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Rado Pirma Dariaus ir Girėno Rašteli iš Keliones
Raštelis Rastas Numestas

Mundland Saloj
Du rašteliai buvo numesti prieš išskren 

dant per Atlantiko vandenyną. Kitas 
“Naujienoms”, tebėra nesurastas

ing Post korespondentas iš Pa
ryžiaus papildomai praneša, kad 
Strassburgo dienraštis “Les 
Dernieres Nouvelles”, kuris pir
mas iškėlė įtarimą, kad vokie
čiai nušovė lakūnus Darių ir

GRAND FALLS, Newfound- 
land, liepos 28. — Vietos gy
ventojas, William Bouzan šian
die rado raštelį, kurį numetė 
lietuviai lakūnai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas, kai jie 
skrido per Newfoundland salą,'Girėną (ką paskui pakartojo 
kelyje iš New Yorfko j Kauną.

Raštelyje lakūnai sako:
“Telegrafuokit be apmokėji
mo Associated News, New 

York: Lėktuvas Lituanica N R 
688 E. Viskas tvarkoj ir linkė
jimai. Steponas Darius, Stasys 
Girėnas, G. C. T., 1910, liepos 
15, 1933”.

Raštelis buvo įdėtas į nedide
lį raudoną maišelį, kuris buvo 
užrištas ilgu, trijų mąstų baltu 
kaspinu, prie kurio buvo pririš
tas mažas ietis, kad įsibestų į 
žemę.

Raštely minimas • “G.C.T. 
1910” reiškia “Greenwich Civil 
Time 19:10”, kas lyginasi rytų 
laikui 2:10 vai. po piet. Tuo lai
ku* lakūnai ir pasiekė Newfound- 
land salą. 
Darius ir 
do Trinity 
foundlande 2:38 vai. po piet, 
liepos 15 d. Iš ten ir prasidėjo 
jų kelionė per Atlantiką, kurį 
jie nugalėjo ir pasiekė Vokieti
ją. Tik baigiant skristi per 
Vokietiją, prie pat Lenkijos ko- 
ri(|priaus, jie susidaužė Vokie
tijos Pamario miškuose ir abu 
lakūnai žu‘vo. Yra rimtų įta
rimų ,kad juos nušovė Vokieti
jos pasienio sargyba, paskaičiu- 
si Lituanica už lenkų lėktuvą.

(Lakūnai Darius ir Girėnas 
tokius raštelius rengėsi išmesti 
lygiai keliose vietose. Pirmas 
raštelis th*rėjo būti išmestas 
Newfoundland saloj, apleidžiant 
sausžemį ir pradedant kelionę 
per Atlantiką. Ten turėjo būti 
išmesti du rašteliai, vienas As
sociated Presš, o kitas “Nau
jienoms”. Kaip matyt, raštelis 
“Naujienoms” tebėra nesuras
tas, ar nuslėptas. Kiti rašteliai 
turėjo būti išmesti jau perskri- 
<įu‘s Atlantiką—skrendant per 
Angliją ir jau pasiekus Euro
pos kontinentą—Vokietijoj).

Vokiečiai prožektorių 
nušvietė Lituanicą

Jau kelis sykius “Naujieno
se’ 'buvo minėta, kad yra rimtų 
įtarimų, jog lietuvius lakifnus 
nušovė vokiečių pasienio sargy
ba. Apie tai buvo rašyta ir 
žiniose, ir, vakar, Redakcijos 
straipsnyje. Dabar N. Y. Even-

Buvo žinių, kad
Girėnas persk ri- 

įlanką New-

ir Paryžiaus laikraščiai) sako, 
kad yra nustatytas faktas, jog 
Vokietijos pasienio sargyba sa
vo garsiuoju prožektorių, apie 
kurį vokiečiai su pasididžiavimu 
yra daug rašę, buvo ne tik nu
švietę skrendantį lėktuvą, bet 
ir kai jis krito, taipjau ir pa
čią katastrofos vietą. Tas stip
rusis prožektorius yra įtaisytas 
miškų darbininkų apgyventam 
kaime Berlinchen, Soldin prie
miesty, kur ir įvyko katastrofa 
su lakūnais. Iš to kaimo tan
kiai buvo girdima šaudant iš 
mažųjų kanuolių ir kulkosvai
džių laike nazių sargybos pra
timų.

Tečiaus kada atvyko Lietuvos 
pasiuntinybės Bęriyn^ptstovai 
tirti nelaimę, tai’vokiečiai žu
vusių lakitaų kunus jau buvo 
sudėję į kaistus, o sudaužytus 
Lituanicos likučius rūpestingai 
su(|ėję į krūvą, kad nebūtų ga
lima nustatyti tikrąją lėktuvo 
katastrofos priežastį.
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NRA “garbes ženklas”, kuris bus po rugp. 1 d. išduotas 
tiems samdytojams ir sankrovininkams, kurie raštiškai pasi
žadės pildyti prezidento Roosevelto nuostatus dėl darbo va
landų ir minimum algos. Prezidentas ir industrinė adminis
tracija ragina visus gyventojus pirkti tik tose sankrovose ir 
tik tas prekes, kurios turi šį ženklą.

Skelbiamas 70,000 
šilkų darbininkų

. J ’ "Į T t j •

Streikas skalbiamas * protestui 
prieš taikumą audinyčių ko 
deksą ■ /

Į

Lenkija siekiasi di 
dėsnio susiartinimo 

su Rusija 
r 4 fr VĄ . k
Įlu(>šiaši daryti draugingumo
; sųtaį'tį^ Svarstoma ir apie mi- 
"* litarę šutartį

Darbai Chicagos 
apielinkėje gėrėja

CHICAGO.— Chicagos apie- 
linkės samdytojai skelbia, kad 
darbai pastaruoju laiku ėmę 
gerėti ir buk jie samdosi dau
giau darbininkų. Jie prižada 
laikytis prezidento nuostatų 
darbo valandų ir minimum 
gos.

dėl 
al-

—

PITTSFIELD, Mass., 1. 27. — 
Frank W. Peek, vyriausias in 
žinierius General Electric Co. 
Pittsfield dirbtuvės ir išradėjas 
dirbtinio žaibo, liko užmuštas 
traukiniui užgavus jo automo
bilių.

Išleido reguliacijas 
apie NRA. ženklų 

vartojimą
WA'SIIING|TON, 1. 28.— In

dustrinė administracija išleido 
plačius patvarkymus apie NRA. 
“garbės ženklų” vartojimą. Tie 
ženklai gali būti vartojami tik 
tų samdytojų, kurie pasirašys 
prezidento nuostatus dėl darbo 
valandų ir minimum algos. Nie
kas kitas tų ženklų vartoti ne
gali. Net ir juos spausdinti rei
kia specialio valdžios leidimo ir 
jie gali būti pardavinėjami tik 
tiems samdytojams, kurie turi 
teisę tą ženklą naudoti. Net ir 
duodamas laikraščiui garsinimą 
su tuo ženklu, turi paduoti raš
tišką pareiškimą, kad jis yra 
pasirašęs prezidento nuostatus 
ir juos pildo, taipgi pridėti tam 
tikrą iš valdžios gautą ženk-

(Del pavyzdžio šio ženklo 
žiūrėkite paveikslą šiame pusi.).

Amerika tarsis su at 
skiromis šalimis

Japonai baus mirti 
mi už komunistinę 

propagandą

Ispanija priėmė res 
publikos apsaugos 

įstatymus

Chicagai ir apleUnkd tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskj karščiau.
Saulė teka 5:39, leidžiasi 8:- 
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TOKIO, 1. 28. —Vidaus rei
kalų ministerija paskelbė pa
pildymą prie apsaugos įstatymų 
nustatantį mirties bausmę ir 
kalėjimą iki gyvos galvos vi
siems, kurie ves komunistinę 
propagandą. Tokia nuožmi 
bausmė skiriama ne tik agita
toriams, bet taipjau profeso
riams ir lektoriams, kurie skelbs 
“pavojingas mintis” ir visiems, 
kurie pritaria panaikinimui pri
vatinės nuosavybės, arba pakei
timui'valdžios formos.

MADRIDAS, 1. 28. Per kelias 
dienas, delei diegelių karščių, 
mažai veikęs parlamentas va
kar priėmė visą eilę įstatymų 
apsaugoti respubliką ir teismų 
reformavimui.

Respublikos apsaugos įstaty
mas leidžia valdžiai, esant rei
kalui, susiaurinti piliečių teises 
ir suvaržyti spaudą ir, kraštu
tiniam reikale, visi suspenduo
ti konstitucines garantijas.

Ex-mėras Harrison gavo du 
džiabu

Tabako ir anglių kO' 
deksai jau paduoti

ATSIMINIMAI APIE LA
KŪNUS S. DARIŲ ii 
S. GIRĖNĄ

Pradedant nuo pirmadie
nio, LIEPOS 31 d. 1933 
NAUJIENOSE pradės ei
ti atsiminimai apie žuvu
sius lakūnus, — Juos ra
šys Naujienų redakcijos 
narys ANTANAS VAl- 

' VADA, kuris buvo su la
kūnais artimuose santy
kiuose ir praleido su jais 
beveik visą jų galutino 
prisirengimo laiką. 
Atsiminimai bus gausiai 
iliustruoti naujais paveik
slais.
Sekite juos Naujienose. .

EASTON, Pa., liepos 28. — 
Amerikos Šilkų Darbininkų Fe 
deracija paskelbė streiką visų 
šilkų darbininkų, protestui 
prieš taikomą šilkų darbinin
kams abelną audinyčių kodek
są, taipgi prieš projektuojamas 
naujas sutartis. Streikas apims 
apie 70,0Q0 darbininkų. Strei
kas turi prasidėti už dienos 
prieš Washingtonui pradėsiant 
svarstyti šilkų industrijos ko
deksą. Svarstymas paskirtas 
rugpiučio 2 d.

Federacijos prezidentas Rus 
sel W. Wood sako ,kad nieku- 
rie fabrikantai bando operuoti 
sulig bovelnos audinyčių ko
deksu ir dirba du šiftai po 42 
vai. į savaitj. Audėjams irver- 
pejams mokama po $18 į savai
tę. šilko darbininkai reikalau
ja vieno šifto 40 vai. į savaitę 
ir didesnės algos. Darbininkai 
priešinasi taikimui jiems med
vilnės ar vilnų audinyčių 
dekso ir reikalauja atskiro 
dekso 'šilko audiniyčioms.

ko- 
ko-

Sušaudys rusų ka 
pitoną

JAROSLAV, Rusijoj, 1. 28.— 
—Nikolai Andrejev, kapitonas 
nedidelio Volgos garlaivio, kuris 
paskendo liepos 9 d., liko nu
teistas sušaudymui, jo pagelbi- 
ninkas tapo nuteistas 10 metų 
kalėjiman, o 9 kiti darbininkai 
nuo 1 iki 2 metų kalėjiman.

Kapitonas buvo kaltinamas, 
kad į laivą, ktfriame gali tilpti 
tik 125 žmonės, buvo suvaly
ta du syk tiek pasažierių, iš 
garvežių darbininkų ekskursi
joj. Su laivu paskendo 98 
žmonės. ?

- VARšAVA, liepos 28. —Len
kijos legacija Maskvoj ir so
vietų diplomatinė misija Var- 
šavoj bus pakeltos iki ambasa
dų laipsnio. Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Beck tuo rei
kalu lankėsi diktatoriaus Pil- A l
sudpkio dvare ties Vilniumi, 
kur buvo ir premieras Prystor 
ir raportavo apie abiejų valdžių 
susirašinėjimą tuo reikalu*.

Londono sutartis, užpuolikės 
valstybės sąvokos apibrėžimui, 
kurią pasirašė astuonios Rusi
jos pasienio valstybės, jų tarpe 
Lenkija ir Lietuva, dabar bus 
praplėsta;, Rusijai padarant nau
jas draugiškumo sutartis su 
Lenkija ir Franci j a. Mažoji en- 
tente—Rumunija, čechoslovaki- 
ja ir Jugoslavija—formaliai pri
pažins Rusiją. Tada Franci j a 
ir jos talkininkai užims Mask
voje tą pačią diplomatinę pozi
ciją, kokią ikišiol turėjo Vokie
tija.

Eina gandų, kad kai keli mėne
siai atgal buvo atnaujinama 
Rapollo sutartis, tai Rusija at
sisakė atnaujinti militarinę su
tartį su Vokietija, kuri buvo 
padaryta tuoj po pasirašymo 
Rapollo sutarties. Kalbama, kad 
Rusija bandė tokią militarinę 
sutartį daryti stf Lenkija, bet 
Lenkija nusprendusi, kad to
kią sutartį daryti yra dar per 
anksti.

WASHINGTON, 1. 28. —Lon
dono ekonominės konferencijos 
nepasisekimas verčia Jungt. 
Valstijas keisti užsienio politi
ką. ■ »

Prezicjentas Rooseveltas pra
deda nebėpasitikėti didelėmis 
tarptautinėmis konferencijo
mis, kurios negali prieiti prie 
jokių susitarimų, nes j ošė su
sirenka perdaug prieštaraujan
čių interesų.

Ateityje, vieton tokių konfe
rencijų, Amerika bandys tartis 
su atskiromis valstybėmis, kad 
tuo padidinti savo užsienio pre
kybą.

WASHINGTON, 1. 28. —Va
kar industrinei administracijai 
tapo paduoti patvirtinti tabako 
industrijos kodeksas.

Taipjau kodeksą padavė ir 
anglių pardavėjai.

Tabako industrijos kodeksas 
nustato 44 vai. darbo savaitę 
ir $12-$15 į savaitę minimum 
algą.

CHICAGO.—Carter II. Har
rison, 74 m., penkius kartus 
buvęs Chicagos meru, tapo pa
skirtas federalinio vidaus paja
mų kolektorium Chicagos dist- 
rikte. Jį paskyrė 
Rooseveltas.

Vidaus reikalų 
Ickes gi jį paskyrė 
tijos patariamosios
viešiems darbams skirstyti.

prezidentas

sekretorius 
nariu vals- 
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WESTĘRVILLE, Ohio, 1. 28. 
—šioje sausųjų sostinėje, ku- 
rioj prohibicija vyravo per virš 
60 metų, šiandie pradėtas par
davinėti alus, čia randasi vy
riausia Anti-Saloon League raš
tinė. Būriai sausųjų yra ap
stoję alinę ir bando kalbinti 
žmones nelankyti jos.

M
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Bombos sužeidė 6 
žmones

PATERSON, N. J., 1. 28. — 
Dviejų chiropraktikų ofisuose 
eksplodavo bombos, kurios buvo 
prijungtos prie elektros lempų, 
šeši žmonės liko sužeisti, 
jie pacientai.

Dvi savaitės atgal buvo 
syta bomba automobily ir
čiam chiropraktikui. Vėliau jį 
bandyta nunuodyti.

Bombų deliotojas tebėra ne
susektas. Spėjama, kad tai 
bus kdkis maniakas.

visi

įtai- 
tre-

Naziai vagia žmones 
už Vokietijos rybų

GENEVA, 1. 28. — Tautų Są
jungos komisija, kuri valdo 
Saar klonį, pareikalavo, kad 
Hitleris tuoj aus paliuosutotų 
žmones, kurių du yra Franci- 
jos piliečiai, kuriuos naziai pa
stvėrė Saar teritorijoj ir išga
beno į Vokietiją. Komisija rei
kalauja, kad suimtieji butų su
grąžinti atgal į Saar, kur jie 
bu‘s po tautų sąjungos apsau
ga.

WASHINGTON, 1. 28. --Ag
rikultūros sekretorius Wallace 
paskelbė, kad Illinois valstijai 
šiemet leista užauginti 17,041,- 
754 bušelių kviečių.

BERLYNAS, 1. 28. —Naziai 
pašalino iš Hamburg-America 

'Line vadovybės visus žydus.

1

Ispanija pripažino 
Rusiją

MADRIDAS, 1. 28.—Ispanija 
vakar formaliai pripažino so
vietų Rusiją. Neužilgo prasi
dės ir derybos dėl Rusijos ir 
Ispanijos prekybos sutarties.

Franci joj eina gandų, kad 
Leonas Trockis galbūt susitai
kins su Stalinu ir bus paskirtas 
pirmu ambasadorium Madride.

DU SUŽEISTI MILICININKAI
MIRĖ

PANA, III., 1. 27. — Du mi- 
licininkai, kurie buvo sunkiausia 
sužeisti vak-ar milicijos busui 
užsidegus ir eksplodavus, jau’ 
pasimirė. Jais yra Hulbert, 20 
m. iš Mont Vernon ir Harper, 
21 m. iš Salem.

Kiti sužeistieji milicininkai 
tebeguli ligoninėje, bet mano
ma, kad jie pasveiks.

RAGINE, Wis., 1. 28. —Me
ras Wm. Svvoboda tapo areš
tuotas ir yra kaltinamas pri
ėmęs kyšių ir bandęs papirkti 
policijos viršininką Lutter. Už
stačius $1,000 kaucijos jis ta
po paliuosuotas iki teismo. Jis 
sako, kad tai yra jo priešų dar
bas ir jis viską iškelsiąs aikš
tėn. Jis kaltinamas, kad per
nai priėmęs $3,000 kyšį.

WASHINGTON, 1. 28. —Dar
bo sekretorė Perkins išvyko į 
Pennsylvaniją studijuoti padėtį 
geležies liejiklose, kad geriau 
prisirengti prie svarstymo ko
dekso geležies industrijai.

SACRAMENTO, Cal., 1. 27.— 
Califomijos legislatura šiandie 
priėmė įstatymus, kurie numa
to mirties bausmę ar kalėjimą 
iki "gyvos galvos, be teisės 
preišlftikinio- palfaosRVimo antpreišlaikinio'
paroliaus, visiems žmogvagiams, 
kurie nužudys ar sužeis išvog
tąjį žmogų. Kitiems žmogva
giams numatomas kalėjimas iki 
gyvos galvos su teise pasiliito- 
suoti ant paroliaus. Už sugavi
mą ir nuteisimą žmogvagių pa
skirta $10,000 dovanų.

Kas Dedasi Lietuvei
Aušrininkai nekalti prof. Vol

demaro atentante
Suimtieji aušrininkai p.p. Bo- 

ri.’ta ir Vilčinskas buvo įtarti 
dalyvavę atentate prieš prof. 
Voldemarą ties valstybės teat
ru tačiau nustatyta, kad jie ne
galėjo dalyvauti, nes p. Boruta 
buvo užsieniuose, o p. Vilčins
kas kalėjime. Jie dabar yra 
tardomi dėl kito nusikaltimo.

Katinas papiovė tarnaitę
Šimonių valsč. Kibulių kai

me ūkininko Česnio katinas tar
naitei miegant perkando gerklę 
nuo ko ji mirė. Katinas dažnai 
miegodavo 
niausią su 
pastebėjęs, 
manė, kad 
ir

su žmonėmis, daž- 
tarnaite. Matyt, jis 

kad gerklė kruta, 
pelė vaikšto, kando

perkando gįslas ir gerklę.
šaliapinas bus Kaune?

Teko sužinoti, kad garsusis 
artistas F. šaliapinas sutiko 
koncertuoti Kaune, Vasaros te
atre. Dar nesąs išspręstas vi
zos klausimas. Tikimasi, kad 
Kaunas nors vieną kartą šalia 
piną pamatys ir išgirs.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Tiktai Doleriais

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

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
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[korespondencijos
Philadelphia, Fa

’AilgaiMai kpato^6> ja^ie Žuvto- 
stois laktom — SWttoS fcfr 
juodinimas.

pasirodė gana ftarti- 
Butent, k&d kapit.

Pasklidus žiniai apie čiurpu- 
Jingų Dariaus-Girėno katastro
fų Vokfetijtojto, Vištakių tAUtį 
žmohės teiškė dri^žiatisių užuo
jautų lietuviams it lėnai ap
gailestavo žuvusių lakūnų. Taip 
buvo,, kol Philadclphijos laik
raščiuose — “Record” ir “Bul- 
Tetift” — 
na žinia.
Dari lis buvo vedęs (jo Žmotaa 
ir duktė gyvenanti Lietuvoje), 
bet nežiūrint to, jis čia palai
kęs labai artimus santykius su 
vietoa mergina. Kitaip sakant, 
turėjos ‘"mėilužę”. (Laikraščiai 
prie tos kompromituojančius ži
nios Įdėjo nėt tos Merginos pa
veikslus).

Ta žinia, kaip ledų audra, at
šaldė užuojautų, pakeitė žmo
gių jausmus ir sugadino ūpų. 
Ryadėta daryti visai nedvipras
miai komentarai: jis buvo ve
dęs, turėjo Žmonų ir dukterį 
Lietuvoje, o čia romansavo štai 
f,u šia mergina...

Kodėl taip atsitiko? Kas dė- 
liai to kaltas?

Dalykas buvo toks. Sekma
dienio naktj, liepos 16 d., visi 
iaukė žinių apie lietuvių laki
nus. Ant galo, Associated Press 
pranešė, kad lietuvių lakūnai 
tragingai žuvo Vokietijoje, — 
jų lėktuvas nukrito į miškų ir 
lakūnai užsimušė. Tuoj ameri
konų spaudos reporteriai pra
dėjo bėginėti po miestų n ieš
koti lietuvių, kurie galėtų jiems 
papasakoti daugiau apie žuvu
sius lakūnas. Jie ieškojo gimi
nių bei pažįstamų. Laikas bu
vo labai Vėlus. O kadangi pa
sitaikė sekmadienio naktie, tai 
vieni nUnite nebuvo, o kili jau 
miegojo. Laikraščio “Record” 
reporteris dasigauna į Lietu
vių Muzikalę Svetainę, bet dėl 
vėlaus laiko ten nerado nei vie
no tokio žmogaus, kuris butų 
galėjęs jam apie lak tomis tin
kamų žinių suteikti. T-as Čer- 
nauskas nuvedė reporterį į ar
timų lietuvio 
ię.

Pasitaikė, 
krautuvėlėje 
žmona ir
pranešė joms, kad kap. Darius 
ir lakūnas Girėnas užsimušė 
Vokietijos miške. Duktė ir mo
lina tuoj įpuolė į isterijų. Ver- 

vis 
žu- 
bet

cigarų krautuvė-

kad tuo laiku 
buvo sr.vininko 

duktė. Reporteris

YTAiiš ŽYridYio'š teta, padntė pa- 
YSfŠkimų, jog Darius buVo ve
dęs; To žmona ir š'ėblynlų me
tų dūkte gyvenanti LielAvoje.

Kada laikraštyje tilpo tokios 
dvi viena kitai priešingos ži
nios, tai, žinoma, pas skaityto
jus Susidarė gana nemalonus 
įspūdis. Kai kurie pradėjd ne
kaip manyti apie kap. ftariį.

Tėnka pasakyti, jog tai bū- 
Vo niekas VfaŪgiau, kaip tik 
“publicity stunt”. Minima mer
gina labai mėgsta pasididžiuoti 
stovo gražumu, išmintingumu 
ir darbštuitou. Jai Visai ’ii'ėri'i- 
pėjo reporteriui suteikti rimtų 
žinių apie žuvusius lakūnus. 
Pamačiusi, kad yrto progos pa
sigarsinti ir sujungti savo var
dų su plačiai pasaulyje pagar
sėjusiu kap. Dariaus vardu, ji 
tuoj pasiskubino tai padaryti. 
Tik pamanykite: ji buvo labai 
“artima” kap. Dariaus “drau
gė”; kapitonas jų visuomet ap
lankydavęs, kai tik sustodavęs 
Philadelphijoje; jai jis net sa
vo širdį “atidengęs”.

Pasklidus spaudoje tiems 
ptetkams (pas philadelphiečius 
nėra mažiausios abejonės, kad 
•tai yra niekas daugiau, kaip 
tik pletkai, kadangi minima 
mėr£irta jiems yra gerai pažįs
tama), net jos pačios draugai 
pradėjo iš jos tyčiotis ir dary
ti savo išvadas. Tada ji susi
prato ir pasižadėjo viską spau
doje atšaukti. Ret “atšaukė” 
tik tiek, kad ji su kap. Da
rium nebuvo susižiedavusi, bet 
tuo pačiu laiku nepamiršo sa
ve ir savo tėvų išgirti. Apie 
flirtų ir kitus įtartinus daly
kus visai nutylėjo. Ko čia var
žytis, — mirusieji, kaip yra sa
koma, tyli. Užprotestuoti ir 
savo garbę apginti jie negali.

Butų dar pusė bėdos, jei tas 
apjUodinimės mirusio didvyrio 
Dariaus butų pasibtoigęs vietos 
amerikonų spaudoje, bet ne,— 
tuoj pasigavo tų žinių “Union 
News” kontroliuojami laikraš
čiai ir ją pakartojo kituose 
miestuose. O tai reiškia, kad 
mergiotės tuščias pasigyrimas 
ir negražus įtarimas kap. Da
riaus tapo paskleistas gana pla
čiai.

Tai tikrai biaurus pasigaręi- 
nimas žuvusio didvyrio sąskai
tom Vietos lietuviai, kuriems 
toji mergina esti gerai pažįsta
ma, yra labai pasipiktinę dėl 
paleistų p]etkų. —P. žvairys.

Visa tai i'dtai, IciM jis 
vo "dėtegingaš ŽmogtfS 'ir 
jo į flemirštatasą sta^ ir j tat, 
kad .tarti "reikš Stoti ant 'Ale- 
vo teismo. Mums irgi yra .di- 
džitoįfti’įfc WAtoWMma^ ]ėi Įc'afi; 
meldžiasi už jo sielų. .Tuk 
mums jį gyvų jokios kritikos 
nebesugrųžins. O užgaulioji
mas dvasiškių ir mišių tik dar 
labiau padidint skaiumą.

Pernai, kai musų brolis va
ži n ėjosi po Amerikos miestus, 
ta*i jfš savo laiškūbtfė rašė fcpiė; 
Tfti, kokius gerus Įniktos *tttri 
fe esi s Več iUo d a m a s kTe b o*ni j OŠe. i 
Jis taip pat ra&e, kad gauna 
aukų nuo kunigų. Pavyzdžiui 
Cicero klebonas aukavo $25. 
Kiti kunigai irgi prisidėjo.

Akivaizdoje viso to, kaip 
Tamsta gali smerkti dvasiš
kius, nežinodamas tikrosios 
dalykų padėties? Pagalios, 
kas tamstų įgaliavo ir pajuokti 
apie musų brolį ir pajuokti 
m ilsų brangius prietelius, ku
rie jį atsimena savo maldo
se?

Aš čia kalbu tik apie savo 
bridį, — apie kapitonų S. Da
rių niekų nesakysiu, nes ma
nęs niekas neįgaliavo. (Čia 
yra nesusipratimas. Viena, 
korespondentas rašė tik apie 
savo kolonijų, Detroitu, 0 ne 
apič 'Cicero arba kitus mies
tus; antra, jisai nė vienu žo
džiu nepalietė mirusiųjų la
kūnų įsitikinimų. Lavinskas, 
išreiškė nuomonę, kad laku-

rtrttas iMto tabtatfs W5kaliWįrt 
(to'gelba, jitfodrt AertjĮfiSH
'festi, W įo to, kM jutoto 
ArtVo. Tofctas rtltoutort-a tai’- 
tava, ktefc jftiim* įtastatošto n*1 
tik jisai, bet ir tūkstančiai ki
ltį žinomų. što\WattVatoito, 
kad, ir išreiškiant savo nup- 
nrotoę, butų tflktingiato tesi
laikyti nuo pašaipos, užgau
nančius giminių jausmus. — 
Redakcija).

Dar kartų pabrėžiu, — da-t 
ra u šį pareiškimų Vihh tik tuo ! 

’štofnėu’ihi’r, ktod apginti savo 
briilit) a’tmito’tį ii’ hito pačiu Įni
kto pVašAu p. F. Ltovitosko nebe- 
įžeisti musų širdį, nes ta žaiz
da ir taip yra didelė. Geriau 
rašyk apie tai, kaip žmonės 
gali darbų gauti it kaip bfčd- 
niems žmonėms pagelbėti.

Bukime žmonėmis ir mokė
kime pagerbti vieni antrų įsi
tikinimus. Todėl su ašaromis 
prašau, — nebeužkabinėkite 
musų prietelių, musų gerada-|

rių. .Teigto ’r'ėikčs tokių žfttfų, 
— jp^rušato Mtokų ptoklatfili Apie 
įnikto ni’ 
žftftį sAVto 
femuvdk.

Velionio Girėno seserys: 
^įįnfyte 
Sophie Mikolaitienė- 

Moriinkaile.
3131 S. Emerald Avė.,

to Vtotfsų ptoklatorMl Apie 
tyfetoto brėfety, WMd- 
to įtaiVėlę ttal TėVyrtės

Moderniškas lietelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigėsnės ir tinkamesnes vie
tos, apsigyventi ntėktot* n'esi'i- 
rasite. Tik pagalvokite: gėfas 
alus, b užkandžiai dykai J ga
lima Vartoti kitehenette. Kai
nos ntod $1.50 ligi $&00.
1843 Šo. Haisted Št.

Tel. Mčnroe 5533 »
CHICAGO, ILL.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais ir pl$irdy>ift skaniiis SaftaHi gt- 
ri&aiS. Pfaidihe į muitų ddrUį.

Sniitti’s hlm Gartfen
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

Petet Conrnd 
į’otdgraftfojė ju/į fl>- 

mnoie arba stvmjol 
i02A S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. «t. 
Tel. Englewood 5840

Specialai VIENAI 
SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Showers, lengvai įdedami, > 
Oirtrtfič dengti, i'u firih-$*9 4 A 
kėftia . ............................... 0.1 U

NICKEL PLATED $g gQ 
'^orėeTinft rlinkenbs, reze’f-

VuM VAn«, ^eciaYial RB* 
Mckvftffas .............

Baltu celuloidu detigtaj tM- 
letas, sunkus kabliai $ 1.48
SQUARE DEAL 

Pfambtagr & H«aW 
Supilt Ti4Us®> Inė. 

1725 S. STaTIE BT.-, ChrcOg*. 
cXLUMBf 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 vai.

Antras “Naujienų”

PRAŠYMAS

MfeNfeSį ŠUTOMA 
DinžiAtM

BARGENAI
Pcąples Fumtare 

Krautu^

tai kas-kas, o ji tikrai

Teko pastebėti “Naujienų” 
No. 172 iš liepos 24 d. p. F. 
Lavinsko korespondenciją iš 
Detroit, Mich. Tarp kitko to
je korespondencijoje mini ir 
musų mylimą brolelį Stanislo
vą Girėną. Sako, kad žmo
nės reiškia pasipiktinimo dva
siškiams, kurie iš tragingos 
lakūnų nelaimės stengiasi sati 
biznį pasidaryti. Esą, kuni
gai skelbia, kad jie nupiginto
mis kainomis laikysią mišias 
už lakūnų Sielas.

Korespondentas su pašaipa 
pastebi, kad tai yra Viliojimas 
pinigų neva tam tikslui, kad 
“lakūnams padėjus 
karalystę įsigauti”.

Kai mes, lakūno 
serys, perskaitėme
žilis, tai tarsi kas musų širdį 
su peiliu perdūrė. Geriau, kad 
p. F. Lavinskas mums butų su 
akmeniu per galvą davęs, ne
gu pajuokęs kunigus, mišias ir 
tuos asmenis, kurie *atjawčia 
mtos dabartinėje skausmo vto- 
landoje.

Musų brolis buvo katalikas, 
krikštytas Upynos bažnyčioje. 
Už mane jis buvo 10 metų jau- 
neWs. Aš žftitou Visą jo gy
venimą. Pas mane jis pabai
gė užaugti ir pildė religines 
pareigas. Dabar, jam mirus, 
Tildome rožančių bakselyje. 
Žinome, ktod nelęimės vietoje 
jo kištenėje bųvb rastas šv.

į dangaus

Girėno se
tuos žod-

juk getą medžiaga

ksmas, klyksmas. Duktė 
kartoja, kad “mylimiausias 
vo”. Abi moterys verkia, 
nieko tikslaus nepasako.

Pagalios, reporteris dukters 
paklausė, ar ji kartais nebuvo 
susižiedavusi su kap. Darium. 
Toji atsakė, kad nebuvusi susi
žiedavusi, vienok kapitonas bu
vęs jos labai artimas draugas. 
Girdi, kada tik jis aplankyda
vęs PhiladeTphijų, tai visuomet 
pas ją užeidavęs; kartu su juo 
ji net į Baltimore skridusi.

Reporteris ir vėl klausia, ar 
kap. Darius buvo vedęs? Mer
gina atsako, jog jis nebuvo ve
dęs. Girdi, jeigu jis butų ve
dęs,
apie tai butų žinojtasi.

Susidarė labai įtartinas įs
pūdis. Na, o reporteriams to ir 
reikia
sensacijai: Vedęs, turėjo žmo
nų ir dukterį Lietuvoje, o čia 
su mergina... Paprašė rcptoite- 
ris merginos paveikslų, o taip 
pat ir lakūnų. Žinoma, toji su 
džiaugsmu suteikė ne tik savo 
paveikslus, bet ir kitų. Ictof ji 
su lakunu Girėnu yra nusifo
tografavusi. “Record” ir “Bttl- 
lętįn” įdėjo paveikslus labai šy- 

\ vietoje, o kartu ir savo 
pasikalbėjimų su ta mergina. 
Tam pat numeryje tilpo kito 
reporterio pasikalbėjimas su 
ponia Szkemo iš Camdėn, N. 
j. Srkemo, kuri yra kap. Da-

PIKNIKAS
Reguliariški Išplaukimai, — 
Patogi Kelionė, — 
Žegnos Kainos
Del informacijų kreipkitėt 
į Vietinius Agentus arba į

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

130 N. LA SALLE ST„ 
ChicžigO, III.

EKSKURSIJA I
I LIETUVĄ I 
>ve'dy Amerikos Linija 
NEWYORK-KLAlMDA •

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia 

RUGPJŪČIO 19, 1933 
Moderniški! Motorlaiviu 

“KtJNGSHOLM”
Ekskursiją vadovaus lietuviams ži
nomas judomų paveikslų rodytojas į 

p. C. G. LUKŠIS
Informacijų ir laivakorčių kreipkis j ' 
Tamstos vietinį laivakorčių agentą

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago

Pamatykit
Leonard Electric 

REFRIGERATOfelV
Vėliausios mados; žemiau

sia kaina pas mus.

Leona’rd Electric Refrigėra- 
toriai yra seTiiausiės išdir-1 
bystės.—Trijų mėtų garan-^ 
Uja imisų krautuvėje:

Perkant Refrigeratorių nuo mu
sų ir įmokant $5.00 gausite 5 ti

kinus OYKAI į Pltatitaf 
Parodą.

Lietuviui Elektros Rdftigeratorių

3856 R AVĖ.
Tel. LAPAYETTE 6195

‘ J ' r* - <■

Refrigėratoriai visų geriktisią 
bysčių parsiduoda ųž sumažintas 
kainas. Verti $125.00 po

$69.50
NORGE Šaldytuvai.’
P® ....................
gIbSON parsiduoda^
po .............. ....."..T.,

, /** • • •.•‘V-*’'*
APEX parsiduoda *“

................................

išdir

$99,00
93.50

ir taip toliau

Gvarantuoti ant 20 tn’etją Jubeltavi 
lovų sjSririgsžii verti $10.00 po

$4.95
Vatiniai matracai po

$3id5
Springsiniai matrasai po

*7.95

i ■
... ....... .... .. J ... .,.„4
AulŠtos rūšies aržuolo medžio 5-kių
Šmbtų B’rėakfast Setai V^ti $25

$12.95 i

rn Y 'i
lįjįl/CitE

Naujausios mados seklyčiom Setai, 
verti $’95.00, po

‘49.75
Tie patys Se'tJii dengti s'u 
verti $70.00, -- 

j 
<

tapesti'i, 
....

MA^rVKffi jUO's TuoJaus

PEOPIES
FURNITURE CO.• K ,
:iAūtnVEs 
4179-85 (Archer A Ve

Rivftmotfd ‘Str/et

Rugpiučio-August 13,1933
“Birut&s,f Darže,

79th ir Archer Am
aatrmittt rt.iMA

I U” \ 77 J .. 4, . t 4:

' />’>! A e '
v • ? .•>»,’ 4 » y* 1 \ i ;

Programas biis įvairus ir įdomus.
Tėmjirite pranešimus.

Specialė V ašarine

Ekskursija
LAIVU ‘KOLUMBUS”

Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT
Laivas išplauks iš Nėw YoVko

RUGPIUClO-AUGUST 19 ii, 1933
^ųliin'ibnš” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 tėn^ laitas, pabuda- 

vcitftS tiktai keletu 'nietų atgal. «
Apie komfortų ir patarnavimų kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie

tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet . 
ir linksma, nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti gefiausiūs krutamu® pa- ( 
veikslus. Kiekviena mintotė jtisų kelionės bus praleista smagiai ir jus ne hėpaju- 
site kaip atvažiuosite į Liėtuvų.

LAlVAfeORtfiS IKTKLAit®OAl
Į Vieną ptfsę........... ........ $9T.OO I abi pu&es . ....

Valdžios taksos atskirai $5.00
Parūpiname dokumentus ir išrengiame ketioben. Kreipkitės tudjaus

$1W»

1739 So. Halsted St. Tel. Ganai 8500



Dainuos Latvių Dienoje

VBA

apie vi

LACHAWICZ IR SUNAI

tavo lekcijų
vv.grsT.

ŠTAI KELETAS MUSŲ BARGENŲ

Vatiniai matracai po

Majestic Lovos po

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai
Elektr. RefrigeratoriMajestic

Nauji parlor setai

atsakiau

kompli

tragedi

panelės

•. *1'

čikagiečiai statys 
paminklą musų la

kūnams pagerbti

dėl tin 
pagerbi

trys va- 
prabėgo. 
taja po- 
valanda

KONSERVATYVIS 
ATSAKOMINGAS 
BANKININKAVIMO 
PATARNAVIMAS 
NUO 1882

Galite pirkti išmokėjimais, 
tiktai po vieną dolerį į sa
vaitę.

šarma-
žmonių

3417 SO. Halsted St
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

Jurgis Jakubonis prie 
mė naują dalininką, 

Kaz. Venckų

Ryt Cicero trauks i 
Raudonos Rožės 

kl. pikniką

Dainininkas Kastas Sabonis, 
užkviestas Latvių Dienon, Chi- 
cagos Pasaulinėje Parodoje, dai
nuoti. Latvių Diena įvyks lie
pos 29, 5 vai. vakare Court of 
the Ųall of States.

nenorėjau to- 
šokiai, 

tai tik bereikaHngas

ji, — mate
li žvalgei! Tu

Sunkus Gyvenimas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CICERO. — Ar jau visi žino
te, kad rytoj visas Cicero va-

Jeigu kiti a«- 

j. Patarimai 
Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 

valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliosią nuo II ryto iki t vai 
4200 Weit 26 St.______ kampai Keeier Ate. Tel. Crtvford 5573

kaip ir ką daryti? 
buvo blogai, o p ra- 

pasidarė dar

RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUDRIKO 
KRAUTUVES

Nedėliomis, WCFL 970 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po piet
Nedeliomis, WAAF 920 K., 1:30 po piet.
Ketvergais, WHMC 1420 K., 7:30 vai. vakare.
Kasdien, WAAF 920 K., 6:45 vai. vakare.

Liepos m. 26 d. Lietuvos kon
sulate įvyko musų lakūnų Da
riaus ir Girėno skridimo rėmė
jų komiteto ir fondo globėjų 
bendras susirinkimas. Posėdį 
atidarė ir vedė komiteto pirm, 
adv. Vasalis, sekretoriavo P. 
Jurgėla. •

Susirinkimas ėjo liūdna nuo
taika, visi dalyviai jaute gedu
lą dėl musų didvyrių žuvimo. 
Visų dvasio buvo prislėgta dėl 
didžios lietuvių tautos

metų ir daugiaus Drovers Bankas buvo draugingas ir pasitikėjimo 
Per visą tą laiką nepaprastas skaičius liuospinigių ir širdingas 

patarnavimas užsitarnavo pasitikėjimą žymiausių Chicagoje ypatų

Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI
Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 West 23rd Place 1439 S. 49th Court
Telefonas Canal 2515-2516 Telefonas Cicero 5927

riausias skridimo rėmėjų komi
tetas ir fondas, iš čia ėjo visa 
skridimo idėjos propagandą, čia 
įvyko pirmoji Lietuvių Aviaci
jos Šventė, čia buvo taisoma 
“LITUANICA”, čia įvyko to 
lėktuvo krykštynos, iš čia musų 
lakūnai pakilo skristi, atsisvei
kinę su savo giminėmis, ir čia 
lakūnų žuvimą labiausiai aprau
doju kap. Dariaus motina ir 
abiejų musų didvyrių seserys, 
broliai, giminės ir artimieji la
kūnų draugai ir bendradarbiai, 
—tad nutarta Chicagoje statyti 
amžiną ir reikšmingą paminklą 
Dariaus ir Girėno žygio atmi 
nimui įamžinti.

Dėl paminklo projekto bus 
tariamasi su Lietuvos skulpto 
riais-menininkais. Paminklas tu 
rėtų būti pastatytas per meti
nes lakūnų žuvimo sukaktuves. 
Konsulas A. Kalvaitis apsiėmė 
parašyti visų kolonijų skridimo 
rėmėjų komitetams laiškus, ra
gindamas neštatyt vietoje men
kos vertės paminklėlių, bet vie
ningai remti čikagiečių pastan
gas pastatyti gerą ir menišką 
paminklą. Paminklui statyti 
fonde jau yra 246 dol.

Taip pat nutarta rūpintis su
rengti Chicagos mieste viešą 
rinkliavą paminklo fondui pa
didinti ir šį rudenį surengti Chi 
cagoje Lietuvių Aviacijos Šven
tę, kurioje dalyvautų lietuvių 
lakūnai. Išrinkti atstovai, ku
rie kreipsis pas aukštus val
džios atstovus, prašydami lei
dimo surengti Chicagoje viešą 
rinkliavą.

Skridimo fondo globėjai 
(kons. Kalvaitis, kun. A. Vai
čiūnas, red. L. šimutis, adv. K. 
Gtfgis ir bank. J. Krotkus) ir 
toliau veiks, kaipo paminklo 
statymo fondo globėjai. Vyriau 
sias skridimo rėmėjų komite
tas pasivadino komitetu lakūnų 
paminklui statyti. Į šį komi
tetą pakviesti dar keli veikėjai, 
ir dabar komitetą lakūnų pa
minklui statyti sudaro: adv. R. 
Vasalis—pirm., kap. P. Jurgė
la—sekretorius, kons. A. Kal
vaitis, p. Kalvaitienė, A. Zy- 
montas, A. Vaivada, kun. I. Al- 
bavičius, B. Simokaitis, p. KL 
rienė, p-lė Gaižaitė, p-lė S. Ber
notaitė ir adv. Lidikevičiuš,

Fondo reikalais kreiptis pra
šoma į Lietuvos konsulą (100 
E. Bellevue PI.), komiteto rei
kalais—pas pirmininką (100 N. 
La Šalie Str.) arba pas sekre
torių (6808 S. Artesian Avė.).

P. Jurgėla, kom. sekretorius.

Kazimieras Venckus, senas 
Town of Lake biznierius, iš
pirko buvusį J. Jakubonio da
lininką p. F. Raubą, kuris pa
sitraukė iš biznio dėl blogos 
sveikatos. Venckus tikisi turėti 
didelio pasisekimo, nes jis pri

klauso prie apie 10 draugysčių 
Chicagoj, kuriose turi daug 
draugų ir pažįstamų. Jų alaus 
užeiga randasi po adresu* 3465 
S. Morgan !St

ją kur žemė prarijo, 
sau. 
nei

MAYTAG naujos skalbia 
mos mašinos No. 10 po

69.50

Ji praveria akis ir klausia:
—Kur tu buvai prapuolęs li

gi šio laiko?
—Tu, sakau, žinai kur. Ten, 

kur ir tu buvai prapuolusi. 
Tarp kitko, man įdomu žinoti, 
kodėl tu mane palikai salėje? 
Taip, sakau, elgiasi tik nesusi- 
pratusios žmonos.

—Tikras vargšas, nėra kas ir 
sakyti. Kai pradėjai su Mariu
te šokti, tai visai užmiršai, kad 
aš gyvenu pasaulyje. Tu, sako, 
ne vyras, o tikras nesusiprati
mas. Gėda turėti tokį vyrą, 
kuris lenda prie kitų moterų. 
Tu privalėtumei apsigyventi 
pas Mariutę, tada galėsi su ja 
šokti kas vakaras.

Nuo to laiko mane kamuoja 
klausimas 
Nešokau - 
dėjau šokti 
blogiau. Na, ir suprask tu mo
teris. Aš maniau, kad su šo
kiais pasibaigs mano susikirti
mai su žmona, bet tikrumoje 
jie dar labiau paaštrėjo.

Gal, iš tiesų, ir reikės krau
stytis pas Mariutę, ar kur ki
tur, bei vesti viengungio gy
venimą.

Sunki yra karaliaus karūna, 
bet vedusio žmogaus gyvenimas 
dar sunkesnis. —I. P.

Daugybė skalbiamų mašinų 
$99 vertės, tik po

•39.00

Dabar Laikas
Pirkti setą arba lovą, kol kainos dar pigios

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi
aeredomis iki 7 v. v._________________

Buvo plačiai tartasi 
kamo musų didvyrių 
mo. Kadangi tie musų didvy
riai buvo čikagiečiai—Chicagos 
miesto gyventojai, čia mokinosi, 
iš karo tarnybos grįžę čia gy
veno, skraidė, čia gimė idėja 
skristi iš Amerikos į Lietuvą, 
čia susidarė pirmasis ir vy-

3.95 
*3.95 
*3.95 

15.00 
29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

—O aš neturiu kavalieriaus,
— pastebi jinai.

—Tokiame atsitikime, sakau, 
mudu draugai iš nelaimės.

Pagriebiau aš tą simpatišką 
poniutę ir... užmiršau 
sus svieto vargus. Aš 
gilinau į šokius, kad 
landos kaip bematant 
Ir visą laiką šokau su 
niute. Apie dvyliktą 
jinai susigriebė ir pastebėjo: 

—O kur tamstos žmona? 
—žmona? Ji čia kur nors. 

Tur būt, šoka su kuo nors.
Apsidairiau aš aplink, — 

niekur žmonos nesimato. Atsi
prašiau poniutės ir pradėjau 
žmonos ieškoti. Niekur nieko,
— tarsi 
lai štai kaip? — galvoju 
Kur nors išsivilko, o man 
žodelio nepasakė. 'Palauk, 
ieškosi ir tu manęs.

Aš nutariau pamokyti žmoną, 
kuri paliko mane salėje, ir nie
ko nelaukdamas išvažiavau na
mo.

Atidarau duris ir įeinu į bū
rą. Miegamajame kambaryje 
užžiebiau šviesą, žiuriu į lovą.. 
Mane tiesiog šiurpis nukratė. 
Lovoje kažkas guli, kaldra gal
vą užsiklojęs. Aš atsargiai pri
einu prie lovos ir atidengiu 
kaldrą. žiuriu, miega žmona, o 
ne kokis nors vagis arba bandi-

H.IIlĮlMOMttl. H »l> . ..............................  —
žiuoja į Miliausko daržą links
mintis ir ūžti visą dieną? Mi
nią sutrauks Raudonos Rožės 
klubo piknikas.

Iš ryto prie Lukštienės sve
tainės trokai lauks važiuojan
čių į daržą. Jeigu kas vėliau at
važiuos gatvekariais ,tai pėkš- 
tiems nereikės eiti. Waštako 
trokas kursuos tarpe Archer 
avenue ir daržo, taip, kad be 
jokio vargo pasieksite vietą. 
Naudokitės visi šia reta proga.

—“N.” Rašejas.

Pasigirdo muzikos garsai. 
Porelės pradėjo suktis. Aš taip 
pat su savo žmona. Ji mane 
giria ir sako:

—Tu visai naujas žmogus 
pasidarei. Dabar tu tikras in
teligentas. Man nebėra 
tos su tavim ir tarp 
pasirodyti.

—Ačiū, sakau, už 
mentus.

Kai pasibaigė valsas, žmona 
pareiškė:

—Dabar tu pasėdėk, o aš ei
siu šokti su Antanu. Jis mane 
knietė.
, —Gerai, sakau, pasišok.

Žmona pradėjo šokti. Tuo 
laiku aš oastebėjau salėje pa
žįstamą poniutę. Ji buvo jau
na, graži, grakšti ir Žavėtina.

Pasisveikinau su ja, o jinai 
klausia:

—Kodėl nešokate?
—Neturiu

kau aš.

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE 
šaltas Alus

35-th STREET BEER GARDEN
817 WEST 35-th STREET

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkai

Sudrik, Ine.
Chicago, III

15.00
19.50
’9.50

Victor Radio su Victrola krūvoje $ 49.50
59.50

Bet visvien aš sutikau eiti 
j koncertą. Pasirodė, jog kai 
dėl artistų mano nuomonė bu
vo teisinga. Tai buvo tie patys 
garsus “dainininkai’*, kurių 
dainavimo neišsigėrus negalima 
klausytis. Todėl aš su savo 
draugais nutraukiau prie baro.

Pasibaigė koncertas ir pra
sidėjo šokiai, žmona ateina 
prie baro ir vėl pradeda man 
skaityti lekciją apie šokių nau
dingumą.

—Tu, sako, atsilikęs žmogus, 
nekulturingas. Matomai, sako, 
įtu gimei akmens gadynėje, 
žiūrėk, sako, visos žmonos šo
ka su savo vyrais, o aš priva
lau ieškoti kavalierių. Į ką tai 
panašu? Nieko stebėtino, kad 
musų laikais tiek daug divor- 
sų įvyksta.

—Na, — sušukau aš, — jei
gu tu taip jau nori su manimi 
šokti, tai eikiva!

žmona išvertė akis ir klau
sia :

—Kas tai per šposai?
—Čia jokių šposų nėra. Man 

įkyrėjo klausytis
— tai ir viskas.

—Tu, — sako 
mai, durnaropių 
nori, kad iš mudviejų visi pa
sijuoktų! 'Priegtam aš nusipir
kau naujus batukus už penkis 
dolerius, — tu nori juos už 
vieną vakarą sugadinti.

—Nieko panašaus neatsitiks,
— tik eikiva į salę. Jeigu tu 
nešoksi su manim, tai aš susi
rasiu sau kitą panelę.

Tuo pačiu laiku aš pagrie
biau ją už rankos ir įtempiau 
į salę. Geriausio orkestro mu
zikantai grojo, kiek mokėjo. 
Aš pasitvėriau savo brangiau
sią ir pradėjau ją sukti. Žmo 
na žiuri į mane ir savo akim 
netiki. Beveik neapalpo iš nu
sistebėjimo. Publika, žinoma, 
taip pat žiuri ir stebisi: nie
kuomet pirma nešokdavau, o 
dabar susyk pasidariau tokiu 
šauniu šokėju. Ponios ir pane
lės tiesiog akių nuo manęs ne
nuleidžia. žmona klausia:

—Kada ir kur tu išmokai 
taip šokti?

—Niekur, sakau, aš neJmo- 
kiau šokti. Aš jau senai mokė
jau šokti 
kiais niekais užsiimti 
sakau 
iaiko leidimas.

Daugiau tą vakarą žmona 
nebekvietė mane šokti, ir ligi 
2 valandos ryto aš vėl linksmai 
laiką leidau su savo draugais 
prie baro.

Dviem savaitėm praslinkus, 
įvyko kitas vakaras. Žiuriu 
žmona užsivilko geriausius sa
vo drabužius. Neatsilikau ir aš 
Tyčia pasivėlinova dvi valan
das, kad nereikėtų klausytis 
garsių dainininkų. Kai nuvy- 
kova į salę, koncertas greit pa
sibaigė. Prieina žmona prie 
manęs ir sako:

—Aš su tavim šoksiu pirmą 
valsą.

—Labai malonu

Per 50 
vertas. 
Drovers 
ir prekybos firmų.

Šiandien, nuolat augantis skaičius konservatyvių žmonių neša savo sutau
pąs į šią įstaigą. Jie taipgi, randa, kad Drovers Patarnavimas yra tikrai 
pasitikėjimo vertas Bankininkavimo Patarnavimas.

Didelė dalis Drovers Turto yra cash ir U. S. Valdžios Užstatomis 

Jūsų sąskaitą širdingai užprašome.

Drovers 
NATIONAL BANK1 
JBUSIffSAMNGSBANK

’1-: Halsted at 42nd St.
BANKINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet. 

šeštadieiais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Specialilkai gydo ligpilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. „
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

4200 w.« 26 St.

Kainos Jau Kila
Sugrąžinimui gerovės, Prezidento Rooscvelto progra

mas reikalauja, kad visų prekių kainos turi būti pa
keltos.

Kurie dar turite užsilikusių centų, arba kurie pirktu- 
mete lengvais išmokėjimais, tai dar turite progos įsigyti 
sekančias reikmenis dar žemomis kainomis. Štai ke
letas pavyzdžių —
Philco Radio, 1934 m

WISSIG
Specialistai ii 

Rusijos

THOR skalbiamos maši 
nos po

49.50

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa- 

ĮĮgU togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
l ABI PUSI, NEW YORKAS-$4 70.50 
KAUNAS, TREČIA KLASE I I W __

r Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas iš Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės i vietinius agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
^^177 N. Michigan Avė., Chicago, III. mm

City Furnitūra Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

U. 5 ; /* 
COVlVHHtNt 
DlPOMUnv
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LAISVES SĄLYGOSE PAKILO LIETUVIŲ 
KULTŪRA

Labai įdomų straipsnį apie Lietuvių Dieną Chica- 
gos pasaulio parodoje įdėjo “Keleivis”. Straipsnio au
torius M., pasigerėjęs puikiu lietuvių pasirodymu lie
pos 16 dieną, sako, kad ta didinga musų žmonių šven
te tai — geriausias argumentas už laisvės naudingumą 
ii- priespaudos kenksmingumą.

Paminėjęs gražiai atliktą Lietuvių Dienos progra
mą, “Kel.” rašytojas pastebi:

“Kokia didelė pažanga nuo to, kuo mes buvo
me atvykę į šią šalį! Juk daugelis musų tuomet ne
mokėjo dar ABC. Išskyrus keliatą inteligentų, vi
si musų ateiviai buvo paprasti kaimiečiai. O šian
die jau mes turime tokių talentingų muzikų, tokių 
dainininkų ir šokėjų, kuriais gali gėrėtis net ir la
bai išlepintas skonis! Ar tai ne progresas?

“Chicagos parodoj yra daug stebėtinų dalykų.
Bet jeigu manęs kas pakauštų, kas joje įdomiau
sia, tai nesvyruodamas pasakyčiau, kad šioj pasau
linėj parodoj, kuri, vaizduoja šimtmečio progresą,, 
man įdomiausis dalykas buvo ‘Lietuvių Diena’, nes 
niekas kitas tokio didelio progreso nėra padaręs, 
kaip atvykę į laisvą šalį lietuviai.

“Ypatingai greitai progresuoja musų jaunoji 
karta. Nežiūrint to, kad jie yra paprastų darbi
ninkų vaikai ir neturi pakankamos materialės pa
ramos, įstoję j amerikiečių mokyklas musų jaunuo
liai greitai prasimuša į priešakį, užimdami pirmą 
vietą moksle, dailėj ir sporte.

“Taigi kas sako, kad lietuvių liaudis da ‘nėra 
pribrendusi pati valdytis’, kad jai reikalinga dik
tatūra, tas yra musų žmonių priešas, tas šmeižia 
jų garbę!”
Iš tiesų, tai yra svarbiausia pamoka, kurią Chica

gos ir iš kitų kolonijų suvažiavusioms lietuvių minioms 
davė tas didelis liepos 16 dienos parengimas.

Laisvės sąlygose gyvendami, atvykusieji iš Lietu
vos kaimiečiai ir jų vaikai susilygino su kultūringiau
siomis tautomis. Bet jeigu Amerikoje butų panaši prie
spauda, kaip kad buvo cariškoje Rusijoje arba kaip 
dabar dar tebėra diktatorių valdomose šalyse, tai, vie
na, nedaug lietuvių čia butų atvykę gyventi; o antra, 
jie čia butų pasilikę tokiais pat skurdžiais, kokiais jie 
buvo savo gimtame krašte.

Laisvė yra didžiausias žmonijos progreso akstinas.

ISPANIJA PRIPAŽINO SOVIETŲ RUSIJĄ

Ispanijos respublika suteikė oficialų pripažinimą 
Rusijos sovietų valdžiai, ir tarp tų dviejų šalių netru
kus bus užmegsti diplomatiniai santykiai. Tuoj po to 
rengiasi pradėti derybas ir dėl prekybos sutarties tarp 
Rusijos ir Ispanijos.

O Amerika dar vis atidėlioja Rusijos pripažinimą. 
Stalino valdžia yra nė kiek ne blogesnė už Mussolinio 
arba Hitlerio valdžią. Jeigu Jungtinės Valstijos nenu
traukė ryšių su Italija, kuomet tenai buvo įsteigta 
žiauri juodmarškinių diktatūra; jeigu jos neatšaukia 
savo ambasadoriaus iš Vokietijos, kur “nacių” bandos 
skerdžia nekaltus žmones, tai nėra jokio pateisinimo 
joms neturėti santykių su Maskva.

KOVA SU ŽMOGVAGIAIS

Valdžia ir teismai pradėjo aštrią kovą su tais pik
tadariais, kurie išvagia žmones ir paskui reikalauja 
pinigų už jų gyvastis. Vieną tokį “kidnaperį” Kansas 
City, Mo., teismas užvakar nuteisė pakarti, ir spauda 
paduoda džiaugsmingus įvairių žymių asmenų atsilie
pimus apie tą sprendimą. Iš to galima numanyti, kad 
tokių pat sprendimų bus ir daugiau.

Tuo vargiai galima džiaugtis. Mirties bausmė nė
ra kultūros ženklas. Bausdama mirtim piktadarius, 
pati visuomenė darosi žiauri. O žiaurumas veda prie 
nusikaltimų didėjimo. .

štai bolševikai Rusijoje už kiekvieną stambesnį 
nusidėjimą prasikaltėlius šaudo, bet ar nusidėjimai te
nai sumažėjo? Nė kiek. Sovietų spauda nuolatos prane
ša apie tokias piktadarybes, kad stačiai sunku supras
ti, kaip jas gali atlikti žmogiški sutvėrimai. Pavyzdžiui,

Užsisakymo kaina:
Chicagoj© — paštu:

Metams ................................... $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ..........   8c
Savaitei ....................................... 18c
Mėnesiui ................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................................... $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................................   $8.00
Pusei metų ..................    4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. -

neseniai buvo pranešta, kad valdžia susekė, jogei dirb
tuvių virėjai Maskvoje dėdavo j valgį daužytą stiklą, 
vinis ir vielos gabalus!...

Šaudymais ir korimais piktadarybes išnaikinti ne
galima, kol nėra pašalinta sistema, kuri jas gimdo.

Juozas J. Hertmanavičius

Dariaus - Girėno Mirtis

silicjo su kita kaimyniška tau
ta, ir su ja dingo.

Pats a (steigimas Lietuvos 
ant griuvėsių senosios draugi
jos tvarkos kreipė pasaulio 
dėmėsi į lietuvius. Pavyz
dingas sutvarkymas Lietuvos 
ūkio teikė jiems garbę. Viso
se strityse pasaulinės pažangos 
lietuviai stojo darban. Ta- 
čiaus, mažai kur pasirodė pir
mose eilėse.

Sporto dirvoj atsirado vie
nas kitas laimėjęs turnamen- 
tą. Vienur kitur neblogai pa
sižymėta, bet niekur nesirado 
tokio žygio, kuris sudomėtų 
visą pasaulį, sujudintų pasau
lio jausmus, ir sukeltų lietu
viams pasaulinę simpatiją.

Tokio žygio laukėme visi— 
žygio, kuris atidengtų visą lie
tuvių sielos1 grožį: drąsą, su
manumą, pasišventimą idėjai.

IV
Pasaulinės šimtmečio pažan

gos šviesoj lietuviai rengėsi 
švęsti savo Dieną, Dainiai, mu
zikai, šokėjai ruošėsi suteikti 
minioms puikią dvasinių puo
tą. 16-tą dieną liepos “Hali of 
Science” aikštėj Pasaulinės 
Parodos Chicagoje rubežiuose, 
skaitoma buvo kaipo musų 
garbės reiškėją. Apie “Lietu
vių Dienų” visi kalbėjo, visų 
mintis buvo atkreiptos į Pasau
linę Parodų...

Bet ne apie Pasaulinę Pa
rodų mąstė du drąsus lietu
viai jaunuoliai,, Floydo lau
kuose, New Yorke, laukian- 
tieji patogaus oro skristi į tė
vynę. Jiems rūpėjo Atlanti- 
ko audros, kurias nugalėti kė
sinosi; jiems rūpėjo “Lituani- 
cos” ištvermė tolimoje kelio
nėje; jiems rūpėjo įrodyti pa
sauliui, kad lietuviai, pasikė
lę oran geru lėktuvu, gali pa
siekti savo šalies sostinę ir be 
leidimo apsistoti kokioj nors 
svetimoj šaly —< atlikti tolimų 
be sustojimo oru kelionę...

V
šeštadienį, liepos 15 d> 1933 

melais, — lai pasilieka amži
nai atminčiai — kada leitu- 
vių minios tik apie “Lietuvių 
Diena” Pasaulinėj Šimtmečio 
Pažangos Parodoj tekalbėjo, 
pasklido žinia, kad kapitonas 
Steponas Darius ir leitenantas 
Stasys Girėnas, be valdžios 
elidimo nusileis bilc kokioj ša
ly, pasikėlė į miglas ir išskri
do Kaunan.

Visų lietuvių širdyse susi
darė ypatingas jausmas — pa
sididžiavimas iš drąsaus žygio, 
sulietas su velijimu pasiseki
mo ir baime galimos nelaimės.

Pasibaigė “Lietuvių Dienos” 
iškilmės. Atėjo naktis. Audra, 
kuri tų dienų pavakarop siau
tė, nutilo. Apžiūrėję Parodų, 
grįžome namo. Prie Parodos 
vartų paėmiau anglų laikraštį 
gavimui žinių apie musų la
kūnus. Randu, kad Willey 
Post perskrido Atlantikų ir nu
sileido Vokietijoje, audros pa
veiktas. Jis pranešė, kad 
skrendant per Atlantikų siau
tė baisi audra. Apie Darių 
ir Girėnų nėra jokių žinių — 
vien tik, kad jie buvo paste
bėti Airijoj. Pasidarė šiurpu. 
Kas su jais atsitiko?

VI
Išaušo pirmadienis, liepos 

17 d., 1933 m.
Laikraščiai jau sužinojo 

musų lakūnų likimų, ir prane
šė plačią j am pasauliui, kad 
jie rauti po jų lėktuvu, sudu
žusiu miške, negyvi, anapus 
Berlyno, Vokietijoj................ .

į į ‘ z• ; . , \
Neląimė: Giminės, draugai,

Mirtis...Kas ji yra? Kas yra 
gyvybė? Tai paslaptis to kin
ta nčio pasaulio esybės. Moks
las jas tyrinėja kaipo gam
tos reiškinius. Mums-gi, kas 
mes nebūtume, yra žinoma 
vien tas, kad kiekvienos gyvy
bės pradas gimsta mirties uk- 
sny.

Mirtis — tai užlaida gyvy
bes dramos. Gyvybė?...Ar nė
ra tai vien gamtos jėgų veiks
mas? Reiškiasi ji kūno pajau
timais minties vaizde. Mintis 
apčiuopia gyvybės būklę; ve
da ją tikslo keliais, dažnai ne
jučiom i.

Gyvūnų įvairiausios formas 
užpildo pasaulį. Kiekviena iš 
jų, žinoma ar nežinoma ki
toms, atlieka pasauly jai nu
statytą veikimą, ir dingsta... 
Pasaulis eina savo keliais.

Gyvūnų tarpe žmogus, ju- 
čiomis ar nejučiomis, tarnau
ja kokiam nors tikslui, idėjai. 
Idėjos yra derinamos, sudaro 
kaip ir simfoniją. Bet retas 
kuris musų simfonijoj idėjų 
vaizduoja geresnės būklės atei
tį, naujos gadynės yra prano
kėju . Tie, kurie tą atsiekia, 
yra žmonijos žibintais.

II
Plati yra dirva žmonijos 

veikimo. Mes, lietuviai, toje 
dirvoje, per keletą amžių bu
vome nustumti į tamsųjį kam
pą, nežinomi, užmiršti. Pa
saulio pažangos simfonija gar
siai skambėjo. Idėjos gimė, 
plėtėsi — pasaulis keitėsi. 
Žmogus pakinkė ganitos jė
gas savo patogumu tarnybai. 
Žemės turtai surasti, paversti 
gyvenimo reikmenimis. Dide
li vandenynai sužinoti, išma
tuoti. Lietuviai žiurėjo į tą 
sparčią pažangą neramiai.

Atstumti nuo pažangos sim
fonijos, kitų tautų valios var
žomi, nerimavo. Retežiais ne
laisvės apkalti liūdėjo. Ma
tant pasaulio pažangą, tas ne
ramumas lietuvių širdyj augo, 
didėjo, ir pasiryžimas gimė 
sutriuškint retežius, įgyti lais
vę, nepriklausomybę.

Kada lietuvių širdy atgimė 
laisvės dvasia, lygumas žmo
nių teisių pajautimas, prasidė
jo tautinis judėjimas ♦- sieki
mas laisvės, nepriklausomy
bės; simfonijoj pažangos su
radimo sau vietos noras. Il
gus metus, tyliai, ramiai, ėjo 
tas tautinis dvasios atgimimo 
procesas. • «

Atgimus lietuvių širdy tau
tinio pajautimo dvasiai; praš
vitus jų minty pasaulinės pa
žangos šviesai, gimė lietuvių 
sieloje vaizdas tos rolės, kurią 
lietuviai privalo pasauly lošt. 
Sulošimui tos rolės reikalinga 
laisvė, nepriklausomybė. Su
judo lietuviai a (siekimui to 
tikslo, ir ji pasiekė.

III
Pasaulinis karas sutriuškino 

senus tautų nelaisvės retežius. 
Senoji draugijos tvarka su
griuvo. Griuvėsiuose buvu
sios tyarkos, ant žemės pa- 
pludusios žmonių krauju, ap
semtos žmonių skausmais, 
skurdo, vargų, pasireiškė nau
ja Lietuva.

Nustebo pasaulis, išgirdęs 
Lietuvos balsą, naujos valsty
bės, tautos. Kas tie lietuviai?

Iš žemėlapių lietuvių vardas 
senai ištrintas. Seni raštai, 
dulkėmis amžių užkrauti, ma
žai Ką sako. Vienur kitur ira- 
sta, kad tai seniausia ari jonų 
šaka; kad vartoja seniausią 
ari jonų tarmę, gryną, nesu
terštą; kad viduramžiais nar
šiai kariavo, ir buvo galinga; 
kad vėliau atsisakė nuo' savo 
senų dievų; apsikrikštijo, su

'visi lietuviai, verkia.
Pąsatfįis svarsto tą jų drą 

-Isij žygį it randa* kad ta nelai 
t s

KĄ REIŠKIA DVI VALANDOS

Viršuj — lėktuvas Seafarer, kuriuo kapt. Mollison ir jo 
žmona perskridę Atlantįką, skrenda virš Bostono. Už dviejų 
valandų tas lėktuvas buvo pavirtęs į krūvą šipulių, susidau
žius pelkėje ties Bridgeport, Conn. Abu lakūnai liko tik leng
vai sužeisti.

įnė ištiko juos dėl priežasčių
kurios nėra žmogaus galioje 
prašalint. Audra, su kuria 
laimingai kariavo virš Atlan- 
tiko, ir nugalėjo, pakeitė ki
tų baisi audra, ankties metu, 
kada jie buvo jau arti Lietu
vos rubežių. Audrai nugalėt 
reikėjo didesnės jėgos negu 
jų apskaitliavimas nurodė. Iš
eikvojo gazolinų, ir virš debe
sų jau negalima buvo laiky
tis. Prisėjo leistis žemyn. 
Čia naktis, audros pripildyta, 
jaslėpė žemės veidų. Nieko 
lemalyt, kur leistis. Jėgos la
gūnų išsemtos tolima kelione. 
Jie pavargę nuolat su audro
mis bekovodami. Leidžiasi 
žemyn. Žalias, tamsus miškas 
apačioje. Lėktuvas krinta, 
atsimuša į medžius, susikala. 
Lakūnai miršta jų laivo griu
vėsiuose.

VII
Mirė lakūnai, bet jų kelio

nė liko sėkmingai atlikta! 
Joks kitas lakūnas dar tokios 
tolimos kelionės neatliko be• . / • sustojimo. Niekas kitas taip

LILIPUTAS NEGALI PADARYTI MILŽINO DARBO

ra

»i

LIETUVOS ŽINIOS

Koks bus Kauno 
kalėjimas

Konkurso sąlygose pirmiau
sia buvo reikalaujama, kad su 
mažiausia išlaidų butų pasta
tytas juo didesnis kalėjimas, 
ką ir duoda inž. Grodzenskio 
ir inž. Reisono 1000 vyrų kai. 
projektai.

žemės plotas, kuriame kalė
jimas bus pastatytas, užims 
apie 2 ha.

Pirmasis projektas padary
tas taip, kad apsaugos siena 
apie kalėjimą sudaro (trikam
pį ir visuose trijuose kampuo
se po sargybinį. Tai labai tau
pu, nes viena sargybes vieta 
valstybės iždui per metus at- 
seina apie 10,000 lt. Kalėjimo 
rūmai žvaigždės formos ir jos 
viršūnės eina i apsaugos sienos 
kampus, žvaigždės viršūnėse 6 
pasivaikščioti aikštes, kurias 
observuoja tie patys apsaugos 
sienoj esą sargybiniai.

Rūmų centre yra aikštelė, 
kurion sueina viso kalėjimo iš
kirsti koridoriai; palei kame
ras eina tam tikri balkonai. 
Taigi vienas prižiūrėtojas ma-, 
<to ir gali kontroliuoti visą ka
lėjimą; tik kai kameron reikia 
įeiti, tai centre esąs prižiūrėto
jas pašaukia iš sargybos busto 
antrą prižiūrėtojų. Aikštelė 
maždaug paliai antro aukšto 
grindis ir be to, gali būti auto
matiškai aplink sukh.cjama, 
kad sargybinis ir nesikraipy- 
damas viską pamatytų. Kiek
vienoj kameroj vanduo ir klo
zetas. 80C vienviečių kamerų ir 
100 dviviečių. Tokių, kaip da
bar 10—20 žmonių kamerų vi
sai nebus.

Viduje apsaugos sienos bus 
trobesiai įvairioms dirbtuvėms, 
virtuvei ligoninei, skalbyklai 
etc. Dirbtuvėse dirbs apie 600 
kalinių. Pagal Reisono projek
tą iš korpuso į dirbtuves susi
siekiame apšvieiiatnu tuneliu; 
iš virtuvės ir maistas į korpu
są paduodamas vagonėliai į 
centrą, o iš čia liftais keliamas 
į atskiras korpuso dalis.

Už apsaugos sienos 6 didžiu
liai trobesiai kalėjimo admi
nistracijos tarnautojams.

Kalėjimas bus pradėtas sta
tyti ateinančiais metais ties 
Vl-tu fortu prieš Karo kalėji
mą. Kaštuosiąs apie 7 mik lt.

F

tiesiai neskrido erdvose, debe
sų viršūnėmis, audroms nuo
lat siaučiant.

Žinovai stebisi musų lakū
nų gabumais, jų drąsa.

Dariaus ir Girėno vardai 
skamba viso pasaulio 
lupose. Pasaulis gerbia juos, 
didvyrius, ir užojautų reiš
kia Lietuvai. Jų tragiška mir
tis, baigusi drąsų žygį, teikia 
lietuviams nepaprastų garbę. 
Mato dabar pasaulis kokių 
dvasių lietuviai išlaikė po am
žių vargo, pažeminimo, perse
kiojimų ir įvairių priešinybių. 
Gali dabar pasaulis suprasti, 
kodėl lietuviai gieda savo tau
tos himnų:

“Lietuva, Tėvynė musų, tu 
didvyrių žemė!”

Darius ir Girėnas parodė 
pasauliui, kad ta senoji lietu
vių didvyriška dvasia dar gy
vuoja ir šiais laikais, ir kad 
musų jaunimas eina senu sa
vo protėvių takais.

Kas gražiau gali atidengti lie
tuvių siela? Kas laimingiau gali 
užbaigti savo gyvenimo dramų?
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Namai:
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džiaugs Yno 
tu esi ko-

Du fabrikai pasamdė 
2,200 darbininkų

Kelias tifonas po pavogimo at
sišaukė žmogus atradęs jo 

“Marąuette” j

Ofiso h Rta. T«l. Bonl««d 591,

atlikti, 
gulinčio žmo- 
žodis — ne-

Didėja elektros naudo 
jimas Chicagoje

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 
v 4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800 
jRez. 6*515 So. Rocktvell St.

Tel Republic 9723

dabar per

Ofiso Tel. Boulevard 5913
2343

/ « CYvee«

Tel. Virto'

Fabrikai pareiškė, jog padi
dinimas darbininkų skaičiaus 
yra būtinas, kad išpildyti Roo- 
sevelto reikalavimų, ką jie no
ri padaryti prie pirmos progos.

Ketvergo vakare, iš stoties 
WHFG, 7:30 valandų, Budriko 
radio programas buvo nepapras 
tai Įdomus. Mat teko išgirsti 
tik kų padarytų, naujų lietuviš
kų rekordų, sudainuotų musų 
gerai žinomo baritono Stasio 
Rimkai?s ir baritono Kazio Pa- 
žerskio, ne duetas bet skyrium, 
akompanuojant Budriko Radio 
armonistams, šemetui, Sereikai 
ir Labanauskui.

Persikėliau j erdv

3325 So.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Sveritadleniais nrio 10 iki 12 

Pborie Boulevard 8483

Tarp Chicagos
Lietuvių

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St.

Tel. Monrde 3377

John Scheck, banko plėšikas, 
kuris šiomis dienomis Chicagos 
kriminaliame teisme nušovė po- 
licista John G. Sevick, bandy
damas pabėgti iš teismo kalė
jimo. Tečiaus vistiek pabėgti 
nepasisekė ir Scheck liko su
imtas ir sunkiai sužeistas. .

III bedarbių šelpimo 
įstaiga ieško $6,000,- 

000 paskolos

Td, Y&ds 1829

DR. T. DUNDULIS
°israe.?. 'j®®“ 

Telefonas Virginia 0036

Graborius j. J. Bag 
donas per “Naujie 

nas” atgavo savo 
auto

netoli Morgan St. 
)—12 pietą ir

RekoVcFAi labai nusisekę. Pa- 
minėtfha vfefta naujienybe — 
RimkAbs siitiMnrfota tb’-o ku- 
dirkos VA^a^ sb ata
tinkamais pritaikintais žddžiais. 
Armonistai labai sėkmingai yl*a 
sugroję ir pd trio: Dzūkų Pol
kų ir lietuviškų šokių šupinį.

Negirdėjusiems patartina pa
siklausyti Budriko radio pro
gramų rytoj, sekmadienį kiurių 
bus net trys: 8 vai. ryte, WCFL, 
970 K., taipgi iš tos pačios sto
ties 1 vai. po piet. Gi 1:30 vai. 
iš WAAF, 92’0 K. Galima tikė
tis, kad vėl turėsite progos nors 
kelis iš tų malonių rekordų iš
girsti. Tų įdomių rekordų kol 
kas pirkti dar negalima, nes iš 
dirbtuvės dar neprisiųsta. Bet 
Budrikas sako, kad už kokios 
savaitės pareis visas užsakymas, 
tada bus galima jų nusipirkti. 
Kol kas galite užeit Budriko 
krautu'vėn tų rekordų tik pasi
klausyti.—Muzikos Mylėtojas.

Elektros jėgos suvartojimas 
Chicagos distrikte laike savai
tės, pasibaigiančios liepos 15 
d. buvo 14% didesnis, negu 
suvartojimas ttid pači1* ĮaiCtij 
193Ž metais, felektros jėgofei 
suvartojimo padidėjimas pasi
reiškė jau ketvirtu kartu šiais 
metais ir žymiai pralenkia 
suvartojimų pereitais metais.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liutevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
it' apielihkeje, 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL <552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

756 W. 35th St.
:or. of 35th 8 Hahted S*.) 
o valandos: nuo 2-4..nuo 7-9 
Ntdėldietsiirh pag«l

ų rugpiučio mė- 
pačhį pinigų ne
gauti iki mėne- 
o šelpimo darbų

'h Halsted Street
Mevard 1110

8:30 tai. kiek 
yrus ketvergę

Illinois valstijai reiks gauti 
iš federalės valdžios $5,815,000 
bedarbių šelpimui rugpiučio 
mėnesį. Vietoje sukeltų pini
gų toli gražu neužteks, sako 
Illinois Emergency Relief 
Commission.

Manoma, kad iš sales tax 
Illinois valstijoje bus sukelta 
apie $3,000,000 kiekvienų mė
nesį, bet nesitikima, kad įplau
kos tiek siekt 
nesį. Re to, 
butų galima 
šio pabaigos, 
reikia tęsti.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. EUDEIKIO grabelių Ištaiga yra seniausia, turi

Illinois Emergency Relief 
Commission praneša, kad po 
prezidento Roosevelto radio 
kalbos,' pirmadienį, vakare dvi 
Chicagos firmos pareikalavo šel
pimo įstaigos darbų skyriaus 
prisiųsti 2,200 darbininkų i 
darbų.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale riiėldžiijme atsišaukti, o mušt 

darbu busite užganėdinti.
' Tel. Canal 2515 arba 251

2314 W. 23rd PI
SKYRIUS:

cago

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

prišoko prie 
kame

DR. VAITUSH 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

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

giau kaip pirmiau, 
4712 Sotith Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Rrs. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

756 W. 35th St
(Cor. of 35tb 8 Halsted Su.) 

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30
Nedėldieniaii pagal sutarti

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

PavlaVičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu)

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

.. . art* 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

______ Seredoj pagal sutartį.

Daktaras V. A, Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valaridos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevafd 1401

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grifo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj. A

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. SAmadieriiaų ir ketvrrta- 

dieniais pagal susitarimu.

Vakarais: Utirn. ir Ketv. _______ __
4145 Archer Avė. Tel. Lafagette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet tsti sąži
ningas ir nebrarigus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė. 
CHTCAGO, IL1.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nilo 10 iki 12 tai. ryte, fcuo 2 Iki 4 
tkl. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880

Už pinigus ant kam 
py tiršta iš hado” 

reporterio paty
rimas J. F. RADZIUS

InCorpOrated 
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir augščiau 
Mdderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tek Canal 6174 
CHICAGO, ILL.

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valahdoj Pašaukite Mane 
2506 West 63rd St.

Tel. REPUBLIC 3100

Tel. OHcero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th Št. 

CICBRb, ILL.

Dr. StrikoUs
Gydytojas ir Chirurgas^

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki Š‘ 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Mauiuette Rd. 

kampas 6 7th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grdtehili 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Skirs daugiau pinigų 
bedarbių maisto 

užpirkimui

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgu ir 
akušeris.

Gydo staigiu ir chronišku ligų vyrą, 
moterą ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisu ir Laboratorija:
1025 XV. 18th St

Valandos: nuo
nuo 6 iki 7:30 vak vakaro.

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Illinois Emergency 
Commission ieško daugiau pi- 
nigų finansavimui šelpimo 
darbo rugpiučio mėnesį, kad 
galėtų paskirti daugiau bedar
biams valgomųjų daiktų už
pirkimui. Maisto kainoms 
pradėjus kilti ikišiol skiriamos 
sumos pasidarė per mažos.

Kainos kiek pakilo liepos 
mėnesį ir komisija tuojau pa
skyrė šelpiamiems Šiėk tiek 
daugiau maistui. Bet kilimas 
tęsėsi ir dabar skiriamos su
mos nėra ganėtinos.

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

2420 Rd.
PboDC HEMLOCk'7828

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Ofisos: Tek Victory 6893
Rez. Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu

3102 So. Halsted St.
kampas 3 Ist Street

Vak: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Vakar anksti rytą ;usų re 
porteris, važiuodamas \ddiso’ 
gartve, pamatė ant Ward kam 
po gulintį žmogų. Jis greit iŠ 
šoko iš karo ir pribėgęs 
gulinčio žmogaus, griebė 
glėbį, kad vėl pastatyti 
kojų.

Reporteris išbandė visas 
vo jėgas, bet pastatyti ant 
jų gulinčio nepajėgė. Matomai, 
žmogus didelio svorio. Jis pra
dėjo dairytis, bene pamatys 
praeivį, kuris jam pagelbėtų tą 
mielaširdingą darbą 
Staiga spasigirdo 
£Aus kamandos 
kelk!...

Kiek laiko algai buvo pavog
tas graboriaus J. J. Bagdono, 
2506 West63rd Street, automo
bilis, “Marųuette”, nuo kampo 
47-tos ir Ashland. Nukentėjęs 
tuojau* įdėjo pranešimų į “N.”, 
kad mokės tam tikrą atlygini 
mą asmeniui, kuris jam duos 
žinią apie pavogtų automobi- 
Ij. Už kelių dienų vienas lie
tuvis atsišaukė, pranešdamas, 
kad panašų automobilį matė 
priė saVo namų. Tai buvo Bag
dono automobilis, kuris i 
atgautas į trumpų laikų.

Vėl apvdgtas

Dabar J. J. Bagdonas 
skiria $100.00 atlyginimų 
meniui ar asmenims, kurie su
teiks jam informacijų apie gra
bą, įvairius laidojimo instru
mentus, kandelabrus, skalbia
mųjų mašina, etc. Pasirodo, 
kad šiomis dienomis į jo namus, 
per užpakalines duris įsibrovė 
plėšikai ir pavogė visus minė
tus daiktus. Grabas ir skal
biamoji mašina buvo ypatingai 
aukštos vertės. Nuostolio va
giliai padarė apie $750.

Milvvaukee, Wis., socialistas 
meras Daniel W. Hoan, kuris 
mūro pareigas eina jau 17 me
tų ir kuris pereitais rinkimais 
buvo išnaUjo išrinktas nepa
prasta balsų didžiuma, kokios 
jis dar niekad pirmiau nebu
vo gavęs. Tečiaus aitgaleiviai 
dabar deda visas pastangas, 
kad jis butų atšauktas ir ren
ka parašus po peticija nau
jiems balsavimams.

Phone Canąl 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street

Valaridos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piett

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Pina 3200

A. L. Davidonis, M.D. 
4910 S®-. Michigan Avenue 
VALANDOS: WO°d 5107

nūn A L- oH Valai^i ryt*} 
apart loentn^' 8 val*ndai vakare. Pūrt i0entadl^io tr ketvirtadienio.

UĘTUVIS ADVOKATAS
105 W. Mohroe St.. prie Clark 

Telefonai State 7660; valandos 0—5 
^V.Sidei2261 W. 22 St. (Cermak Re

iKSSiŽ SS’S^ ‘,w

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Ncžihfiht ktfr gyveni triūsų patarnavimai priieihiifrias už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
,3,0 Metų Skirtirigo PatąfhaVihio

Pašaiikife ftEPUBLIC 8340 dėl eksperto pitarnavimo 
ir žemesnės kainčs. Vienoj vietoj

5340 South Kedziė- Avenue

Keista, 
nevalgo, 
gi begali 
numirs, 
damas tokio šiurpulingo vaizdo 
pakęsti, matydamas mirštanti 
žmogų — apkvaišintą revoliu
cijos fantazijomis, panaudojo 
visus savo gabumus, kad per
kalbėti jį ir priversti atsistoti. 
Nurodinėjo jam, kad žmonės, 
kurie yra atlikę didvyriškus 
darbus ir prisidėję vienokiu ar 
kitokiu budu prie žmonijos pro
greso 
tėra gerbiami visos žrnonijDs. 
Bet kurie žudosi, i’eikšdanli 
protestus dūliai daromų jiems 
skriaudų — mažai pasitarnau
ja žmonijai. Tad mažai jie yra 
verti pagarbos.

Vos tik reporteris užbaigė 
savo kalbų, nepažįstamasis pa
šolio ant kojų ir 
balsu sušuko: “Ta 
munistas?!”

Na, ir kas čia 
stebuklai? Tas gyvas lavonas 
stojasi jam prieš akis kuo svei
kiausioj išvaizdoj. Tačiau, jis, 
nenorėdamas tikėti savo aki
mis ir abejodamas, kad jis vėl 
nepavirstų, iš bado rtiirštantj 
žmogų pakvietė antru kartu va
žiuoti į valgyklą kuo greičiau
sia. Bet nepažįstamasai štai kų 
atsakė: “Aš nesu nei kiek al
kanas.” Nugi tu kų tik šaukei: 
“žmonės, gelbėkit, aš mirštu iš 
bado”. O dabar sakai, kad ne
si alkanas. Ką visa tai reiškia?

Man tik stebėtis reikia, kad 
tu esi komunistas, bet nežinai 
komunizmo paslapčių. — Ko
kių paslapčių? *

—Nugi tokių pav. kodėl aš 
čia gulėjau ant šalygatvio?

—Aš nieko nesuprantu, ką 
nori pasakyti tuom ?

O to mano darbo nauda štai 
kur. Anksčiau ar vėliau mane 
pasiims policija ir nuveš į nub- 
vadų. Ten aš jiems pap^akosi’U 
liūdną istoriją, kad esu bedar
bis, neturiu ką valgyti ’r mirš
tu iš bado, Kantais apie mahe 
parašys laikraščiai.

Bet svarbiausiai, komunistų 
laikraščiai apie mane rašys il
giausius straipsnius, sakydami,, 
kad Amerikos miestų gatvėmis; 
draugai alpsta, miršta k bado, 
kad yra tūkstančiai tokių kaip 
aš. Tuojau šauks “griauti kapi-i 
talizmų”, “revoliuciją kelti“, 
“ginti išnaudojamų daibininkų 
reikalus“. Ir medžiagos iaikraš-; 
Čiui ir priemonė bubnyti safa> 
obalsius. žinai, reikia kelti 
triukšmų, fies kitaip apie’ ką

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N.betirbom Et.Roofrts 1431-1434 

Telefonai Ceritral 441*6-4411
Valandos: httO 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 Si * “ ' 

T».
Valandoj: riiTO 6 

vierią virkarą, _________ _ ,
Nedėlioj ritro 9 iki 12 ryto.

J. ĖUbĖIKIŠ yra viėnatinis Ifotuvių graborius, kuris 
turi įrengęs gnatftj dirbtuvę.

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios sU 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

Nubudimo Valahddjė, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUUEKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS z

DIDYSIS OFISAS
4665^)7 SO. HERMITAGE AVĖ.

ClflCAGO, nx.

' Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Modemiška Koplyčia Dovanai 

Tariu automobilius visokieriis reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

A.A. SLAK1S
Advokatas

Miesto ofiids 77 W. Washlngton Sf. 
koom 905 Tel. Derfdknn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

6 iki 9 vai.

Miršta iš bado, bet pusryčių 
nenori

miršta iš budo, bet
O jei miršta, tai ką 
daryti — laukti iki 

Bet reporteris negalė-

Rep’orteris vėl 
jo ir pradėjo teirautis 
tos nelaimės priežastis. #ėt jis 
nieko neatsakydamas apsivertė 
ant kito šono ir prade jo visa 
gerkle šaukti:

—žmonės, gelbėkite, aš mirš
tu iš bado!

Tie žodžiai reporterį taip su
kratė, kad net šiurpuliai per
bėgo per jo čeverykų kulnis. 
Bet nepažįstamasai vis karto
jo savo dar griaudesniais žo
džiais : “Kapitalistai gyvena 
pertekliuje, o darbininkai mirš
ta iš bado! dalin kapitalistai! 
ftevoliucija — revoliucija tuo- 
jaus!”

Norėjo revoliucionierių 
atgaivinti

Tuos ž*-džius išgitdęs, repor
teris labai susirūpino, kaip tą 
revoliucionierių atgaivinti, nes 
jų mažai tėra Chicagoj. Ttfd 
pradėjo maldaujančia’* prašyti, 
kad keitusi ir važiuotų su juo 
i valgyklų, kur jam bus parū
pinti skanus pusryčiai. % . 4 A* 9 <

Bet ir tuo pasiulymu nepa
žįstamasis nesidavė perkalba
mas. Jis raivėsi ant Šalygatvio 
ir vis šaukė: “Mirsiu, mirsiu 
;š bado ir tuom pareikšiu pro-[musų komunistų laikraščiai ra- 
testų prieš darbininkų skria^’čytų, p pagaliau, atrodo kad 
dimų.“ žmonės to nori. —F. Bulaw.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

ir patogesnę viet^ 
alsted St.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 IV. Madison St.

M. 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namą telefonas Brunswick 0597

LIETUVIS dTTOMETRISTAS
Tritaikč Akinius 

Kfęivas Akis
Išrtis6.

Ofįsąs fr A*k)niri bi’rKtą'vė 
756 W feh St. 

karhpas halsted Št.
Valandos nrio 10—4, ririo 6 iki 8 

Ncdėlidiriis pigai srith'rtį.
m • i 11, ii...... .............

Mrs. ANELiA K. JARUSH
Physical Thcrapy

& Midvvįfe
I 6109 South Albany 

Avenue
Phone

Hėmldck 9252 
Tatarnauji prie gim- 
dygio namučsė ar li- 

Į iilipMI gobinėse, duodu ma- 
" H ssage, eleccdė treat-

merit ir magnetie
*r r

Moterims ir mergi- 
- notas patarimai do- 

viriai.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South 'Mestttn Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

{vairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MUtoaukęS Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kviečia visus j drau
gišką LS.S. išva- 

žiavima **
Jokios įžangos nebus— išvažia

vimas ne bizniui .vien susibu- 
rimui visų draugų

Rytoj atsibus Lietuvių Socia
listų Sąjungos Centralinės kuo
pos draugiškas išvažiavimas J. 
Spaičio miške, Willow Springs, 
III., prie pat Archer avė., sker
sai gatvė nuo O’Henry parko, 
tik vienas blokas į vakarus nuo 
Willo\v Springs Boad. Vieta 
jauki, gražus miškelis su aikš
tėmis ir kalneliais, yra įrengti 
stalai pietavimui ir pompa ska
naus vandens.

Privažiavimas parankus kaip 
mašinomis taip ir gatvekariais. 
Rengiama be įžangos ir be jo
kio biznio, o tik draugiškam 
susitikimui, bendrai laiko pra
leidimui.

Sekmadieniais vistiek visi 
stengiasi kur nors į laukus iš
važiuoti atsivėsinti, gamta pa
sigėrėti? Tat, kodėl nesusi- 
spiesti vienminčiams į grupę ir 
sykiu pasiejalinti mintimis, pa- 
diskusuoti bėgančius klausimus, 
planuoti ateinančio sezono dar
buotę. Prie to, bandoma suda 
ryti mažas programas su pra
kalbomis, juokais ir t.t. Toksai 
sekmadienio praleidimas bus vi 
siems malonus ir naudingas.

Northsidiečiams geriausiai va
žiuoti North Avė. arba Grant 
Avė. tiesiai į vakarus iki Man- 
heim Road ,kuris eina j pietus 
iki Joliet Road. Tuomet vėl j 
vakarus apie 1 mylių iki Willow 
Springs Road, ir tas išveš ant

Archer Avė. Tokiu būdu iš
vengsite važiavimo per miestą.

—Kvieslys.

Mano atsiminimai 
apie socialistų pa
rengimus praeityje
Ragina visus važiuoti j LSS.

draugišką išvažiavimą

'Pastebėjau “Naujienose”, kad 
Chicagos LSS. Central i ne kuo
pa rengia draugišką išvažiavi
mą į Willow Springs, UI., miš
ką. Man prisimena praeitis.

Atsimenu, pirmiau,, lietuviai 
socialistai parengdavo kokį 
nors parengimą ir žmonių pri
važiuodavo pilnas daržas. Sun
ku būdavo rasti vietą atsisėsti. 
Visur tik ūžia, knibžda kaip 
bičių avilys. Linksma beidavo 
ir malonu, nes tokiuose paren
gimuose susitikdavai su tais 
draugais, kurių nebuvai matęs 
gal kelius metus.

Į Chicago suvažiuodavo drau-
gni iš kitų miestų.

Man atrodo, kad ir į šį pa
rengimą suvažiuos nemažai 
draugų, nes laikas patogus ir 
vieta graži, o taipgi ir priva
žiavimas nesudaro sunkumų. 
Aš nuo savęs patariu visiems 
draugams atidėti į sali visus 
tos dienos reikalus ir nuvažiuo
ti į J. Spaičio daržą pasima
tyti su senais draugais ir pa
sidalinti mintimis, kaip seniau 
būdavo daroma. O ypatingai 
pakvėpuoti tyru oru ir praleis
ti linksmai laiką tarpe milžinų 
ąžuolų.

O aš — tai tikrai busiu.
A. K. Sargas.

DABAR GALITE
NUSIPIRKTI SAU

Plovyklą
MAŽIAUSIA 

KAINA

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE

$70.00 nauja
Thor už

*37.00
$75.00 nauja 

One-Minute

39.50

Naujausio 
padarymo 
Maytag 

*69.50 
$85.00 nauja 

Thor už 

*49.75
VOSS už

*44.50
$80.00 nauja

ir daugybės kitų panašių bargenų 
dabar galite rasti šioj krautuvėj. To
dėl malonėkite paskubinti pasipirkti, 
pakol Čia taip žemos kainos.

PIRKITE ČIA DABAR IR 
TAUPYKITE PINIGUS

PROGRESS 
FURNITURE C0. 

3222-26 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Vedėjai J. Kaledinskas ir 
J. Romanas.

per metus atliktų $800,000!
žinau gerai, kad lietuviai ger

bia mokslą. Jie deda visas pa
stangas, kad suteikus savo vai
kučiams tinkamų mokslą. To
dėl, neabejoju, kad lietuviai 
prisidės ir prie tos kovos, ku
rios tikslas yra išgelbėti Chica
gos mokyklas.

“Naujienose” kas dieną bus 
gvildenama įvairus klausimai, 
surišti si? mokyklų tarybos pri
imtu planu sumažinti išlaidas. 
Mokyklų klausimas yra vienas 
svarbiausių ir todėl kiekvienam 
pravartu su juo susipažinti.

—L. Narmontaitė.

Ekskursija į Lietuvą

Šiandien Parodoje į- 
vyks lietuvių kaimy

nų Latvių Diena
Vietinė kolonija rengia platų 

programą Court of the Hali 
ef States

šį vakarą, nuo 5-ių iki 9-ių 
vakaro, Pasaulinėje Parodoje,

MUSŲ MOKYKLOS
Tariu ačiū Lietuvių Moterų 

Piliečių Lygai, jos valdybai ir 
visoms narėms, kad suteikė 
man progos trumpai išdėstyti, 
kaip dabartinė Chicagos viešųjų 
mokyklų taryba ir politikieriai 
griauna ir ardo mokyklų siste
mą.

Taipgi dėkoju Lygai už pri
ėmimą rezoliucijos, kuri reika
lauja, kad mokyklų taryba at
mestų savo neprotingą suma
nymą krikdyti viešąsias mo
kyklas. Lyga nutarė po vieną 
rezoliucijos kopiją pasiųsti gu
bernatoriui, miesto majorui, 
mokyklų tarybos pirmininkui ir 
vienam vietos anglų laikraščiui, 
kuris veda griežtą kovą prieš 
tarybos naująją programą.

Kiek, man yra žinoma, Lietu
vių Moterų Piliečių Lyga yra 
pirmutinė lietuvių organizacija^ 
kuri viešai pareiškė protestą 
prieš mokyklų griovimą. Prie 
šios progos aš noriu atsišaukti 
į visas lietuvių draugijas, kad 
ir jos pakeltų savo balsą.

Kiekvieno piliečio yra parei
ga žiūrėti, kad mokyklos butų 
išlaikytos tinkamoje aukštumo
je. Atsiminkime, kad musų 
vaikų ateitis yra statoma pavo
jum Darrow teisingai pareiškė, 
jog kiekvienam doleriui, kuris 
bus sutaupytas sumažinant mo
kyklų išlaidas, visuomenei teks 
išleisti 10 dolerių kalėjimų pa
laikymui.

Ir tai tikra tiesa. Kada vai
kai yra atitraukiami iš mokyk
lų ir praleidžia laiką gatvėse, 
tai jie labai lengvai pasiduoda 
blogai įtakai ir gana dažnai iš
virsta kriminalistais. Niekam 
nėra paslaptis, kad didžiausias 
nusikaltėlių nuošimtis kaip tik 
ir pasitaiko tarp jaunuolių.

Todėl progresyvė visuomenė 
juo labiau turėtų prisidėti prie 
dabartiniu4 laiku pasireiškusio 
judėjimo, kuris (leda visas pa
stangas, kad išgelbėti Chicagos 
mokyklas.

Mokyklų/ išlaidos mažinama 
neva dėl ekonomijos. Bet tai 
yra tik savo rųšies kamoflažas. 
Profesorius Judd iš Chicagos 
universiteto kuo aiškiausiai jro< 
dė, jog paliekant tą pačią siste
mą, koki ji buvo ligi šiol, netik 
nesusidarytų deficitas, bet dar

Hali of States aikštėje, musų 
kaimynai latviai rengia progra
mą, turės savo šventę. Kiek 
teko patirti, programas bus tur
tingas. Susidės iš muzikos, dai
nų, prakalbų, “Latvių Karalai
tės” vainikavimo ir t.t/Bus be
veik toks pat kaip ir musų lie
tuvių programas.

Daug lietuvių supranta latvių 
kalbų ir jų papročius. Patartina 
visiems dalyvauti ir smagiai 
laikų praleisti. O parodoje nak
ties laiku galima turėti daug 
smagumo, kaip sužiba milionai 
šviesų.

VVilkes Barre ateina 
Chicagai j pagalbą 
paminklo statyme

Wilkės Barre Dariaus-Girėno 
skridimo komiteto ,narys J. 
Dailida prižada darbuotis pa
minklo statymui Chicagoje

Chicago neturės ilgai laukti 
iki lakutaų S. Dariaus ir S. Gi
rėno paminklas bus pastaty
tas, jeigu visos lietuvių kolio- 
nijos paseks Wilkes Barre lie
tuvių pėdomis.

To Pennsylvanija miesto la
kūnų skridimo rėmėjų komite
to narys Jerome Dailida šiomis 
dienomis lankėsi Chicagoje ir 
pareiškė, kad jis ir visas komi
tetas dirbs kartu su Chicagos 
paminklo komitetu4, kuris buvo 
sudarytas laikinai, iki bus iš
rinkta nuolatine organizacija, 
trečiadienį vakare įvykusiame 
chicagiečių susirinkime.

Paminklas priklauso Chica 
gai, nes čia lakūnai gyveno, čia 
darbavosi, čia gimė sumany
mas ir iš čia jie pradėjo kelio
nę per Atlantiką. Be to, Chi
cago daugiausiai prisidėjo prie 
jų skridimo finansavimo.—J.

Palaidotas 18-tos ap. 
gyventojas Anta

nas Žičkus
-• - -- -— ■... ... -

Mirė nuo žaizdų; laidotuvėmis 
rupinosi pusbrolis A. Anglic- 
kas

Sekama lietuvių ir latvių ekskursija 
j senąją tėvynę išplauks rugpiučio 5 d., 
Skandinavijos Amerikos linijos laivu 
“UNITED STATES“.

šią ekskursiją vadovaus gerai žino
mas palydovas p. A. Wesson. Dau
gelis lietuvių ir latvių jau užsisakė sau 
vietas ant šio patogaus ir gražaus laivo, 
p. Wcsson jau ne kartą yra vadovavęs 
ekskursijose ir todėl tinkamai prižiuręs, 
kad kiekvienas gautų gerą vietą, kad jo 
ngažas butų tvarkoje ir kad kelionė 
jutų ne tik patogi bet ir linksma.

P-s Wesson šiai ekskursijai parinko 
aivą “UNITED STATES” todėl, kad 

šis laivas turi labai elegantiškus kamba
rius, mandagius ir gerus patarnautojus.

Laivas plauks tiesiog j Copenhage- 
ną, kur reikės persėsti j kitą labai pa
togų laivą ir tuo plaukti tiesiog Klaipė- 
don.

Kainos dabar yra labai nupigintos. 
Pamatykite savo vietinį agentą arba 
rašykite tuojaus dėl platesnių informaci
jų į Naujienų laivavorčių skyrių. J.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Socialistų Sąjungos Centra- 

inė kuopa Chicagoje rengia draugišką 
išvažiavimą į mišką ateinantį sekmadienį, 
iepos 30 dieną, atsibus Spaičio miške, 

Willow Springs, prie pat Archer Avė., 
jriešai O’Henry Parką, yra vienas blo- 
cas į vakarus nuo Willow Springs Road, 

arba apie viena mylia į vakarus nuo 
<ean Avė.

Yra kviečiami visi atsilankyti, susi
tikti ir linksmai tarp draugų laiką pra- 
eisti. Kviečia Komitetas.

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

Padarome gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Ganai 6558.

Ambros Broliai, savininkai 
724-726 W. 19th Street

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai 
- - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - -

MADOS MADOS

2667 — Labai patogi vasarai sukne
lė, su trumpom rankovėm arba visai be 
rankovių. Pasiudinimas tokios sukne
les kainpoja labai mažai. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38, 
40, 42 ir V colių per krutinę.

18 APIELINKĖ.-—Šios apie- 
linkes senas gyventojas Anta
nas žičkus, iš užsiėmimo siu
vėjas, tapo palaidotas Kazimie- 
rinėse kapinėse, liepos 25 d. 
žičkus mirė nuo žaizdų.

'Užėjus depresijos laikams, jis 
negalėjo užsimokėti į draugijas, 
tad jo laidotuvėmis rupinosi 
Pranas Anglickas, pusbrolis.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
vietinių biznierių ir šiaip buvu
sių draugų. Pranas Anglickas 
reiškia savo padėką įgraboriui 
S. Skudui už jo njpndagų ir 
draugišką patarnavimą, taipgi 
ir visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, p ypatingai grabnešiams, 
kurie suteikė paskutinį patar
navimą.—Vietinis.

Norint gauti vien* ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, pralome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekviena pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattarn Dept, 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III.

CLASSIFIED ADS.
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Autom obiles For Rent
REAL ESTATE

Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS i LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musą tpulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

AUBURN PASKIAUSIS 1931 CUS- 
TOM DE LUKE SEDANAS

Važinėjau juo tik keletą šimtų my
lių. Karas kaip naujas, šeši dratiniai 
tairai, beveik visai nauji. Karšto van
dens šildytuvas, kainavo man virš 
$1,800. Reikia cash, paaukausiu už 
tiktai $250. Atsišaukite tiktai nedė- 
lioj. 1004 No Kedzie Avė., 2 lubos.

6 KAMBARIŲ flatas, maudynė, vis
kas naujai ištaisyta, taipgi 4 kambariai 
forniŠiuoti pavieniems arba vedueiems. 
Parsiduoda veidrodis dėl barbernts arba 
saliuno.. 657 W. 18 St.

Furnished Rooms

Chrysler ir Plymouth

Pirma pirkimo naujo arba vanoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
cainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B.. o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą
Balzekas Motor Sales

4038 ARCHER AVĖ.
Tcl. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

JEIGU PRIREIKS

Cigary, Cigaretų ir 
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką”

4707 So. Halsted St.
Tcl. Yards 0801

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

• 7:45
KAS R Y T Ą
(APART NEDĖLD.)
IŠ STOTIES

W. S. B. C.
1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

CLASSIFIEDADS J
y

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namą sa 
vininkams reikale nesusipratimą su ten- 
dauninkais. Maža narine mokestis. Exper- 
tų patarimas visose ęamų savininką ii 
rendauninkų reikalais.*Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie* 
nintelio namą savininką biuro Chicagoje

LANDLORDS BURBAU OR CHICAGC 
Inkorporuotas

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 ‘metu

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
Mes padarome experto darbą už jūsų 

pačių kainą. Mes taipgi cinuojamt. 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT RtJOFING CO.
3216 So. Halsted St. z 

Tel. Victory 4965

BUICK PASKIAUSIO MODELIO 
SEDAN

Negalima atskirti nuo naujo. Varto
jau mažiau negu vienus metus. Geras 
visais atžvilgiais. Geriausis karas, kokį 
kada nors turėjau. Reikalas cash ver
čia mane paaukoti už $275. Atsišau
kite nedėiioj, 4832 North Winchester 
Avė., arti Lawrence Avė., 2-ros lubos.

PACKARD DE LUXE PASKIAUSIS 
MODELIO SEDANAS

Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas kaip dieną, kuomet jį nusipir
kau, Originalis, gražus dviejų spalvų 
išbaigimas — be jokio ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad jvertinti. 
Paaukausiu už $275. Namie bile laiku. 
931a North Sacramento Avė., 3rd flat.

Furniture & Fixtures

PARDAVIMUI “slicing maebine” ir 
baltos svarstykles, labai pigiai.

6955 So. Talman 'Avė.

PLAYER PIANO, ištisai raudonme
dis, rolės, kabinetas $1000, vertės pa
aukosiu už $200, apleidžiu miestą.

6241 So. Paulina St.

PARSIDUODA muzikališki instru
mentai ir krautuvės fixtures, atskirai ar
ba sykiu. K. Pikiel, 1816 S. Halsted st.

Personai
a «meny į e-5ko

AŠ PAUL NOREIKA paieškau WaL 
ter Kazlausko su kuriuo sykiu tarna
vau U. S. A. kariuomenėje Co. G 
307 Inf., Francijoje. Norėčiau su juo 
susirašyti kasliečia mano nesveikatos. 
Prašau greitu laiku atsišaukti.

PAUL NOREIKA
R. F. D. Nashville, Wis.

JĖŠKAU merginos arba našlės, nuo 
30 iki 45 metų amžiaus, gaspadinės dėl 
gyvenimo. Turiu savo namus.

Rašykite,
. Naujienos,

1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. 
Box No. 6.

RENDON kambarys dėl vedusios po
ros arba pavienių. Galima naudoti 
virtuvę. Maža šeimyna.

7042 So. Campbell Avė.

RENDON kambarys karštu vandeniu 
apšildomas, telefonas ir visi patogumai. 

4517 So. Rockwell St.

PASIRENDUOJA kambarys fronti- 
nis, prie pavienės moteries — leistina 
valgis pasigaminti arba šeimininkė pa
gamins, 3127 S. Emerald Avė. (3Čio$ 
lubos priekis).

PASIRENDUOJA kambarys dėl vyro 
ar moteries prie mažo sšeimynos su val
giu ar be. 6609 S. Campbell Avė.

PAIEŠKAU savo gerą draugę Mari
joną Leikienę ir draugą Stanislovą Ja
kubonis. Atvažiavau į Chicagą iš 
Linden, N. J. Noriu su jąris pasimatyti.

MARIJONA UŠKURIEN1ENĖ 
po tėvais Matiukaitė 

6837 So. Campbell Avė. 
Tel. Prospcct 1189

•x'*15Brw,FfcbIKIMO ieškomi Frank 
Dargis giminės. Jis buvo gimęs Nau
miesty, Lietuvoj 1886 metais, iš tėvo 
Jono ir motinos Marijonos. Frank 
Dargis buvo kriaučius Chicagoje. Jo 
žmonos vardas Marijona. Jeigu kas 
apie jo gimines žino, prašoma pranešti. 
Cromvvell and Co.. International Pro- 
bate Service, 168 Dartmauth St., Bos
ton, Mass.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas j res- 
tauranto ir aludės biznį su mažu įne
šimu ir patyrimu.

3517 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
_ DagMuĮnky JReUda
REIKIA patyrusių vyrų dirbti po

pierinių atkarpų dirbtuvėje, gera alga. 
Sangamon Paper Grading Co., 1449 S. 
Sangamon Avė.

Help Wanted—Female

REIKALINGA mergaitė abęlnam na
mų darbui taipgi prižiūrėti kūdikį, ge
ri namai, mažas apartmentas.

RENDON kambarys vaikinam arba 
vedusiai porai be vaikų, šviesus, apšil
domas, visi patogumai, garadžius.

2519 W. 45 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PASINAUDOKITE nepaprasta pro
ga. Pardavimui saliunas geriausioj 
vietoj Chicagoje. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1616 W. 47 St., Chicagoj.

PARSIDUODA Lunch Raimis ir 
Aludė priešais didelės dirbtuvės, iš prie
žasties einu į didesnį biznį. 1834 W. 
Pershing Rd., arba 39th St.

PARDAVIMUI grosernė, išdirbta vie
ta, trys ruimai užpakalyj, pigi renda, 
parduosiu pigiai. Negaliu apsidirbti.

4518 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su ar be namo. Duosim pigiai, atsi
šaukite į greitą laiką savininkas 3808 
Lowe Avė. Tel. Boulevard 6502.

PARSIDUODA mažas namas su bu
černė, geras kampas dėl aludės.

Tel. Lafayette 8780

ALUDE pardavimui — bargenas, 
puiki apielinkė ant didelės gatvės, baro 
fikčeriai, eletriškas refrigeratorius. iš
dirbtas biznis. Savininkas turi kitą 
biznį. Box 7, 1739 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Nąniąi-žerož Pardavimai  

PARDAVIMUI 2 augštą biznio pra- 
pertč pigiau Tinka dėl bile kokio biz
nio, 1709 So. Ruble St.
..>"*■.................... »->...."V............................ 1

,į **

PARSIDUODA medinis namas su 
ąemento pamatą ir pagyvenimu 2 po 5 
kambarius, 2 po 4 kambarius. 1 ‘ maši
nai garažas, ant viškų 2 kambariai ir 
maža lapukė dėl šiaučiaus. Visas na
mas apgyventas. Kaina $2450.

4337 So. Hermitage avė., Chicago 
Savininko tel. Canal 2355

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis na
mas ant dviejų lotą, pigiai ant 3132-4 
Aubum Avė. Savininkas Albert Rut
kauskas, R. 2. Box 46, New Buffalo, 
Mich.

BARGENAS, 6 kambarių cottage arti 
bažnyčių, mokyklų ir biznio vietų prie
šais Parko. Savininkas

3416 So. Western Avė.

PARDAVIMUI keturių flatų namas, 
augštas beismentas, geram stovy, $3,300. 
Taipgi bizniavas namas — pigiai. 
Savininkas duos ant lengvų išmokėji
mų. 4302 So. Wood St. Savininkas ran
dasi 4300 So. Wood St.

PARSIDUODA LOTAS bizniavas 
kampinis lotas ant pardavimo Brighton 
Park apielinkėje. Bargenas dėl smulkes
nių informacijų kreipkitės asmeniškai. 
1901 So. Halsted St. Tel. Canal 2655.

315 So. Crawford Avė.
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For Rent
4 KAMBARIŲ flatas, 2 miegkamba- 

riai, renda $12.00 į mėnesį, . švarus, 
šviesus, iš fronto. 913 W. Cullerton 
(20tb St.).

PARSIDUODA 5 kambarių namas, 
% akerių žemės, apaugę dideliais ir 
mažais medžiais, neoli Kazimierinių ka
pinių. Atsišaukite pas savininką, 1021 
W. 60th St. Tel. Englewood 2116.

PARDAVIMUI štoras ir namas. Pui
kus fikčeriai, gyvas transferio kampas, 
dirbtuvių distrikte. Gera proga už
dėti aludę. Pašaukite Victory 6651.

NAUJIENOS Pattern Dept
1780 S. Halsted St., Chicago.
čia įdedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No._____
Nfieroa

........... r ii ... . ....... .  u................ i i

1 ei. Taras J'fuo 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas. Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

MES PADAROME moderniškus ba
rus ir išrengimus. R. H. Johnson; Pres. 
3801-17 So. Morgan St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai •

KAILINIAI KAUTĄ! * 
Gražus kailiniai kautai parsidiioda už ne
sumokėtą balansą. Hudson, Seal $50, 
Sąuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLEK ® CO.,
166 N. Michigan Ave„ 

atdara kas vakarą iki 6 valį




