yra įdėtos į lėktuvų, ga- 
tąlegrafavo Aero Klubui, ką<Į lės būti panaudotos planingiau, 
skridimas atidėtas, ir tik pq Tokiose aplinkybėse bus eHmi- 
to Aero Klubas patarė valdy- nuota iki galimo laipsnio klai

f if

SVEIKATOS SKYRIUS
T

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

jei

Garsiausia piktadarybių rųšis Amerikoje tai t- 

žmpuių pagrobimai, “kidnepinimai”. Jie taip dažnąi pa
sikartoja, kad laikraščiąi kuone kasdien praneša vis 
naujus ątsitįkiinus, o kai kada net du-tris ta pačia die
na. Vos spėjo grįžti namo Mrs. Stoll, iš Louisville, Ky., 
už kurią piktadariai gavo $50,000 iš jos vyro, kąip pa
sirodė spaudoje žinia, kad žmogvagiai yra pagrobę vie
no turtingo new-yorkieči,o sūnų, Louis Esposito.

Šitos rųšies piktadarybė yra labai pelninga,
gu ji pavyksta. Didelės sumos pinigų, kurias žmogva
giai gauna už savo aukas, skatina juos nepąisyti baųs- 

f mes pavojaus. Daugelis valstijų ir federalinė valdžia 
yra įvedę mirties bausmę už žmonių grobimą. NusikąJ- 
tėlių šita bausmė nesulaiko, bet ji didina pavojų pikta
darių aukoms, nes kųąmet jie pagrobia žmogų, tai jiems 
nėrą skirtumo, ar jie jį užmuš, ąr paliks gyvą. Bausmė 
vis ta pati.

Aštrioms bausmėms, pasirodo, negalima išnaikinti 
tokius nusikaltimus, kuriuose yra didelė pinigiška “pa
gunda". Juos išnaikinti galima tiktai, suradus ir išro
vus šaknis, iš kurių jie dygsta, žmonių grobimas yra 
pavirtęs savo rųšies bizniu,
cijos laikais kad buvo “butlegeriavimas”. Bent dalį 
energijos Įr lęsų, kurias valdžia šiandie išleidžia žmog- 
vag?ų gaudymui, ji turėtų pašvęsti šįo “biznio” ištyri
mui.

DANTŲ SKAUDĖ 
JIMAS

yra ne 
daugiau 
skauda.

nio įžeidimo, čia skausmas jau 
nėra momeątalįs, bet ląįp- 
sniųojiąątis aštrumu ir besitę
siantis su |igos eisena.

dantų suskaudeji- 
prie 
yra 
ne-

panašiai, kaip prohiĮ)i-

u r ^^AS VADĄg i ■ i

ikiVokietijos nąinisteriai paskelbė Hitlerį “vadu 
gyvus Respublikos konstitucija yra panaikin
ta. “Vado” valią cĮabąr bus pagrindinis krašto įstaty
mas.

Tai yrą dar vienas žinksnis į absoliutizmą. Po to, 
veikiausia, seks davimas kokio nors naujo titulo — sa
kysime, kunigaikščio. Pagalinus, jam gal bus pasiūlyta 
kaizerio karūna.

Tokiais žinksniąis Napoleonas pirmasis ir Napoleo
nas trečiasis atsteigė Francijoje monarchiją. Tik “per- 

' einamieji? titulai tenąi skambėjo kitaip. Napoleonas 
Bonapartas, pavyzdžiui, pąsivądino ne vadu, bet “kon
sulu lig gyvos galvos”.

Diktatūra yra despotizmas tąip pat, kaip ir mo
narchiją. Skirtumas tarp jų tačiau yra tas, kad dikta
toriaus gąjįą baigiasi su ąsmens gyvenimu, o monarcho 
valdžia yra paveldėjama. Monarchijai įsteigti reikią di
nastijos — šeiipynos, kuriai “Dievas davė” valdyti žmo
nes. Hitleris nevedęs, todėl tas klausimas kolkas nekyla.

Bet jeigu jisai nebus nuverstas, jam bus parūpin
ta sostas, kadangi to reikalauja interesai jo rėmėjų. 
Kur jie dingtų, diktatoriui mirus?

Italijos diktatūrai nereikia rūpintis apie tai, kas 
paims valdžią po Mussolįnio mirties, nes tenai yra ka
ralius, kuris gali paskirti kitą cĮiktątorių. Q kur kara
liaus nėrą, tenąi pati diktatūra ne-išvengiamąi vystosi 
į monarchiją.

Kada nors caro vainiką užsidės ant galvos, jei iš
liks gyvąs, ir Alinąs.

Rašo Dr. P. G. Luomons 
Dentistas

Dantų skaudėjimas 
naujiena. Mažiau ar 
jie visiems kai kada
Gi pats skausmas savaimi, ne
žiūrint kokio laipsnio jis ne
būtų, yra ženklas to, kad kas 
jau nenormalaus darosi sų! 
dantimis. Kitaip sakant, skaur 
smas yra< sargas arba prana? 
šas žmogatrfeį fizinio kūno ne- 
sveikavimų. ;

Taigi, j ei.v. skausmas yra žen? 
klu žmogaus fizinių kifno su
irimų, ią to butų galima pa-r 
daryti heua. logiškų išvadų, 
kad tik tada ; reikia kreiptis- 
prie gydytojo,kada pranašas: 
skausmas p|sireiškią mumyse.' 
Nors toks . išvadas pasirodo

i, bet tikrenybėje 
ringas. Klaidingas 
daugelis žmogaus

jis yra h 
dėl to, kij^v.. v.—o—« ----o
kūno suįrimį prasideda be jo
kio skausmo, ir tik kai suįrį- 
mas pasiekią tam tikrų laip
snį ir suįrimo vietoj įvyksta 
įdągįmas ir erzinimas pajau
tos driksąių, tik tada skaus
me 
yrą 
yrą 
n^s 
jai.
ąpdęyąnąją, bet, matomai, 
ręįk*lWM

Skąų^mų gąlirąą padalinti

nemąloąų 
pei^alingas 

ir
Gąiųįa ir

Nors skausmų 
kęsti, bet jis 
gamtos davį- 
visai gyvunį- 

^kaudžiai mus 
, su

Ne visi 
mai reikalauja kreipimosi 
dantų gydytojo. Dantys 
jautrus kaikurioms jiems 
palankioms apystovoms ir su
sidūrę su jpmis jįę suskaus
ta. bantys nemėgstą staigių 
permainų tęmperątųros. Jie 
dai.'giau atsiliepia į šaltą apy- 
stoyą WU i Mitą- Geriant Šąl- 
tų vandenį ąrbą įtraukiant la
bą} šaltų orų pro dąątis, kąip 
žiemos laiku kąd pasitaiko, 
dąntys tąsyk suskaustą, čia 
yra laikinas fizinis užgavįmas 
dažną! visa} sveiku dąptų- Čia 
skausmas yra Akinas, kuris 
fiireit dantys pa?įn
lieką normaliau1® stovy. Kai- 
kųrių žmonių įaųtys bijosi 
rūgščių sąyaįmį bųdami svęi- 
ki. Tokie snskąudęjimai nęręi- 
kąlauj-a dantų gydymo pątąr- 
nąyįm0!

Bet daugelis dantų prade
da bijoti šilto ar šalto, rūgšti
mų ar saldumų, vien dėl to, 
kad jie jau yra nesveiki, yrą, 
taip sakant, pradėję puti. Jei 
danties išpuvimas dar esti vi
sai mažas, negilus, dažnai to
kie dantis visai neatsiliepia 
permainoms temperatūros apie 
jį, ypatingai jei permaina esti 
neperdidelė. Toks dantis jau 
yra taisytinas. Dantys, kurių 
išpuvimai yra gilus ir plačiai 
atdari, labai greit užsigauna

Rašo Dr. S. Biežis, 
Chicago, III.

Ląbai nustebau skaityda
mas gerbiamo Čižausko neva 
skiepijimo kritikų apsaugoji
mui nuo susirgimo raupais. 
Jis nori, rodos, ganą ąutorite- 
tingai kalbėti visai nesiskai
tydamas su jau gana senai įr 
pilnai patikrintais faktais vi
same civilizuotume pasaulyje. 
Tūlos jo statistikos yra labai, 
labai abejotinos, kųrįopiią 
norima įrodyti nesamų daly
kų, o kitos daugiau nei ten
dencingos. Taipgi skiepų ga
minimas ir jų veikme mano sai jaunas. 40 metų atgal jis, 
gerbiamo kritiko visiškai pa-.|ąig sakant, dar vistykluose 
neigiama. Jau šįtokis susi- tebuvo, p šiandien jau išaugo 
komprovitavimas galėtų būti 
pilnu atsakymu. Antrų vertus, 
kas matė, kad besivaduojant 
šitokiu mažu arba, geriau pa
sakius, visiškų nežinojimu da
lykų padėties, butų galima 
išspręsti svarbius mokslinius
klausimus.

Sulig p. Čižausku, skiepiji
mas tėra tik nuodijimas bei 
naikinimas žmonių sveikatos, 
o tikrąsįs įr sąugiausiąs bū
das apsisaugoti nuo raupų, — 
tai švara. Apie pastarųjų nė 
nesiginčysimą, nes švara yra 
svarbi ir būtinai reikalinga. 
Tačiaus vien lik švara dar nė
ra viskas, anaiptol ne, — kų 
žemiau pamatysime.

Izoliacija.
Izoliącija yrą ąvąrbi, kad 

apsaugoti sveikuosius nuo su
segimo, kuomet kitokių ir ge
resnių priemolių nesiranda. 
Ąr ne geriau ir kur kas Prak- 
tiškiąu butų, jei |ulonps leng
vomis priemoąemįs butų gali
mą viąįškai pa$ą|in|i tuos su-’ 

ir skausta burnos temperatu- sįrgimus» kad ųereikėtų tos

į pląįų ir Įabai naudingų mo
sią. O čia, žiūrėk, mano kriti- 
Įęas nįęk° nežinodamas, kas 
buyp 40 metų ątgal, bando |ai 
prilipinti prie šių laikų ir net 
drįsta Smarkiausiais žodžiais 
kritikuoti pamatinius dėsnius 
mpdef-niško medicinos moks
lo, nuduodamas esąs lafrai 
mokytas. Norint bent kiek bū
ti rimtu, taip niekas nedaro.

jčiepų veikmė.
Toliau p. 

“Čiepijimas 
goja, bet 
veikią, nes 
erzinimas 
ligos; kunan įleistas čiepas- 
nupdąs sugadina kūne esamų
jų pąsiprįešinimo (resistance) 
spėką įr dėliai tp po čiepiji- 
mo rąuplėą pasirodo, nors ne 
tąnkįai, bet taip bune”.

Šitaip jis kalbėdamas paro
do visiškų nežinojimų nei pa
matinių principų skiepi] įmo 
veikmės, fiziologijos. Čia 
trumpai paaiškinsiu, kaip iš 
tikrųjų yra: Skiepijimas ne 
erzina kimų, bet jį paakstiąa 
pagaminti tam tikras substąn 
cijas (anglišką} vadinamas 
antibodies) kunp sistemoje, 
kas skiepytų žmogų sustipriąa 
taip, kad raupų perai kad ir 
įsigavę kVnap nebegali veistis 
ir tokiu budu skiepytas as
muo lieka pilnai apsaugotas 
nuo raupų. Tai 
imunizacija arba imunitetų, 
ko pilnai pasiekti reikia daž
nai net daugiau kaip pusę 

: metų nno ląiko skiepijimo, įr 
žmogus lieka apspaugotas per 
8-10 metų. Šį faktų patikriąo 
per daugelį dėsėtkų metų viųo 
pasaulio fiziologai ir šiaip jau 
tyrinėtojai šioje linkmėje. Šįs 
klausimas jau galutinai bęi 
vieningai išrištas ir ne ma
žiausios abejonės apie tai ne
belieka. Tur būt, visi fiziolo
gai. kurie pašvenčia visų savo 
amžių šiai specialybei yra 
klaidiųgį, p tik vienas p. čį- 
žauskas, kuris nėra nė fizio
logas ,nė daktarąs, nė biolo
gas, neigi specialiai studiją- 
vęs Šias problemas, — yrą 
tęisįngąs ių dąr be mažiausių 
įrodymų! Vien pasakymu ąr 
opiniją ipqks|ąs pesivąduoją.

(Bus daugiau)

Čižauskas sako: 
ne tik neapsau- 
atbuiai — dažnai 
suerzina kūnų ir 
prirengia jį prie

t
vadiname

Apžvalga
IR VeL TOS NESĄMONĖS

rįs ir .pagimdo skaudėjimą-
Mes, dęntistai, dažnai girdi- . , . •_
me ž^pnes Sak.ant kąd ju dąn-' ^c"°t an,alPto ne»P?W>J“
tva skanrta mm saMolnl, Ir kont^hb *• Y- <«. kunę ŠJ tą

ros apystovai persikęitus. To
kių daritų suskaudėjimai dėl 
■temperatūros permainų esti ga
lia aštrus ir prasitęsia iĮgokų 
laikų. Giliai įpuvę dantys daž
nai suskausta nuo kpncęntrpo- 
to cukraus tirpinio burnoj, čia 
įvykstą taip vadinamus osmp-

“Brąugąs“ vėl kartoja savo 
metesim wsąkę, k 
yos Ąerq Klubas “ALTASS val
dybos prašomas” siunfė tele
gramų su pątąrimu atidėti 
skridimą ateinančiai vasarai. 
Ną tik kartoja, bęt 4ar sąko, 
kad tąs jo melas pasitvirtinęs, 
ąes, girdi, '—

*• ^Trimito1 M »r. rašoma; 
‘Lietuvos ąero klubą® g»vp 
telegramą 1^ ALTASS, kad 
įięmęt Feliksas Vaitkus su 
‘Lituanica ir j Lietuvą ne-

skris’. Išrodo, kad tik po ,<to 
pranešimo nei iš to nei iŠ Šio 
iškilo blogo oro klausimas.” 
Tai juk nesąmonė. ALTASS 

valdyba pasiuntė telegramų Lie
tuvos Aero Klubui po to, kai ji 
galutinai nųtąrė skridimą ati
dėti. O nutarimas atidėti buvo 
padarytas tik tuomet, kai val
dybą atsiklausė komitetu, ku
riems buvo išsiuntinėta Ąero 
Klubo telegramoj tekstas kartu 
su paaiškinimu apie “Litųani- 
cos IF’ įrengimo darbų stovį.

^Trimitas”, be abejonės, iy 
piįni tą ALTASS valdybos ter 
Įegrąmą. O Marijonų organui 
“išrodo”, ]

Fįzįnią skausmas 4$$nai esti 
iššauktas nepąiąųkiu apysto-' 
yų kųnųi, fęį nepalanki apy- 
stpvą sų iąiku esti prašalintą, 
skausmas dingsta nepalikda
ma jokios žMus kuuuij.jei’ 
apystovą pąąiĮielęa perilgai, 
skąųąmas gali pąsilikti ant to-’ „ 
Ite ir pats kūpąs likti sužei- zas, tokis jąu Čiulpimas, ku
štą. Kaipo pavyzdį, paimki
me šį labąi paprąstą atsitiki 
mų. Dažnai žmonėms pasitaiko^ 
netikėtai ąr per neatsargumų 
įsriaubti perkarštos viros, kas 
pagimdo skausmų burnoje, čia 
jau ir yra apystovos skaus
mas, fiziniai padarytas skaus
mas. Bet jei virų greit išspjau
si pirm negu ji barnų išdęgys, 
skausmas grėit pereis, ir bur
ną pasiliks neįžeista. Bet jei 
tas pasitaikytų prie ktypkip 
aplinkybių, prie puotps stalo, 
kur žmogus nenorėtų sau4 gė
dos pasidaryti išpurkšdamas 
Visų tai ąnt stalo bet turėtų 
tų karštų virą sulaikyta bur
noje įr gąl dąr nuryti, čįą pą? 
seka butų visai kitpkja.

Gi patqlogipįs skausmą^ iš-, 
kylą pųo tikrų kūno sųirtmų. 
tikro šusirgiin& kuris gąji pa
eiti ar dėl užsil’retimo Jigąs 
gimdančiais pefcąis, bakterijo
mis, arba kaipo paseka fiži-

tys skaudą nųq saldainy. Ir 
kai žmogui skausta dantys 
nuo saldainių, čia jaq aiškią? 
galima tvirtinti, kad tas žmo
gus turi iškiuruąįų dantų sa
vo burnoj, kuriems pJorpbavir 
mas yra reikąlingąs. Nes svei
ki dąptys neskąąątą pųo sal-‘ 
dainių, ir saldainiai, kaipo to
kie, tięsjogiąiąi žąlos dąntims 
nedąro.

'Į’okiu bųdu dantys, kurie' 
užsigaiu^ia nuo šaltų ar šiltų1 
gėralų ir saldžių tirpinių ant' 
jų užleistų, ir kurių ąkausmas 
prąąitęsia ilgokų ląiką, yrą tai- 
sytįnj. Jie dąžuąį įąr pėrą 
pttvę iki, taįp sakąjįt, nervo, 
ir dangoj juoą gąlimą 
bai sėkmingai užtaįšytj.

Toliau einąnt mes yėl turi-, 
rne kurtę prųiįgję ^kąų-, 
dėti, skausta be perstosimo,

i^ąĮjąęijos vartoj, neigi ligo
nių sla'ugiotį, nęs jų tųsyk vi
sai nebūtų? Kiekvienas šiek- 
tiek protąujaųįįs žmogus pa
sakys, kąd taip. Kaįp tik skie
pijimas yįsų tų pilniausiai at
lieka. Infonpącijps dėllai 
mąno maloniam kritikui no
riu pątiekti sekamų žinomų 
faktų: izoliacija, pors gelbsti 
sulaikyti epidemijų plitimų,

bendro turėjo su ligonimis. O 
kaip apsaugosi tuos, kurie li
gonius prižiūri? O gal reikė
tų palikti ligonius vienus ir te
gul jie sap ramiai miršta? Ar 
ponąs kritikas malonėtų ma
tyti tokių padėtį savo šeimo
je? Sąkyąiu, ne. Skiepijimas 
gi kitokį pavojų pilnai pašali
na.

Raupų ligos priežastis.
Pppas fižauskas pabaigoj 

.ąąyo rą^ipelio, cituodamas tu- 
,1? sako, jog raupai,
—tai nešvaros liga. Panaiki
nus tų nešvarumų ir raupai 
sąvaįipį pranyks. Reiškia, pe- 
rąį uięko bendro neturi; tą 
ligą uepąreina nuo perų, čia 
tai mano drųsus kritikas pa
sirodo absoliučiai nieko neži- 
ąųs apie bakteriologijų bei jos 
istorijų. Cituodamas ' dakta-
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“Pirmyn“ Choras 
per 25 metus 
žiupsneliai Atsiminimų

Mųsų mokytojai
II — ję. Strumskis ir lenkas

Neatsimenu kąip ilgai drg. 
Katilius mokytojavo pnųsų cho? 
rui, kai jis pradėjo jaustis “pa
vargęs”. Mes jau buvpme iš
mokę nemažai dainų. Jąu dai
nuodavome įvairiuose parengi
muose, daugiausia LSS. kuo
pų.

Kritikos apie save laikraš
čiuose nematėme. Kartais koks 
nors korespondentas parašyda
vo “Keleivyje” ar “Kovoji apie 
tokias ir tokias prakalbas, ar
ba tokį ar kitokį vakarą, kur 
Us ir tas dekląmąvp, tas ir 
Us kalbėjo, o Socialistų Vyrų 
choras dainavo* Koresponden
tai, paprastai mu^ girdavo. 
Vietiniai laikraščiai “Lietuva” 
ir “KaUlikas” apie musų pa
rengimus nerašydavo; o “Nau
jienų” Ūda dar nebuvo. Publi
ka, kuri girdėjo musų dainas, 
mus girdavo. Iš to mes ir 
sprendėme, jog dainuojame ne
blogai.

Pagaliau drg. Katilius pra
dėjo įkalbinėti mums, kad, gir
di, turime pasiimti “geresnį” 
mokytoją. Jis pats rekomen
duoja p. X. Strumskį. Ir 
starasis Ūpo paimtas.

Kiek p. Strvmskis buvo 
resnis mokytojas už drg.
tilių, aš nežinau. Jis, tiesa 
daug griežčiau reikalaudavo 
išpildysi visus kompozipijos de
talius, bet kam ir delko, to 
mums neaiškino. Aš manau, 
kad jei p. Strumskis ilgai bu
tų mums mokytojavęs, mes, 
galbūt butume galėję geriau 
pažinti ir įvertinti jo mutzika- 
lumą ir gabumus. .......

Bet p. Strumskis pasirodė 
nelabai draugiškas dėl musų. 
Mes jam buvome svetimi. Mu
sų dainų dvasia jam atrodę 
nemalonu Jis mums irgi pa
sirodė svetimas. Tas svetimu
mas buvo taip aiškų, kąd nė 
jis, nė mes negalėjome to pa
slėpti.

Iš kitos pusės, už pamokas 
reikėjo mokėti gana augštą 
kainą, kuri ypatingai dėl mu'- 
sų pasirodė peraugšta. Į porą 
mėnesių, ar mažiau, musų iž
das pasiliko tuščias. Likę be 
pinigų p. Strumskio ilgiau iš
laikyti negalėjome. Tada mo
kytojavimą vėl pasiėmė d. Ka
tilius.

Praėjus tūlam laikui, d. Ka
tiliaus sielon vėl 
tai muzikai} ūpą 
baliukas. Katilius 
šti mums kitą 

kokį tai lenką, vedėją 
clioro “Naujas Gyveni*

pa-

ge-
Ka-

t

įlenda kokis 
naikinąs va- 
vel ima pir- 
mokytoją ir

lenkas, sako, buvęs ge-

mus gero įspūdžio 
Galbūt taip buvo 

jis nemokėjo lietu- 
— ir mes su dide-. 
tegalėjome su juo

įperša
lenkų
mas”.

Tas
ras mokytojas ir geras muzi
kas, bet j 
nepadarė.
dėlto, kad 
vių kalbos 
liu vargu 
susikalbėti. Padarę su juo ke
letą repeticijų, atsiskyrėme.

Draugas Katilius vėl imąsi 
darbo, — o mes sųdeęląmę sau 
prižadus daugiau jo nebepa
leisti.

Neužilgo susiorgani&avo Miš
rus choras, tad d- Katilius mo
kina iy yeda ąbu chorus.

Ponas X. Strumskis dabąr 
gyvena Broofclynę, tąi j “pir
myn” choro parengimą lapkr- 
4-tą negalės atvykti-

■ — j.

Nesutikimas šeimynoje
Antonetė Karbiene, 57, 3217 

West 38th streeį, Įsiuvo nuvežę 
|a j tykinę pinpąi paganą} 
po to, kai vyras ją sužeidė lai
ke ginčo.

KARALIAUS UŽMUŠĖJAS

Petrus Kalemen, kuris Marseillcs mieste, Franci jo j, nušo- 
Jugosląyijos karalių Aleksandrą ir, netyčiomis, Francijos 

užsienio reikalų ministerį Barthou, du generolus ir vieną mo
terį. Jis pats irgi žuvo. Užmušėjas liko pripažintas esąs make- 
donietis Valda Georgiev, jau pirmiau nušovęs porą žymių Bul
garijos politikų.

ve

Kaip buvo su tuo gė 
lių vainiku Kazio 

motinai
Vaizdelis iš ęhipagiečių 

gyvenimo

nutiko, Pet-

Ar dar nc- 
inotina mi-

ir ne

itas gi

— A|o, Jonai!
— Ala, Petrai! Kas-gi nau

jo?
— Nekokios naujienos, Jo- 

P«i* t.
Na, o kas jau 

rai?
— Kas nutiko? 

žinai, kad Kazio 
rė?

— Kazio motina?
— Nugi, tai, ve, lyg 

žino ?
— No, ne, nežinau, 

tai butų?
— Kad tu, Jonai, ir žioplas 

nugi tai mano ir tavo draugo 
mama.

— Aa, dabar žinau. Nu, 
tai kas tokio? mirė tai mirė, 
juk ųics visi su saule negy
vensiu!.

— Negyvensime, lai tiesa, 
bet... reikalinga hųtų nupirkti 
gėlių vainiką.

— Gėlių vainiką? hm...
— Man vienam butų per-! 

sunku, bet kad taip Vch sudė
ję po dolerį, butų gerai, musų 
vardas prie vainiko figūruotų, 
filiai, kartais reiktų kokį rei
kalą turėti, tai sakytų, kuo
met mano mama mirė tai ne
norėjo matyti, o dabar prašo 
pagelbos. Be to, reikia žinoti, 
kad bus iš viršūnės visi aukš
čiausi ponai ir visi į musų vai
niką žjures ir, aišku, kad ma
tys gelitj vainiką ir var- 
l|us.

— Hh... tai labai, labai ge- 
rąs ąumąnymas.

— ŠĮąi ve, Jonai, popiera, 
pąsirąšyk ?

— Pa-si-rašyt!! Tai kam?
— Kam? Nugi, tai turi pa

sirašyti vardą, pavardę ir ant
rašą, o ir pažymėti, kad da
vei dolerį,

— Dolerį? hm... kad, Petrai, 
aš labai “brok”.

— Hm... Tai reiškia, kad aš 
už tave turiu uždėti dolerį,

— Ot, tai vyras! Gerai, 
Petrai, uždėk, ba čia, teisybė, 
Ubai geras sumanymas.

— Tai dabar einame, Jonai.
— Ei-na-me kur?
— Kolektuoti pinigų.
— Kolektuoti pinigų, aš?
— Žinoma, tu ir aš.
— Hm... tai... kad, bet... ži

nai, Petrai, aš ateisiu už ko-

kios valandos. Tuo tarpu esu 
labai “bizi”, tūrių padaryti 
būtiną darbą.

— Gerai, iki pasimatymo, 
Petrai.

Petras Jono nesulaukė. Tik 
po kelctos dienų paklausė ar 
nufnrko gėlių vainiką; Ga
vo atsakymą, kad ne. Jonas 
labai labai apgailestavo, kad 
gėlių vainiko nenupirko.

BIRUTE
It seems that there are 

people who are interested in 
seeing that the right and best 
officers are elected for Biru
tė. Birutė’s lašt meeting sūrely 
phecked that.

Due to our present presi- 
dent’s ilĮness, the election did 
not take place. Būt we hope 
to see him with lis tonite at 
our regųlar meeting, when the 
election does start.

Just imaginę Mrs. Miller 

talking as spon as the men 
start tp sing.

How would the tenpr section 
get alopg if Pypa Miller węre. 
to say I can’t ręmember ąny 
of thęse spngs?

What a rehearsal it wpuld 
be if Eva were to come on time 
for once?

Where, oh where, did that 
dark hair inaid come from that 
sat with the altos? We haven’t 
seen her for such a long time. 
Come around more often, 
Vannie.

How some of these girls 
dress now-a-days. Just a short 
while back they were shy little 
girls. Būt today, look at them! 
Yoųng womęn who are dressed 
in the latest fashions. Quite 
a few in both soprano and alto 
seętipns. •

The latest: Vera’s valuable 
time is taken ųp by a certąin 
gęntleman. Ąsk Ve whų the 
party in ąuestion is and where 
from. I promise ypų, slie’l) 
haye a gąy time in apswering 
you.

Pipture to yoųrself — if yoų 
can
bring music to rehearsal.

How would Albert look with- 
out a smile?
' 5Vhąt A tpixtrme whęp oųr 
(Ųrea^r ąfąrty to pląy 
piano part while we are sing
ing Fairst. What a populaV 

Steve forgeHing to

seven years ogo

are bound to 
once in awhile.

song that w.as 
with us. ,

Adele, you 
help the altos
Can’t forget them, can you ? 
The šame for Nora, tapping 
her foot wbile standing and 
singing.

Ilappy to see you wifh us 
Dr. Kliauga, even if if is only 
once in a while.

Birute has sėt sail pn her 
28th annual journey. What is 
in store ? First she needs of- 
ficers good and true, who wi|Į 
help her sail through. Who 
will they be? Gome down, and 
see.

Rehearsal as usual at San
dara, Thursday at 8:00, Please, 
don’t be late.

Helen.

Ir Jus Galit Rasti
Daugiau Biznio

Šiais laikais išsilaikymui biznyje reikia rū
pintis savo bizniu daugiau negu pirma.

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

Lietuviams biznieriams yra labai daug dar 
nepaliesto biznio tarp pačių lietuvių. Juk Hetu- 
vių Chicagoj ir apielinkėse yra arti 100,000. Tai 
didelis miestas vieąų lietuviu.

Daugelis lietuvių gyvena krūvoje, bet dau
gelis yra išsimėčiusių po visą Chicagą. Juos vi
sus pasiekia visur tiktai Naujienos,

APSAUGOTAS
IŠMINTINGUMU

Radio—Activus “piloto kabe
lis” pagelbsti laivo kapitonui 
susirasti kelią per prisikimšu
sią prieplauką. Budrus biznie
rius jaučia, kad šis BANKAS 
sugebės pagelbeti jo biznio įs
taigai, kada jis parodys teisin
gus faktus apie save..

Šis Bankas siūlo toki Pa
tarnavimą per savo Biž* 
nio Kooperavimo Skyrių.

HALSTED EICHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and 

Halsted St.

19-TAS METINIS
rubininis

I ŠPfiRDAVIMAS
Dabar eina Abejose

PEOPLES
RAKANDU 

KRAUTUVĖSE
Didžiausių Bargenų 
Dienos ant Visokių 
Namams Reikmenų

Lietuviai vis daugiau jįeško bargenų ir pro
gų pigiau nusipirkti ko reikia sekdami Naujie
nas. Musų didžiosios krautuvės tą pilnai įverti
ną ir išnaudoja, ypatingai rakandų srityje, do
resnių bargenų tikrai niekur kitur negalimą ra
sti, kaip tie, kuriuos paskelbia Naujienose mu* 
sų krautuvės.

Bet ir visi mažesni bizniai dabar sukruto ir 
skubiną duoti žinią apie save kitiems per Nąu« 
jienas. Aišku, jeigu neduosi žinios apie save, 
apie savo bizn| ir apie savo pasiūlymus kitiems, 
tai iš kur-gi bizni galėsi padaryti.

Kad visiems butą progos paskelbti savo biz
ni ir savo nepaprastus pasiūlymus, Naujienos 

.Įvedė naują skyrių, KASDIENINĮ BIZNIO SĄ
RAŠĄ, $ito skyriaus tikslas yra patarnauti vi
siems, kąip pirkėjams taip ir pąrdąvėjąms, taip 
pat amatninkams ir profesionalams. Už nepa^ 
prastai mažą mokestį čją kiekvienas gąli indėti 
savo vardą ir pavardę ir pranešti kokį patarna
vimą ąr daiktą jis siūlo lietuviams.

Iš šito skyriaus kasdien lengvai galima su
sirasti visko, ko kartais ąr puolat žmogui pri
reikia- Tai darosi nepaprastai žingeidus ir nau
dingas skyrius. Iš šito skyriaus matome kokio
mis kainomis kokias anglis galima nusipirkti, 
patirtam apie naujus išradimus, pavyzdžiui, kaip 
automatiški pečiai, susirandame, kur barus ta
vernoms pigiau gauti, susijieškom stogų taisy
tojus, kontraktorius, kraustyto  jus, rūbų valyto- 
jus, geresnes bučernes, grosernes, duonkepyk- 
las, taip pat sužinom, kur galima gauti tikro tur
kiško tabako cigaretams namie pasidaryti, kur 
medžio ar paipų nusinirkti, geresnių aptieku to- 
lef onus, na ir taip toliau,

Šis pilnas lovos įrengimas 
susidedantis iš naujų ir 
grąžių lovy, garantuoji ęoil 
Springsąį ir 45. svarų vyti
nis niatrasas. Viskas tik UŽ

814.95

Nepaprastas žmonių žingeidavimas šituo 
skyrių yra suprantamas. Jis visiems nandingas, 
ir su laiku jis atvaizduos visą dideli biznio judė
jimą didelėj lietuviškoj Chicagoj.

I Apribotas skaičius ųž šią 
I kainą, užsisakykite tuoj aus.

T1'p .  f

KĘĄŲTŲV8SE 
2536-40 W. 63rd St. 
Gorner Maplewood Avė, 

Hemlock 8400 
4179-83 Archer Ayę. 
Gorner pichĮmond nt^et 

"Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

. ,'x . , • . -V x

Visi seka šitą, skyrių ir visi juo yra kviečia
mi pasinaudoti. Kiekvienas čia gali susirasti ko 
reikia ir duoti apie save Žinią kitiems už mažiau
sių mokesti. Pasiteiravimui pašaukite Ganai 
8500 ir klauskite biznio patarėjo, Šiais laikais 
reikia daugiau krutėti, jeigu nori išsilaikyti biz
nyje.

NAUJIENŲ BENDROVE
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TIK LIETUVIŲ UŽEIGOSE LIETUVIAI JAUČIAS KAIP NAMIE

visiems

MASKALIUNAS BEER GARDEN
819 West 35th Street

Spalio 21 dieną. Lauk

SOUTH SIDE
URŠULĖS SLOTKUS TAVERN m gatvė

901 W. 35th Street

see me some dimel EMMA

WEST PULLMAN

6227 S. Ashland Avė,

WEST SIDE
(Kampas 35-tos) Smagi Draugijaerdvi užeiga

sankrovos mielai

LIETUVIS PAS LIETUVĮ
■ ■■M

■•f u

gose 
taras Bitter,

- moterims, vy 
susėdus ar sta-

Prie gardaus alaus stiklo ar vyno stiklelio smagu pasišnekėt ir linksmai laiką praleist 
draugingose lietuvių užeigose.

NEW.DEAL.CJ
MRS. MACKE-MAČIUKA

GEORGE JOKUBONIS 
3465 So. Morgan Street

Geras alus, skani degtinė, 
gardus užkandžiai, tinkama 
vieta pasišokti pas Veroni
ką Walush ir A. Rozgus. 
Būdami šitoje apielinkėje 
neužmirškite čia atsilanky
ti ir laiką smagiai praleisti.

CASTILLIAN 
CASTLE

Prop,
2346 West 69th Street

Happy BilFs Grill —- 
leisti. Vieta šokiams

ALEX VASIL 
2404 West 16th St

MRS. ANNA BAGDONAS 
1750 So. Union Avenue 

(Kampas 18 Street)

čia sena vieta, p. Ažuko, laike kelis dešim
ties metų jį dar nepražuvo. Gera vieta įsiger
ti, pasikalbėti ir dar pėtnyčiomis dykai žu
vies užsiėsti. Apart to dar čia galima gauti 
pasipirkti mažoms bačkutėmis alaus — 1/8 
arba ir 1/4. Prisiminkite, kad p. Ažuko užeiga 
yra seniausia lietuvių užeiga Chicagoje.

KAZYS POCIUS 
725 West 120 Street 

West Pullman, Illinois.

Salutaras Bitteris yra populiarus lietuviškas 
vaistas nuo vidurių sunegalėjimo ir tinkamam 
apetito atgavimui. Geriamas su degtine arba 
Vienas. Galima gauti visose lietuviškose įstai- 

Taverns. Visuomet reikalaukite Salų-

HAPPY BILL’S GRILL 
1516-18 West Grand Avė

VETERANU UŽEIGA
JOSEPH EŽERSKIS

4600 So. Paulina St.

. Musų seną “naujienietį” Alex Vasil visas 
lietuviškas svietas žino ir pažįsta, bet jo biz
nio vieta dar mažai kam buvo žinoma. Būda
mi Western Avė. ir 16-tos apielinkėje neužmir
škite užsukti pas savo seną pažįstamą Alex 
Vasil, 2404 W. 16th St. Ne vien čia smagi vieta 
užeiti, bet maloni pasikalbėti, pasišnekėti apie 
praeitus ir dabartinius laikus.

ANTON ZALATORIS 
827 West 33rd Street

Bridgeporto kolonijoj visi žino puikią Slot- 
kų užeigą. Daug skanių gėrimų, mandagus 
patarnavimas, erdvinga vieta, čia linksma ir 
laiką praleisti. Pėtnyčiomis veltui žuvis. Rojus 
ištroškusiems, nes čia jie gauna 26 uncijų sti
klą alaus. Telefonas YARDS 6802.

New Deal Cafe turi geriausią Milwaukee 
alų—Blatz Beer, kurio skoniu gerėjasi visa 
plati Chicaga. čia yra apščiai importuotos 
degtinės ir vyno. Žuvis pėtnyčioms užkan- 
džiams. Atvykę į Marąuettą būtinai atlankyki
te p-ios Macke-Mačiukas New Deal Cafe. Tai 
yra smagiausia vieta Marąuette Parko apie
linkėje.

Kasgi nežino p. A. Mitchell Northsidyje? 
Taip, jį žino visi, bet dar nevisi žino, kad p. 
Mitchell užlaiko gražiai įrengtą Taverną, gerų 
gėrimų, gerų užkandžių

čia valgių ir gėrimų visokių 
vyrams ir moterims, krėslai prie stalų pasi
sėsti, įsigerti, pasikalbėti. O tų gėrimų ir val
gių gausybės — gerk, valgyk ,gyvenk ir norėk. 
Neužmirškite, kad p. Geo. Jokubonis yra se
nas prityręs biznierius šitos vietos savininkas

smagi vieta laikui pra- 
pasišnekučiavimui ir 

linksimam laiko praleidimui, šitos žymios vie
tos savininkas yra plačiai žinomas biznierius 
p. B. Korsakas. Kam priseis būti Northsidėje 
atminkite, kad p. Korsako vieta yra verta at
lankyti kiekvienam.

Patogi vieta užeiti visiems 
rams, seniems ir jauniems - 
tiems įsigerti, pasišnekėti čia maloni vieta vi

Prisiminkite, kad šitos vietos savinin
Joku

Netoli “Naujienų’*, kampas Union ir 
gatvės, čia randasi maloni užeiga p-nios 
Bagdonienės, čia netiktai vieta įsigerti, 
kalbėti, bet taipgi randasi erdvi svetainė įvai
riems susirinkimams ir pasilinksminimui. At
vykę bent kokiu nors reikalu į šitą apielinkę 
nepamirškite ir čia atsilankyti.

Tie užeigų savininkai, kurių vardų dar čia nėra, bet kurie 
valdo geresnes užeigas ir turėtų priklausyti prie šios smagios drau
gijos, yra kviečiami susižinoti su šios smagios draugijos derintoju 
J. Mickevičium, pašaukiant Naujienas, Canal 8500.

Šios visos slaunios vietos, kurias randate šiame pušlapyj, kas 
seredą yra gražiai minimos Naujienų radio programe iš stoties 
WSBC, 9 vai vakare.

Linksma būti smagioj draugijoj.
Užeigų savininkai ir savininkės, kurie paduoda apie save ži

nių šiame užeigų pušlapyj, sudaro smagiausių draugijų. Jų vietos 
yra puikios ir čia tikrai galima susirasti smagumo mandagiose ap
linkybėse

Kas iš Bridgeporto lietuvių nežino šitos se
nos užeigos p-nų Zalatorių? Žino ją visi — 
seni, jauni, augšti ir žemi. Maloni vieta užeiti 

pasišnekėti, pafilozofuoti apie tau
tos reikalus svarbius. Prie gėrimų skanių dar 
yra ir užkandžių. Neužmirškite tai visi, kad p. 
A. Zalatoris yra senas musų lietuvių organiza
cijų žmogus.

EMMA’S CASTLE CAFE 
644 N. State Street 

LINKSMUMO KAMPELIS 
Arti vidurmiesčio, patogi vie- 
ta pasistatyti automobiliui. 
Būnant su reikalais mieste, 
Pra^au ątsilankyti. Busite 
užganėdinti. Šaltas alus, gar- 
di degtinė užkandžiai veltui. 
Muzika kas vakaras. Patar- 
nauja dainuojančios veitfer-

LIETUVIŠKU GĖRIMŲ SKLADAS 
—MONARCH 

JONAS GAUBAS, Savininkas 
3529 So. Halsted St.

čia galima gauti pirkti degtinę ir vyną vien 
buteliais ir alų baksais. Turim didžiausią pa
sirinkimą visokiausių likerių ne vien Ameri
kos išdirbimo, bet taipgi Lietuvos, Francijos, 
Anglijos, Kanados,, Ispanijos, Rusijos ir kai 
kurių kitų kraštų. Rengdami bąnkietus, vestu
ves, šeimyniškus pasikalbėjimus, ypačiai Brid
geporto lietuviai gyventojai esate prašomi ne
užmiršti mano likerių 
Jums patarnausiu.

Musų Kazį Pocių netiktai West Pullmonas, 
Roselandas, bet ir Chicagos lietuviai gerai pa
žįsta. Jis ne vien taverninkas, bet ir senas 
muzikantas. Jis ne vien muzikantas, bet ir se
nas West Pullman ir Roseland apielinkių dar
buotojas. Kam prisieis būti West Pullman ne
užmirškite, kad p. Kazio Pociaus Tavern yra 
725 West 120th Street.

18-tos 
Onos 
pasi-

WALTER NEFFAS 
WEST SIDE HOTEL 

2435 So. Leavitt Street 
Kas musų p. Walter Neffo 

nežino, žino jį visi Chicagos lie
tuviai—čia gera vieta įsigerti, 
pasivalgyti ir patogi ruimai ra
sti nakvynę. P-as Neffas senas 
West Sidės biznierius. Prisi
minkite kad p. Neffo telefonas 

CANAL 9555.

svetingą vietą kiek
vienam užeiti. Būdami Northsidyje nepamirš
kite, kad p. Mitchell vieta randasi arti Mil- 
waukee ir Damen Avė., 2038 West North Avė

MITCHELL’S TAVERN 
2038 West North Avė.

SALUTARAS DRUG AND 
CHEMICAL Co.

639 W. 18th Street,
Telephone Canal 1133

A. F. CZESNA HOTEL 
1657 West 45th Street

Čia smagi vieta įsigerti — geras alus ir deg
tinė. čia gera vieta pavargusiam bei pakelei
viui pernkvoti — čia minkštos lovos, švari vie
ta. Jei tave šaltis pagriobė neužmiršk, kad p. 
A. F. Szesna turi įrengęs moderniškas maudy
nes — Turkish, Sulphur Baths and Electric 
Treatments. Ultra Violet Ray Massages, čia 
šalčio liga tuoj išgydoma. Antano Czesnos 
maudynės yra garsiausios Chicagoje.

Telefonas Boulevard 4552.

Jei tau broli liūdna daros, žiemos 
laike ar vasaros, eik pas Ežerski Rau
si rodą—Jis čia gerus stiklus duoda.

Jei turi gražia merginų, o ji šokti 
eit ketina, eik i Ežerskio svetainę— 
čia šokiams vietų rasi dailių.

Jei žadi daryt veseliukę—imk Ežer
skio svetainiuke, čia yrar vietos iki 
valiai.

P-nas J. J. Ežerskis, yra narys 
American Legion, Kęstučio Kliubo, 
Unity Club ir Vytauto Spulkos direk
torius

siems,
kas yra senas šitos apiclinkės pilietis 
bas Maskaliunas, Jis patarnauja visiems link 
smai.

GOLDEN GATE BUFFET 
MRS. A. SVILOW, Prop.
4070 Archer Avė.

Nedėlioję, Spalio-October 21 d. čia bus 
linksma muzika, šokiai, įvairus pasilinksmi
nimai. Kviečiam visus draugus, pažįstamus, 
čia atsilankyti. Prie alaus stiklelio ir gardžių 
užkandžių, galėsime smagiai laiką praleisti. 
Draugai iš Northsidės, iš Southsidės, iš Eastų 
ir Westų, visi čia busite maloniai laukiami 
svečiai sekmadienyje 
sime Jūsų visų.

SMITH’S PALM
GRAŽIAUSIA UŽEIGA

4177 Archer
Užlaikome geriausį alų, 

riaušių degtinių ir vynų ir visokių skanių val
gių. Gaminame pietus ir užkandžius. Trečia
dienį Spaghetti, Penktadienį—žuvis, šeštadie
nį—Mock Chicken Legs. Chili Con Carne, Ita- 
lian Ravioli ir spaghetti kasdien. Muzika tre
čiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais. 
Norėdami praleisti linksmai laiką, atsilanky
kite pas Smith’ą.

JOE’S TAVERN
3301 So. Lituanica Avė

GARDENS
SOUTH SIDĖJ

> .'

BRIDGEPORTAS T0WN of LAKE NORTH SIDE — BRIGHTON PARK

Avenue
“Budweiser” ir ge
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MUSŲ SKAITYTOJAI
Raštai skiriami j šj skyrių neturi būti ilgesni 200 žodžių. Adresuokite 
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Prašo Nemuno daugiau 
“sapnuoti”

šiomis dienomis turėjome 
progos “Naujienose” pasiskai
tyti J. Nemuno rašinį, “Miru
siųjų Seimas”. Sekiau rašinį 
iki galo. Man buvo begalo į- 
domu skaityti kaip Dr. Kara
lius, Perkūnas ir kiti veda 
kovą už lygybę ir danguje.

Aš iš savo pusės pageidau
ju, kad drg. Nemunas ir dau
giau panašių sapnų 
tų”.

sekmadieniais,

sapnuo-

—M. K

Apie tuos, kurie

ati- 
To- 
kad

Chicago.
kultūros 

dirvų teršia.
Antras skridimas buvo 

dėtas sekančiai vasarai, 
kiam įvykyj, natūralu,
žmonės įvairiai kalbėtų. Dau
guma žmonių, kurie protauja 
ir dauguma organizacijų, ku
rios skridimą rėmė, sutinka, 
kad jį atidėti reikėjo. Negi 
siųsi lakūną per vandenyną, 
kad jis užsimuštų arba žūtų?

Bet yra tokių neva kultūros 
dirvos darbuotojų, kurie ryšy 
su skridimo atidėjimu skel
bia negražius ir šlykščius da
lykus. Nejaugi mes tiek nusi
gyvenome, kad susilaukėme 
tokių “darbuotojų,” kurie iš 
situacijos liečiančios gyvybės 
ar mirties klausimą, bando 
sau prestižą užsitarnauti ir, 
spjaudydami į kitus, bando 
savo markę pakelti?

Visų negalima išmokinti ir 
neapsimoka nei bandyti, bet 
argi inteligentiškesnė lietuvių 
visuomenės dalis negalėtų 
prašalinti iš musų gyvenimo 
“darbuotojus”, kurie musų 
kultūros dirvoje ne tik kad 
nedirba, bet dar tą dirvą ter
šia? —B. W., Chicago.

Cicero aiudininkų klau- 
? mu.

Spalių 13 d., “Naujienose” 
tilpo žinutė iš Cicero apie

kun. A. Vaičiūną ir aludes, 
žinia yra klaidinanti.

žinioje, tarp kito ko, sako
ma, kad aludininkai yra nu
sistatę laikyti 'alines atdaras, 
kaip ir dabar, ir paprastomis 
dienomis ir
iki 1 vai. ryto. Jeigu aludinin
kai taip darytų, tai viskas bu
tų gerai ir tvarkoje. Yra Gice- 
roje švarių biznierių, kurie 
prisilaiko įstatymų ir yra visų 
gerbiami.

Bet kas daryti su tais biz
nieriais, kurie bizniavoja pet1 
ištisas naktis ir yra nepadoru
mo lizdai, tvirkina jaunimą ir 
suaugusius? To dar neužten
ka. Pradėjo skleisti tarp mo
kyklų vaikų nepadorius pa
veikslus. Kai kiltiems biznie
riams neapeina kad jaunimas 
per ištvirkavimą papuola į 
kalėjimą ir apsikrečia įvairio
mis ligomis. Laikraščiuose ži
nių apie tokius dalykus už
tektinai.

Čia reikalas ne apie kun. 
Vaičiūną nei apie A. F. Po
cių. Jeigu jie neveiktų, tai 
butų kiti, bet kelių vietinių 
aludinihkų nepadorus biznio 
varymas turės būti sukontro
liuotas ir vietos gyventojams 
sugrąžinta garbė, kuri dabar 
yra gerokai suteršta.

Senas Gyventojas, Cicero.

Kas tos “Revoliuci 
jos Dukterys’?

Savo laiku taip vadinamam 
Gold Cost, Northsidės ežero 
pakrašty turtingos ponios bu
vo suorganizavusios draugiją, 
kurią pavadino “Revoliucijos 
Dukterų draugija”.

“Revoliucijos” prie arbatėlių

Aukščiausia
RŲŠIS IR

Žemiausios Kainos
Pasižiūrėk kitose krautuvė
se, o paskiau ateik į Cent
ral District Furniture C o., 
3621-23-25 So. Halsted St., 
ir pamatyk pats puikiausios 
rųšies tavoms pigiausiomis 
kainomis. Ateik ir persitik
rink.

Štai keletas musų 
BARGENŲ:

$6.98—9x12 Virtuvės $O QO 
RUG tik .......................  0.^0
$69.50—2 šmot. Sek- $OQ QE 
tyčios SETAS tik  fcV-JJU

*39.60 
'39.00 

?4.98

$85.00—Valgomo
Kambario SETAS tik
$79.00—3 šmotų
Miegruimio SETAS ti.
$8.50—Vatiniai
MATRACAI tik ..........
$8.75—Dvigubų Coil $4 QO 
SPRINGSAI tik ...........
$50.00—9x12 Amer- $4 A Q E 
ican Oriental Kaurai tik ■
$30.00—Dinette $4 A QQ
SETAS tik ................. ■
Puikios pastatomos $4 QQ 
ant Grindų LEMPOS tik**"wQ

Mes turime pilną pasi
rinkimą SKAL BI M U I 
MAŠINŲ, ELEKTRIKL 
NI U REFRIGERATO- 
RIŲ ir RADIJU visų ge
riausių iŠdirbysčių, že
miausiomis kainomis.

Cash arba lengvais išmokėjimais

Central District
FURNITURE 60.

3621-23-25 SOUTH
HALSTED STREET

JOS. /OŽAITIS, Mgr.

Suprantama, tos poniutės 
neturėjo jokio supratimo apie 
revoliucijas, negi revoliucinis 
judėjimas joms rūpėjo. Ot, 
sumanė ir savo draugiją pa
krikštijo “revoliuciniu vardu” 
neva pašaipai. Toks draugijos 
vardas skamba, lyg toj drau
gijoj butų susispietusios tokios 
moterys, kurios butų dalyva
vę Rusijos caro arba Ispanijos 
Alfonso nuo sosto nuvertime. 
Tačiau tos poniutės buvo to
kio kalibro, kurios garbina ca
rus ir Amerikon atvykusioms 
kunigaikščiams suruošia arba
tėles.

Dailininkas, Grant Wood, ge
riau nušviečia tų poniučių “re
voliucingumą” savo paveiksle, 
pavadintam “Daughters of the 
Revolutioh”. Paveiksle jis vaiz
duoja tris aristokratiškos iš
vaizdos papūgų veidais senas 
moteriškes, kurios geria arba
tą. Paveikslas randasi Art 
Institute Pasaulinės Parodos 
skyriuje.

Šis paveikslas sukėlė labai 
daug diskusijų ti.Tčių rateliuo
se dėliai to, 
Grant Wbod, 
antausį toms 
rios pabandė 
nierkomis” iš

kad dailininkas, 
davė gan drąsų 

poniutėms, ku- 
buti “revoliucio- 
antro galo.

Mat, geriant popietinę arba
tą it lošiant “bridžą” revoliuci
jomis užsiimti negalima.

Dailininkas Grant Wood

Reikia pasakyti, kad dail. 
Grant Wood, kuris gyvena Ce- 
dar Rapids, Iowa, studijuoja 
amerikiečių gyvenimą. Vienas 
jo garsus paveikslas, pavadintas 
“American Gothic”, kuris irgi 
sukėlė daug entuziazmo, dabar 
tapo Art instituto nuosavybe.

Paveikslas
Dukterys”—-Dailės rūmuose su
traukė daug publikos. Techni
kos ir kompozicijos atžvilgiais 
paveikslas yra tobulas.

Tam tikri asmenys dėjo pa
stangas, kad šj paveikslą paša
linus iš galerijų, bet nepasise-

“Revoliucijos

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS

ALFABETO TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbeti musų negalite susirasti ko jieškot, pašaukite Nau- 
skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti jienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Prita- 

• Įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų re jo. čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų bus galima gauti.

Richard Galatas ir jo žmona, kurie tapo suimti Ncw 
Orleans, La. Galatas yra kaltinamas pernai dalyvavęs Hansas 
City skerdynėj, kurioj liko nušauti kalinys, kurį jie stengėsi 
pdiuosuoti, ir 4 federaliniai agentai.

incidentas jvyko 
dėl Diego Riveros 
Rockeffelerio tro-

kė, nes muziejaus direktorius ir 
kiti autoritetai tam griežtai 
pasipriešino.

Panašus 
New Yorke 
dekoracijų
besyj. Buržujai užsispyrė su
naikinti dailininko kūrybą, ku
ri jiems atrodė radikališka. Dar 
lykas buvo atsidūręs teisme, 
bet, suprantama, Rockefelleris 
nebūtų Rockefelleris, jeigu by
los nelaimėtų.—M. Šileikis.

Smarkiai važiuodamas su 
savo motorizuotu dviračiu 
Kachinas bandė pralenkti tro
ką, netoli 
po. Jam 
motorciklis 
sviesdamas
šoną ir sulaužydamas jam ko
ją-

33čios gatvės kam- 
belcnkiant troką, 

staigiai paslydo 
šoferį Kachiną į

18 metų lietuvis su 
imtas už vagystę

Oak Parke

AUTOMOBILIAI
AtJTOMOBILES

KRAUSTYMAS
MOVING

RAKANDŲ Bargenai
FURNITURE BABGAINS

Naujas 1934 Studb. sėd. sutaupysi
11225, Antonsen 6455 S. Westem Av.

APTIEKOS
DRUG STORES

VICTOR BAGDONAS 
Nuvežam i tolimas ir artimas vietas 

rakandus, pianus ir tt. 
8858 South Halsted Street 

Tel. YARds 8408.

A. BELSKIO Pirmos Rųšies Aptie- 
ca, 2422 W. Marąuette Rd. Rep. 8222
J. P. RAKščIO visiems žinoma ap- 
tieka, 1900 S. Halsted St. Canal 0114 
FiuNCFTON PHARMACY, Hedina 
kaps. nuo skausmo. 801 W. 47 St. 
Boul, 1669. ______________

ANGLIS
COAL

I. N. R. BEATTY LUMBER CO., an- 
is $6.75. šaukit Oak Lawn 8.

Tiesiai iš mainų:
Nnt coal 5,06 Lump coal 5.57
Mine Run 6.00 Screenings 4.04 

Pristato nemažiau kaip 4 tonus.
Wm, Jarsombeck. Tel. Laf. 2014
Pocahontas $7.57; Indiana Lump 
$7.63; Black Band Lump $9.50.

Pirkite geriausį anglį pas 
MULCAHY COAL CO.

4028 S. Wentworth Boul. 4028

Automatiški Pečiai
AUTOMATIC COAL HEAT

KONTRAKTORIAI
CONTRACTORS

BRUNO ŠUKYS. Stato ir taiso na
mus, medinius ir mūrinius. Tel. La- 
fayette 5824, 4131 S. Francisco Avė.

LAIVAKORTES
STEAMSHIP TICKETS

Laivakortės i Lietuvą ir i visas 
kitas svieto šalis yra parūpinamos 
Keleiviai aprūpinami pasportals ir 
kitais dokumentais, kurie reikalingi 
kelionei.

Naujienų Laivakorčių Skyrius. 
1739 So. Halsted St.. Chicago. III.

MOKYKLOS
SCHOOLS

PAMOKOS: Anglų Kalbos, Lietuviu 
Kalbos, Knygvedystės, Greitraščio 
(Gregg Shorthand). Amerikos Lietu
vių Mokykla, 3106 S. Halsted St., 
Chicago, III,

Keistučio spulkos 
metinis šėrininkų 

susirinkimas
BRIDGEPORT.— Ryt vaka

rą, Lietuvių Auditorijoj, įvyks 
Keistučio Skolinimo ir Būda
vo jimo Draugijos No. 1, šėri- 
ninkų susirinkimas.

Keistučio Spulka. yra sena fi
nansine įstaiga,'1 'įkurta 1897 
metais, Chicagoje. šios didelės 
ir pavyzdingos finansinės įstai
gos sekretorium yra John P. 
Ewaldas. Raštinės adresas: 
840 W. 33 St.

Valdyba pageidauja, kad drau
gijos nariai dalyvautų šiame 
metiniame šėrininkų susirinki
me.

WESTSIDE — 18 metų jau
nas lietuvis Henry Rutkaus
kas, 2826 West 25th plaęc, bus 
vo suimtas policijos už apiplė
šimus, papildytus Oak Parke.

Jis buvo suimtas kartu su 
kitais 2 lenkais; Jah Szy- 
bovvski, 2944 Wcst 251 h Place

Žmonės dabar vartoja naują dalyką 
namą apšildymui, kas pats savaimi 
užsimoka. Tai automatiški angliniai 
pečiai. Apšildymas ateina pigiau ne
gu gasu ir aliejų. Pilnas saugumas. 
Ateikit pažiūrėt, čia pirkites geriau
sias anglis ir koksą.

PRESS COAL CO.
3950 S, Wentworth Avė. 

Te!. Yards 0300.

BARZDASKUČIAI
; BARBER SKOPS

MIKE’S BARBER SHOP, 20 metų 
bizny, 212 W. 47 St., Boul. 6943.

BUČERNĖS
MEAT MARKET

NAMAI IR ŽEME
REAL ESTATE

MADOS MADOS
SQUARE DEAL MEAT MARKET, 
1 kl. mėsa, 4301 Wentworth Avė,

/ DUONKEPIAI
BAKERIES

Pirk duoną FULLER PRK BAKERY
4666 S. Wells St. Boul. 5149

GROSERNES
GROCERIES

UNITED FOOD STORES 
238 W. 47th St.

Geriausi groseriai, žemiausios kainos 
Chicagoje. Visuomet viskas šviežia. 
J. C. Aridrews vedėjas.

Chicagietiškas anek
dotas apie laikraščio 
leidimą Lietuvoje
BRIDGEPORT—Trumpą lai

ką atgal vienas chicagietis lie
tuvis pasakoja kitam sekamą 
anekdotą apie redaktorių, ku
ris sumanė leisti laikraštį Lie
tuvoj.

Busimojo redaktoriaus klausia 
suinteresuotas žmogus:

—Ponas Tedaktoriaus, kiek 
reikės prenumeratorių, kad ap
mokėti laikraščio išleidimo kaš
tus?

—Popierai reikia apie tūks
tantį skaitytojų, spaudai, re
dakcijai ir administracijos už
laikymui apie tūkstantį penkis 
šimtus.

—Reišk&ų ponas i&dakto- 
riaUs, išviso tereikia du tūks
tančiu ir penkis šimtus prenu
meratorių ?

—Ne, tamsta. Pabaudoms ir 
redaktoriaus išliuosavimui iš 
kalėjimo reikia dar kokių pen
kių tūkstančių prenumeratorių

Brightonparkietis 
sužeistas lenkty

nėse su treku
Nukritęs nuo Motorciklio sun
kiai nukentėjo Povilas Kachlh

BRIGHTON PARK — Povi- 
lo Kachin, 21 metų, 4028 So. 
Campbell avetiuė, dešinioji ko
ja buvo nulaužta keliose vie
tose, kuomet jis nupuolė nuo 
motorciklio, kuriuo važiavę
prie

3325
3325 — Mergaitei rudenine suk

nelė. Joje jūsų. mergaitė visuomet 
išrodys švariai ir gražiai, nes galė
site prie jos dėvėti kasdien naują 
kalnieriuką, kuri patogu bus pasi
siūdinti iš batisto arba balto šilko. 
Sukirptos mieros 8, 10, 12 ir 14 me
tų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir Adresą. Kiėkvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti jpinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattetn bept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS; pattetn Dept.
1739 S. Halited Chicago, III.

Čia |dedu 15 centų ir prafau
. ■ ■

atsiųsti man pavyzdi No

Mieors ...«•••>•..,••••••...... per krųtinf
-H:. / :•< L. f. .

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

INGALIOJIMAI
POWER OF ATTORNEY

Ingaliojimus aprūpinti žemę ir ki
tus reikalus Lietuvoje padarome 
Naujiem! ofise.
1739 S, Halsted St., Canal 8500

KNYGOS
BOOKS

Senų ir naujų lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1739 So. Halsted St., Cnicago, III.

ir P. Pozniak, 2336 South May 
street.

Jie apiplėšė Oak Parke dvi 
gazolino stotis. Policija juos 
pradėjo vytis ir dar Oak Par
ko ribose vagilius suėmė.

'Trr?* str yrrr  1

JUOZAPAS ŽEMAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 16 dieną, 3:85 valandą 
po pietų 1934 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Cirviliškių parap.

Amerikoj išgyveno ,35 metus.
Palikė dideliame nuliūdima 

moterį Agotą po tėvais She- 
daitė, dvi dukteris Agotą ir se
selę Theresita St. John’s Ligo
ninėje, Springfield, III., 8 sū
nūs Juozapą, Pranciškų ir Alek
sandrą ir gimines.

Kūnas pašarvootas randasi 
4501 So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
snalio 20 dieną. 8:00 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Parietęs sv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo žemaičio 
giminės, draugai. ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti' laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Dukterys, 
Sunai ir Giiųlnės.

Laidotuvėse tiata 
borius J. F. Eude; 
nas Yards 1741.

elefo

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ........ $25.00 
$300 kaurai $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb.. rakandai .... $30.00 

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE.

5744 So. Ashland Avė.

JULIUS BENDER, Ine.
301 W. Madison St. TeL Monroe 1710 
Krautuvėms ir tavernams iataisymai 
nauji ir vartoti. Labai pigiai. Lengvi 
išmokesčiai. Pristatymas dykai. Dide
lis pasirinkimas.

Dirbtuvės bankruto išpardavimas. 
Žemiausios kainos Chicagoj rakan
dams, nauji parlorM bedroom, ir valg. 
kamb. setai. Minkštos sėdynės. 
Karpetai po $15, $20 ir $25. Leng
vais išmokėjimais, jeigu reikia. At
dara vakarais ir nedėliomis 6224 S. 
Ashland Avė.

RAŠOMA POPIERA
WRITING PAPER

Gera rašoma popiera parduodama 
po 25 centus svaras. Reikalaudami 
iš kitur, pridėkite 8c persiuntimo 
kaštams vienam svarui. Pinigus ga
lite siusti stampomis. Gausite Nau
jienų ofise 1789 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Z. S. MICKEVIČIUS 26 met. bizny. 
2505 W. 63rd St. Hemlock 0800

PINIGŲ SIUNTIMAS I
FOREIGN EXCHANGE

Naujienų Pinigų * Siuntimo Sky
rius persiuntė i Lietuvą daug mili
jonų dolerių ir dabar tebesiunčia be 
jokios pertraukos. Savo giminėms 
Lietuvon siųskite pinigus per Nau
jienas — doleriais arba litais. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Garsinkitės Naujienose

HEtEN MIKOLAITIS \
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 17 dieną, 6:15 valandą 
ryto 1934 m., sulaukus 16 me
tų amžiaus, gimus spalio 27, 
1918 — Chicagoje, 11.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Helen, po tėvais Zab- 
lockaitė, tėvą Joną, 2 brolius 
Joną ir Antaną, ciooces Oną 
Venckienę, Kazimierą Zobloc- 
kaitę, Karoliną Schonwald ir 
dėdės, 2 pusbrolius Kazimierą 
ir Alfonsą Venskus ir gimines, 
o Lietuvoj senelius, 
giminės.

Kūnas pašarvotas 
1621 W. 14th St.

Laidotuvės įvyks 
spalio 20 dieną, 9:00 
iš namų į šv. Karolio parapi
jos bažnyčią, Roosevelt ir 
Damen Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėliom 
nes sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Helenos Mikolai- 
čiutės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai. Cioces, 
Dėdės, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co. Telefo- 

t nas Canal L ,3161.

ciocės ir

randasi

subatoj 
vai. ryto

DEL RINKTINIU GRABŲ 
KREIPKITĖS PAS 

Hamilton Casket Co.,
, Ine.

4235-59 S. Western Blvd
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 2565-6-7-8

SPAUDOS DARBAI
ATVIRUTES, programas, plaka

tus, biznio korteles, knygas, laikraš
čius jums geriausia atspausdins 

NAUJIENŲ SPAUSTUVĖ 
1739 So. Halsted St. Canal 8500

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

STALIORIAI
CARPENTERŠ

CARL CLARAS, pigiai taisau namus 
5805 S. Maplewood. Republic 4151.

SIUVĖJAI
TAILORS

F. MICKAS, Siuvėjas, rūbų valyto
jas ir taisytojas, 4146 Archer Avė.

STATYBOS Plienas
STRUCTURAL STEEL

■
Antrų rankų statybos geležis viso
kios mieros. Radiatoriai šilto van
dens ir gariniai. Daugybė visokių 
antrarankią dūdų arba paipų. At
kertam kiek reikia. Musų kainos la
bai žemos. Ko tik reikia iš geležies 
ateikit pas mus.

APEX IRON & METAL CO. 
4000 Wentworth Avė.

Tel. Boulevard 1270

TABAKO Krautuvės
TOBACCO STORES

MAX KOHN, Imp. Turk. Tabakas 
ir Cigaretai, 1728 So. Halsted St.

UŽEIGOS
TAVERNS

SCHULTZ BUFFET, 5200 W. »5th 
St., Oak Lawn, III. Ar išvažiuojat, 
ar parvažiuojat visuomet užsukit pas 
mus. Monafch alus. Puiki vieta 
pasilsėt.

VALGYKLOS
RESTAURANTS

MARTIN’S RESTAURANT, Lietu
viškas. 6236 S. Wėstern. Hem. 9416

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDDJAM PIGIAU NEGU KITI

* 'į ' .

Ambulancėi Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia Ik Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS 
^Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4S05-07 So. Hermitage Avenue
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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Nakties įspūdžiai ‘Gossiping Imp’ gives 
some ‘inside dope’

Žemaičio mirties kai-, 
tininkas sulaikytas 

už žmogžudystę

Nunokęs sumanymas

Įkalintas Neu> City policijos 
stotyje: užmušė Žemaitį prie 
■įsčios ir Western.

BRIGHTON PARK — Mar- 
ųuetteparkietis Edward Tur- 

. nėr, 5938 South Richmond 
Street, vakar buvo suimtas ir 
įkalintas už lietuvio Juozapo 
Žemaičio, 4501 South Fairfield 
avenue, suvažinėjimą.

Pakliuvęs po Turnerio au
tomobilio ratais, Juozapas Že
maitis, 52 metų amžiaus, buvo 
sunkiai sužeistas ir nuo tų 
žaizdų mirė Southtown ligoni
nėje.

Edward 
šiai, bus 
žudyste.
liūtas New City policijos sto
tyje, Town of Lake, iš kur bus 
paleistas po kaucija. Krimi- 
nalis teismas nustatys jo kal
tę nelaimėje, kuri buvo taip 
pragaištinga Žemaičio gyvy
bei.

Velionis bus laidojamas šeš
tadienį rytą šv. Kazimiero ka
pinėse. Laidos graborius J. 
F. Eudeikis, kurio lavoninėje 
įvyko koronerio tyrinėjimas.

Turner, greičiau- 
apkaltintas žmog- 

Jis dabar yra įka-

Ryt įvyks Lietuvių
Socialistų Sąjungos 

susirinkimas
Kviečia visus narius ir simpa- 

tizatorius atsilankyti; susi
rinkimas “N-nų” namuose

name, 
Pradžia

1739 So.
8:15 vai.

žiemos sezonui,

Taip jau 
ateityje 

vakarėlis 
ir užkan-

laikas ir

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Chicagos Centralinė kuopa Šau
kia narius ir simpatizatorius j 
susirinkimą šį penktadienį, spa- 
lių-Oct. 19 dieną, kuris įvyks 
“NaUjiennų” 
Halsted Str. 
vakare.

Artinantis
numatoma plati darbuotė: ren
gimas prakalbų, paskaitų, ak- 
tyvis dalyvavimas socialistų 
partijos priešrinkiminėj kam
panijoj, organizavimas jauni
mo ir panašus darbai, 
rengiamasi trumpoje 
surengti draugiškas 
su pasilinksminimu 
džiais.

Draugai, kuriems
aplinkybės leidžia, yra kviečia
mi ateiti ir prisidėti prie pa
minėtos darbuotės. Neužtenka 
skaityti save socialistu ir lauk
ti, kad kas kitas atliktų dar
bą, bet kiekvienas turime jausti 
sau už pareigą, kad prisidėti 
prie vykdimo gyveniman mums 
branginamų idealų.—Kvieslys.

Kinietis generolas 
cagos svečias

Chi

laikuChicagoje dabartiniu 
lankosi Kinijos generolas Su 
Chin Tang. Ryšy su svečio 
atsilankymu, vietinis kinų di- 
striktas išsipuošė vėliavovis, 
gėlėmis ir surengė jam dide
les vaišes.

i Ponas Patriotas iškėlė visai 
naują, neni.’utšiotą sumanymą, 
kad, būtent, reikėtų iš šiokių 
tokių galų sudaryti 
ir paleisti į apyvartą 
dinamą nakčiažodį.

Iš šio sumanymo 
maž-daug numanyti, 
trioto širdyje slepiasi 
plati ir ilga tautos meilė. Pra
dėjus šį sumanymą šiaip ar 
taip vartyti, tuojaus atsiden
gė kupetos reikalų, kurių iki 
šiol neregėjom.

Paimkim, kad ir musų bran
gią lietuvybę. Visi taijj vadi
nami patriotai apie ją kalba, 
viens su’ kitu dėl jos lenkty- 
niuoja; o bet visgi jokios to
kios apgraibamos naudos ne
duoda. Jeigu ne šalutiniai žmo
nės, šita musų pati brangioji 
“ybė” nė šikšnosparnio verta 
nebūtų. O tų, taip vadinamų 
“ybių”, kurios reikalauja šio
kios tokios paramos, paspir
ties ir dar kitokių sudrutini- 
mų, kaip kūniškų taip ir dva
siškų, yra labai daug.

Dėl pavyzdžio čia paminėsiu 
tik keletą “ybių”, kurios be 
pašalinės paramos negalėtų iš
silaikyti. štai: katalikybė, tam
sybė, Jo Malonybė, lenkybė, 
šventenybė, žydybė, rusybė, 
vokietybė, kokybė, amerikony- 
bė, Jo šventinybč ir tt.

Suprantama, visos tos ybės 
turi savo ramsčius, stulpus ir 
palaikytojus. Jos dažnai vie
na su kita kovoja. Dažnai vie
na kitą norėtų pavergti ar nu
galabinti. O jokio tokio koor
dinatoriaus tarp tų visų “ybių” 
nėra, čia nakčiažodis tą 
gą galėtų užkišti.

Apart to, dar reikėtų 
daug išaiškinti 
tų “ybių” it 
kos. Reikėtų 
naudingumą ir

Žinoma, tą, 
ma padaryti per gazietas; bet 
kai pamatai, kaip gazietų re
daktoriai turi apsivertą savo 
stalus visokiais raštais; ir su
žinai, kaip kiekvienas tų raš
tų autorius arba savininkas, su 
didžiausiu 
savo eilės, 
manymais 
sprausti.

Pagaliaus, musų menas, mu
zika, dainos, politika, kūryba, 
valstybingumas, nusmukusi 
dvasia, munšeinės gamyba, 
tautininkų partija, bolševiz
mas, tėvai ir broliai marijo
nai, gramafonų industrija, ta
vernų biznis, Susivienijimo 
gelbėtojai, tautiškos ir tarp- 
tautiškos parapijos, mirusieji, 
jaunavedžiai, surpraiz parių 
rengėjai, dešrų gamyba — žo
džiu’: beveik visi reikalauja ko
kios tokios paramos.

Dar geriau viršminėtą 
manymą pavarčius, galima bu
tų surasti dar naujas kupetas 
reikalų: ir tai tokių, kurie kas
dien painiojasi po musų kojo
mis! Vadinasi: pono Patrioto 
sumanymas yra pilnai prino
kęs (išsirpęs); ir aš šią pačią 
naktį pradedu žygius jo įkū
nijimui. v

— Juozas Kibeklis.

radijušą 
taip va-

galima, 
kad Pa

kibai

spra-

maž- 
tarpsantykius 

šalutinės publi- 
apsklembti jų 

blėdingumą. 
iš dalies, gali-

nekantrumu laukia 
tai su naujais 
nebegalima nė

su- 
jsi-

su-

importuotų likerių iš Lietuvos, 
Francijos, Kanados, Anglijos 
ir kitų kraštų. Čia perkasi 
degtinę ir alų ne vien pavie
niai asmenis, bet taipgi ir 
tavernai.

Probibicijos laikais p. Guo
bas buvo “Malt and Hops” 
biznyje. Jis tame biznyje buvo 
nuo pat prohibicijos pradžios. 
Pranykus prohibicijai, užsi
dėjo gėrimų sankrovą-skladą.

RADIO
first 

shoot 
team, 
“dead

for our Li'thuanian
We will excuse you

The Lithuanian “Imps” are 
to have their finai practice to- 
night before the game with the 
Tyrols Sunday. This practice 
will mean a lot Sunday, be- 
cause we are planuing a ’very 
strong aerial attack. If the 
line does net funetion right, 
we will jump to our passes.

There will be two teams for 
the “Imps” on the field Sun
day. Art. Monlvid and Johnny 
Davidauskas plan to have one 
team in for the whole 
half, thcn immediately 
i n the more refreshed 
therefore nobody will be
tired” after the game (which 
we plan to win).

Now 
boosters.
for not showing up lašt Sun
day, because it really was ra- 
ther far from good old Bridge- 
port, būt this Sunday you will 
have no excuse for not show- 
ing up because the game is 
right in your neighborhood, 
Archer and Kenneth avenues. 
Everybody come out, cheer, 
yell, throvv your hat on the 
field, do anything just so you 
put šame pep into 'the boys 
Ali they need is some help from 
the public and they will bring 
home a vietory.

Ali players bring your uni- 
forms to practice tonight. Art. 
and Johnny ordered scrimmage 
for our lašt practice before the 
game.

Adios until Saturday.
“G'Ossiping Imp”.

Maloni valandėlė
— ...

Teko klausytis Progress Fur- 
niture Krautuvės radio valan
dos praeitą sekmadienį ir rei
kia pasakyti, kad šioji krau
tuvė paliko labai populari sa
vo radio programais.

Man labai patiko Steponavi
čių mokinių. mišrus kvartetas, 
susidedantis iš p.p. Albina Tri- 
likaitcs, Stella Rimkaitės, Pra
no Pūkio, ir Vytauto Taručio. 
Solo, duetai, kvartetai labai 
gražiai skambėjo.

Programo vedėjas, Jonas Ro
manas, pateikė įdomių žinių 
apie biznio eigą, ir abelną vei
kimą chicagiečių. Tuom ir bai
gėsi šioji maloni valandėlė.

nepriklausomybę

President
Katalonijos

ris liko 
lu sutri 
siskelbtą

Velione Sovienė buvo gerai 
žinoma Chicagos lietuviams ir 
Chicagoje turėjo dukterį, da
bartinę p. Plungienę.

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

tai valdyba tuoj pastoja ke
lia. Nąriai, pagalvokite kol 
dar nevėlu. Rep. T. ■

Mirė 18 Anielinkės 
lietuvis

Luis Companys 
prezidentas, ku-

Ispanijai gink-
Katalonijos pa-

Ryt A. Liulevičius 1*1 T !• •laidos Julią Sovienę
Graborius J. Liulevičius pa

laidos Julę Sovienę, kuri pir
madienį mirė Sodus, Michigane. 
Velionės kūnas rytoj bus par
gabentas iš Sodus į Chicago ir 
tuojau vežamas j Tautiškas Lie
tuvių kapines.

Brolių ir Seserų Dr-ja.
ROSELAND — Brolių ir Se

serų nariai nyksta kaip kam
paras. Kad padauginti na
rių skaičių, draugija sumanė 
surengti, ir tame vakare pri
imti narius su numažintu įsto
jimu.

Butų gerai, kad draugija pri
sidėtų prie Kliubų ir Draugi
jų Susivienijimo. šiais lai
kais pavienioms draugijoms 
nebus galima ilgai išsilaikyti, 
tai taip ir broliečiams bus. 
liems reikėtų prisidėti prie 
Susivienijimo. Jau ji butų 
senai prisidėjusi, jeigu nf val
dyba, kuri yra priešinga. Kuo
met nariai iškelia klausimą 
dėtis prie kokios, draugijos,

BALIUS
. Rengia

DRAUGYSTĖ D. L. K. VYTAUTO

Spalio 20 diena, 1934 
Pearson’s Svetainėje 

ST. CHARLES, ILLINOIS 
šokiai prasidės 8 valandą vak. 

Įžanga 25c.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsi

lankyti.
KOMITETAS.

YOUiTEyEo
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy

WriU for Fre< "Eye Care” 
or *‘Eye Beaaty” Book

Marine Ca^Dept. H. S., 9 E. ObieSuCMuga

PRANEŠIMAI Į CLflSSIFIED APS

MUSU TAVERNŲ
BIZNIAI

18 APIELINKE — Cook ap
skričio ligoninėje mirė Stepo
nas Gaba, 50 metų, 1931 All- 
port avenue.

Gąba buvo rastas jo gyvena
mų {namų skiepe, kur gulėjo 
ant grindų, be sąmonės. In- 
kvestas šiandien- apskričio la
voninėje.

M AND K TAVERN 
ATIDARYMAS

SUBATVAKARĮ, SPALIO-OCT. 20, 
jvyksta atidarymas musų šaunaus 
taverno. Bus muzike, žaislai, ge- 
ririiai ir užkandžiai. Visi draugai 
ir pažįstami iš plačios Chicagos esa
te kviečiami atsilankyti. Savinin
kai šitos užeigos yra Marcinkevi
čius ir Klimas — Jūsų seni pažjs
tami. Lauksime Jūsų subatvaka- 
rv.ie.
M AND K TAVERN

3830 So. Honore St.
Tel. Lafayette 2839

MADOS MADOS MADOS
Rašo Petras Bedalis

■ 4 4 y.'* dj* ■

Jonas Gaunas
Čia dar vienas didelis 

“Naujienų” patriotas — skai 
tytojas ir rėmėjas. P-nas Jo
nas Gaubas yra 
skaitytoju ir rėmėju nuo pir
mos dienos “Naujienų” įsi
kūrimo. Tylus ir malonus 
žmęgus tas p. Gaubas, jo mu
sų 
Jis 
sų 
su 
reiškinius ir su savo draugais 
ir pažįstamais dalijasi nuo
monėmis kilusiais klausimais.

Man nebuvo progos pirmiau 
pažinti p. Gaubo nors ir abu 
artimi kaimynai, bet pasirodė 
iš p. Gaubo kalbos, kad jis 
pažįsta kiekvieną : 
“naujienietį”, pažįsta 
“Naujienų” draugus ir 
jus ne aplcnkiiant nei 
pačio.

P-nas Jonas Gaubas 
ko gerai įrengtą gėrimų san
krovą, taip vadinamą lietuviš
kas Gėrimų Skladas. Gėrimus 
kaip tai degtinę ir vyną par
duoda vien buteliais, o alų 
baksais. Patartina ypačiai 
Bridgeporto lietuviams rei
kale pasipirkimo degtinės ir 
alaus atsikreipti pas p. Gau- 
bą, 3529 So. Halsted St. Ypa
čiai degtinės čia yra galima 
gauti ne vien visokiausių iš- 
dirbysčių Amerikos, bet ir

Naujienų

gyvenime tarsi ir nebūtų, 
tyliai ir sveikai seka mu- 

gyvenimo eigų, tėmija mu- 
gyvenimo gerus ir blogus

žymesnį 
visus 

remė-
manęs

užlai-

LINCOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

CIT’S 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 UQU0R COMPANY
WHOLESALE ONLY

3252 So. Halsted St. Tel. Vietory 5382-83

646 — Graži rudeninė suknele. Ji elegantiška ir patogi. Tinka 
byle kurios šiltesnės materijos. F 
48 coliu per krutinę. 

650 — “ ‘
danti. Galima , ____ ______ _
tinka, gali bliuzką Jir sejona pasisiūdinti iš skirtingos materijos, 
kirptos rnieros 14, 16.+18, taipgi 86, 88 ir 40 colių per krutinę.

756 — Mokyklon einančiai mergaitei, 
tiškas rubelid. Sukirptos rnieros 4, 6, 8

Norint gauti vięnų ąr dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nupierį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa- 

. vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739

|l So. Halsted S t.. Chicago, UI.

iš
Sukirptos rnieros 86, 38, 40, 42, 44, 46,

■ Naujos ftiądos rudeninė suknelė. Praktiška ir gražiai atro- 
ilima siūdinti su ilgom arba trumpom rankovėm ir jeigu kuriai
i hlhiv.lrn Tlr aoinnn nnRisdiidinH iŠ »lHrt.inOna rnateriins, gu-

Lengvai pasiuvamas ir prak- 
8 ir 10 metų amžiaus mergaitėm.

čia {dedu 15 centų ir praian at* 
siųsti man pavyzdi No. 
Mitros per kratini

(Vardai ir pavardi)

(Adresai)

(Mintai. k yalit.)

NAUJIENOS Pattern Dtpt.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralė kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą penktadienį, Spa
lio 19 d. 8 vai. vak., Naujienų Na
me, 1739 S. Halsted St. Randasi 
eilė svarbių reikalų apkalbėjimui. 
Visi nariai būtinai susirinkite ir 
draugų atsiveskite. Sekr.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
Spalio 18 d. 1934 m., 8 vai. vak., 
Almira Simons Svet„ 1640 North 
Hancock St. Malonėkite būti ant 
susirinkimo, turime svarbių reikalų. 
Yra rengiamas balius Lapkr. 17 d., 
tai reikės darbininkų ant baliaus, 
taipgi kitų dalykų.

— Valdyba.

PIRKITE Tropicair Anglis dėl 
ūmios šilumas. Lump ar Egg — 
$6.00. Mine run — $5.75. Screen- 
ings — $4.75. Northern. Coal Co. 
Merrimac 2524.

BEECHER STUDIO 
padaro 

VAIZDINGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 East 79th SU 
, Triangle 4240

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

THE 543 CLUB
įvyksta

ŠEŠTADIENY SPALIO 20 d., 1934
Kviečiame visus draugus, drauges, 

pažįstamus ir nepažįstamus i musų 
Naujos Alinės atidarymą. Bus 
skanių užkandžių, gerų gėrimų, 
graži muzika. Linksminsimes iki 
ankstybo ryto.

Kviečia savininkai
M. & B. SRIUBAI 
543 W. 63rd St.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

TEL. REPUBLIC 8402

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

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

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite Į musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

GERŲ RAKANDŲ ir kaurų bar- 
genai laike musų didelio $16,000 Pa- 
aukavimo Išpardavimo. Veikite 
Dabar, 6626 S. Halsted St

Help Wanted—Female . 
________ Darbininkių Reikia______

REIKALINGA moteris,' kuri ga
lėtų gaminti valgi ir reikalui esant 
pabūti už baro.

4254 So. Ashland Avė.

MERGINA prie namų, teisinga, 
pasitikima, kuri ieško gerų namų. 
Be skalbimo, $4.00 i savaitę, valgis 
ir kambarys. Atsišaukite 

3437 So. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikią________

REIKALINGA augusi, vedusi po
ra, be vaikų dirbti ir gyventi ant 
ūkės South Havene. Rašykite A. 
B., P. O. Box 132, South Haven, 
Mich.

For Rent
RENDON 5 kambarių namas, 

7219 So. Artesian avė., didelis lotas, 
furnace Šiluma. $30 i mėnesį. Pa
šaukite Republic 8487.

REIKALINGAS mažas flatas ar
ba apartmentas, apšildomas South- 
sidės apielinkėje. šaukite dieno
mis. Jonas Vaišvilas, Boulevard 
1144.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui, labai ne
brangiai, iš priežasties ligos. 

2417 W. 51 St.

PARSIDUODA aludė, visa arba 
pusę. Randasi arti gatvekarių bar- 
nės, 6818 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA alinė su namu, ap
gyventa maišytų tautų arba mainy
siu ant rezidencijos namo.

2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA Alinė gero i vietoj, 
tarpe dvieiu gatvekarių linijų, par
duosiu pigiai.

4644 So. Western Avė.

PARDAVIMUI Brighton Parke 
grosernė ir žuvų Marketas, geras 
biznis. Parduodame dėl nesveika
tos. Tel. Virginia 0108.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu 160 
akerių cash farmą Mich. valstijoje 
su staku, visais įrankiais ir gerais 
budinkais — ant namo. Savinin
kas galima matyti Walter Notrim, 
5260 So. Halsted Street.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

SPECIALIšKAS BARGENAS
2 aukštų muro namas, 2 po 4 

kambarius flatai. Basementas, 2 
karų garadžius, Brighton Parke. 
4342 So. Fairfield Avė. Specialiai 
tiktai šioj savaitėj $880.00.

Savininkas
2608 W. 47 St.

I




