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“Litua n i cos” vežtos “Naujienos” pasiekė Kauna
Pirmosios Kauno žinios 

apie žuvusius lakūnus
Visą naktį išlaukęs Kaunas tik pirmadieny 

po piet sužinojo apie įvykusią nelaimę. 
Susidaužė ąžuolyne, ant mažo kalnelio

Vakar C.hicagon atėjo Lietu
vos laikraščiai su pirmomis ži
niomis apie lietuvius lakinius, 
Steponą Darių ir Stasį Girėną 
ištikusią nelaimę.

Tie laikraščiai taipjau prane
ša, kad tapo atvežtas į Kaimą 
lakūnų vežtas paštas, taipjau, 
kad adresatai jau yra gavę tas 
“Naujienų” specialio lakūnams 
pašvęsto numerio (birželio 10 
d.) kopijas, kurias vežė Lietu
von lakūnai savo lėktuve. Ar 
visos kopijos pasiekė adresatus, 
dar nėra žinių. “Naujienos” 
tito budu yra pirmas lietuvių 
dienraštis, kuris lėktuvo buvo 
pervežtas per Atlantiką. Jokio 
kito laikraščio lakūnai su sa
vim nesivežė.

Visa Lietuva su didžiausiu 
susidomėjimu sekė Dariaus-Gi
rėno skridimą. Didžia uteia kau
niečių minia susirinko sekma
dieny laukti aerodrome atskren- 
dančių lakūnų. Laukė visą 
naktį, neturėdami apie lakūnus 
jokių žinių. Tik ant rytojaus, 
pirmadieny, liepos 17 d., po piet 
sužinojo apie ištikusią baisią 
nelaimę. (Chicagiečiai apie ja 
sužinojo pirmadienio ryte, bet 
reikia atsižvelgti į didelį skir
tumą laike: kai Lietuvoj buvo 
jau po piet, tai Chicagoj buvo 
dar tik ankstyvas rytas).’
Ką praneša Lietuvos laikraščių 

žinios
Lietuvos laikraščių gautos ži

nios, taipgi Europos telegrafo 
agentūrų žinios mažai kuo ski
riasi nuo Amerikoj gautų tele
grafinių žinių. Tik daug- pla
čiai? aprašoma paskesni įvy
kiai, kaip lakūnai surasti ir 
pati nelaimės vieta. Manome, 
kad tos žinios gali būti įdo
mios ,todėl jas čia paduodame 
ištisai.

“Lietuvos Aidas” liepos 18 d. 
apie nelaimę rašo:

“Visa -Lietuva dar vakar ne- ♦
kantraudama laukė atskrendant 
į Kauną pirmųjų musų transat
lantinių lakūnų—kpt. Stepono 
Dariaus ir Stasio-Tamo Girėno. 
Jiedu buvo savo Lituanica lėk
tuvu' atkakliai, drąsiai, tikrai 
didvyriškai iš pat New Yorko 
be sustojimo tiesiog Lietuvon 
beskrendą. Jau buvo per aud
ras, per tirštas miglas ir debe
sis praskynę kelią per didįjį At
lanto vandenyną. Jau buvo 
daugiau kaip trisdešimt septy
nias valandas be sustojimo skri
dę ir laimingai nugalėję įvairias

ORR
Chicagai ir aplelinkei tedera 

lis oro biuras šiai dienai prana 
Sauja:

Veikiausia lietus; galbūt bis- 
kj vešiau.

Saule teka 5:42, leidžiasi 8:- 
10.

kad, 10 kilometrų nuo Soldino, 
visai arti Rosenthalio, miške 
anksti rytą buvo surasti du ne
gyvi lakūnai per miškų einan
čių gyventojų. Nelaimė įvy
kusi apie 12 vai. 30 min. naktį. 
Gyventojai apie įvykį tuoj pra
nešę policijai. Lėktuvas miške 
suiaužęs keletą medžių ir įsmi
gęs j žemę. Apylinkės gyven
tojai taip pat praneša, kad nak
tį jie girdėję ūžesį, bet nežino
ję, ką tai reiškia. Pradžioje 
buvo spėjama, kad lėktuve yra 
dar vienas asmuo, bet galuti
nai buvo nustatyta, kad iš viso 
buvo tik du asmenys. Abiejų 
lakupų kūnai labai sužaloti. Į 
vietą jau yra atvykęs Landsber- 
go valstybės gynėjas ir pra
veda kvotą (įčl įvykusios nelai
mės. Apie įvykį jau yra pain
formuota iš vietos ir Lietuvos 
pasiuntinybė Berlyne.

Ministeris pirmininkas musų 
atstovybei Berlyne ir “Eltos” 
korespondentui įsake parūpin
ti karstus ir lakūnų liekanas 
ir sudužusį lėktuvą atskiru va
gonu pargabenti į Lietuvą. Lai
dotuvės bus surengtos valsty-

stichijos kliūtis ore ir tebuvo 
likę tiktai apie trejetas valan
dų kelio iki Kauno. Jau buvo 
laimingai atlikę daugiau kaip 
devynis dešimtadalius viso savo 
kelio—apie 8,000 kilometrų. Bu
vo jau šiapus Berlyno, nesu- 
sigitodę to milijoninio miesto 
šviesų milžiniška pašvaiste, be 
abejojimo, tamsią audringą nak
tį viliojusią po tokios nežmo
niškos kelionės nutūpti valan
dėlei atsikvėpti į erdvų ir pa
togų, tą naktį budėjusį vietos 
aerodromą, kur buvo nusileidęs 
ir pirma jų skridęs amerikietis 
Post, ir vis dėlto nenusileido nei 
čia. Jų tikslas buvo—be susto
jimo iki Kalino, o džiaugsmas, 
pajutus jau taip netoli tesant 
brangią ir be galo pasiilgtą tė
vynės žemę, bus buvęs nustel
bęs jų nuovargį ir, gal būt, 
net sumažinęs jų atsargumą. 
Tačiau—tą nesuvaldomą džiau1- 
gsmą ir tikrai karžygišką musų 
brangių lakūnų žygį „ staiga pa
kirto netikėta’* katastrofa. Vos 
apie 600 kilometrų nuo mylimos 
tėvynės sienos susmego jų Li- 
tuanicai dar svetimos žemės 
ąžuolynėlyje mažan kalneliu ir 
pq savo skeveldromis palaido
jo narsiuosius Atlanto nugalė
tojuos...
Pirma žinia apie baisią nelaimę 

pasiekė Kauną pirmadieny, 
13:15 vai.

Kaunas, VII-17. Elta. 1 vai. 
15 min. popiet “Eltos” kores
pondentas Berlyne pranešė, kad 
Berlyne plačiai pasklido žinia, 
kad netoli Soldino, Bandenbur- 
go provicijoje (apie 120 kilo
metrų nuo Berlyno), nukrito 
lėktuvas, kurį vokiečių oro po
licija spėja esant “Lituanica”.

“Elta” žinią priėmė su dide
liais reezrvais, ir “Eltos” ko
respondentas tučtuojau išvyko 
į vietą ištirti dalyko.*Jis iš Ber
lyno išvyko 1 vai. 30 min.

Tuoj po to viena vokiečių 
radio stotis pranešė apie “Li- 
tuanicos” nukritimą kaip apie 
faktą. Kiek vėliau kelis extra 
komunikatus tuo pačiu reikalu 
išleido Wolffo telegramų agen
tūra. Tie komunikatai buvo pa
kartoti Reuterio savo regirfia- 
rioje radio tarnyboje.

3 vai. 25 min. vokiečių atsto
vybė Kaune, gavusi komunika
tą iš vokiečių užsienių reikalų 
ministerijos, “Eltai” pranešė, 
kai lakūnai, Darius ir Girėnas, 
naktį iš liepos 16 d. į 17 d. 12 
vai. 30 min. .miške netoli Sol
dino (Brandenburgo provinci
ja) nukrito ir mirtinai užsimu
šė. Lėktuvas sunaikintas.

Ta proga vokiečių atstovybė 
pareiškė nuoširdžią užuojautą 
dėl didvyriškos lietuvių lakūnų 
mirties. . * •

3 vai. 40 min. “Elta” susisie
kė su Rosenthalio pašto agen
tūra, kuri yra artimiausia prie 
nelaimės vietos, kurioje žuvo 
musų lakūnai. Iš čia sužinota,

Daniel J. Tobin iš Indiana- 
polis, sekretorius Internatio
nal Brotherliood of Teamsters 
ir vice-prezidentas Amerikos 
Darbo Federacijos, kuris tapo 
paskirtas vesti federalinius 
viešuosius darbus Chicagos ir 
eentralinių vakarų distrikte.

bes lėšomis.
Visoms valstybės įstaigoms 

pranešta gedulo ženklan nuleisti 
vėliavas iki pusiau stiebo.
Pirmas tiesioginis pranešimas 

iš pačios nelaimės vietos
Kaunas. VII; 17.' Elta. Teko 

patirti, kad Aero Klubo atsto
vai, av. kap. Morkus ir inž. Bu
lota,, liepos 17 d. i^ 17 vak 45 
mių$'išvyko'jtraukiniĮ į Suginą, 
kur rūpinsis! kartu su Lietuvos 
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atstovybės Berlyne nariais did
vyrių lakūnų palaikų ir lėktu
vo liekanų pargabenimu į Lie
tuvą. Aero Klubas susitarė su 
DerulUfto bendrove, kuri suti
ko žuvusiųjų “Litųąnicos” did
vyrių palaikus ir lėktuvo lie
kanas pargabenti trimotoriniu 
lėktuvu iš Stettino į Kauną.

Nelaimės vietoj
6 vai. po piet iš Kudliano 

prie Soldino “Eltos” korespon
dentas perdavė šitokį praneši
mą: “Ąžuolynėlyje, ant mažo 
kalnelio vandenyno nugalėtojai, 
abu lietuvių lakūnai, Darius, ir 
Girėnas, atrado mirtj. Jų lėk
tuvas yra visiškai sutriuškin
tas. Abu mirusieji karžygiai gu
li drauge ant žemės skeveld
rų pridengti. Didelė minia yra 
apsupusi nelaimės- vietą. Civili
nė ir oro policija saugoja mi
rusiuosius ir puikaus oranžinės 
spalvos lėktuvo liekanas. Kvo
ta jau yra pradėta. Kvotą ve
da speciali komisija, susidedanti 
iš oberlandjaegermeisterio Kreu- 
zerio, landjaegerio Schroedr ir 
oberlandjaegerio Kube. Kvota 
ofiicali ir nuodugni. Aš esu vie
nintelis dalyvis lietuvis. Daug 
reporterių ir fotografų atvyko 
iš Berlyno.

Mirusieji dabar guli nuoša
liau. Girėnas net laiko ranką 
prie veido, kaip tikras lakūnas. 
Jie Ištraukiami iš skeveldrų, su
tvarkomi ir apdengiami, šalia 
guli išsisklaidę žemėlapiai, važ
ta; kurią nelaimės ištikusieji 
vežė savo tėvynėn, žemėlapiuo
se matyti tiesi linija į Kauną. 
Jie teisingai laikės šitos lini
jos. Jie nusileido gal būt dėl 
to, kad jie neturėjo daugiau 
benzino.

Kvotos komisija pasiėmė že
mėlapius. Kūnai bus netrukus 
nugabenti į Soldino ligoninę ar
ba lavoninę. Kvotos komisiją

laukia Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne nurodymų”.

Nukirsti medžiai ir gili duo
bė žemėje rodo ,kad transat
lantinis lėktuvas “Lituanica” 
atsimušė su nepaprastai smar
kiu impetu.' > Didžiosios lėktu
vo geležinės štangos sulanksty
tos. Motoras gulėjo už kelių 
niętrų nuo lėktuvo,, skeveldrų, 
įįa^ rodoįkaalįmflmas biivome- 
^aprasįai] siharkus. Prie katas
trofos /viėtos žmonių minios. 

■' Kalbantis į su “Eltos” kores
pondentu/ telefonu jis žodžiu 
dar davė kai kurių papildomų 
paaiškinimų. Del katstrofos 
priežasties spėjama, kad lakū
nai ieškoję vietos nusileisti ir 
per tirštą rUką mišką palaikę 
lyguma. Besileisdami jie visu 
smarkumu užkliudę medžius, 
taip kad krisdamas lėktuvas 
tris didokas pušis nukirto.

Nors bendrai manoma, kad 
katastrofa įvyko apie 12 vai. 
30 min., tačiau su visišku’ tik
rumu nustatyti valandą nėra 
jokio galimumo ir todėl galimas 
1—2 valandų svyravimas. Nors 
kritimo smarkumas buvo nepa
prastai didelis, tačiau vis dėlto 
kai kurie gana jautrus dalykai 
išliko sveiki, pav., Dariaus spe
cialias lakūno laikrodis ėjo, elek
tros kišeninės baterijos degė. 
Kita vertus, rastas prie lakūnų 
medalis buvo visiškai - sulanks
tytas. /

Lakūnų kūnai sužaloti
Lakūnų kunai labai smarkiai 

sužaloti, sanariai sulaužyti. Tito 
budu manoma, kad jų mirtis 
buvo staigi. “Trečiojo” lakūno 
versija buvo kilusi pradžioje 
dėl to, kad sulamdyti lakūnų 
kunai gu’lėjd po lėktuvo' skeveld
romis ir iš paviršiaus žiūrint 
galėjo atrodyti, kad esama tri
jų žmonių. Tačiau ištraukus 
iš po skeveldrų kurtus, paaiš
kėjo, kad butą tiktai dviejų. 
Lėktuvo liekanos yra saugoja
mos darbo kuopų narių. Apsau
ga yra dabar dar labiau sustip
rinta, kadangi buvo pastebėtas 
noras grobstyti suvenyrus. Lėk
tuvo liekanos bus atgabentos j 

, Kauną traukiniu. Paštą, kurį 
žuvusieji lakūnai vežė, atveš j

' Kauną ministeris p. Šaulys.
(Būs daugiau)

Anglija vėl suėmė 
Indijos nacionalistų 

vadą M. Gandhi
Suimtas už ruošimąsi pradėti

individualio civilio priešini- 
mos kampaniją

AHMADABAD, Indijoj, 1. 31. 
—Indijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi, kuris ruošėsi 
pradėti naują individualio civi
lio priešinimos kampaniją, ir jo 
žmonai tapo šiandie areštuoti.

Besirengdamas šiai kampani
jai ,kuri turėjo užimti vietą ma
sinės kampanijos už Indijos ne
priklausomybę, jis pirmiausia 
paleido savo šalininkų kolegiją.

Taipjau tapo areštuoti 32 jo 
šalininkai, kurie kartu su juo 
rengėsi maršuoti į Inidijos kai
mus ir kviesti gyventojus daly
vauti naujajame Gandhi judė
jime.

Traukiamas. teisman 
buvęs iždo sekreto

rius 0. Mills
Jis neiškolektavęs taksų iš tur

tingo Louisville degtindario

LOUIISVILLE, Ky., 1. 31. — 
Buvęs vidaus pajamų departa
mento darbinikas Užvedė bylą 
federaliniame teisme, reikalau
damas $1,318,000 iš buvusio iž- 
do sekretoriaus Ogden Mills, 
Robert H. Lucas ir keturių fe- 
deralinių viršininkų, kaltinda
mas juos neiškolektavimu paja
mų taksų.

Kaltinama, kad turtingas 
Louisville degtindaris William 
F. Knebelkamp neįrašo vieno 
miliono dol. pajamų iš nelega- 
liškai parduotos degtinės 1920 
m., o federaliniai viršininkai 
nevertė jį užmokėti taksus, kaip 
to reikalauja įstatymai.

Mattern atskrido į 
New Yorką

——.....T...........  ‘

NEW YORK, 1. 31. — Lakū
nas James Mattern, kuris skris
damas apie pasaulį susidaužė 
•Siberijos tundrose, šiandie sko
lintu lėktuvu atskrido į New 
Yorką. Jį pasitiko būrelis jo 
draugų.

Kalbėdamas dėl nelaimės, jis 
pareiškė, jo nuomone, jis susi
daužė dėl Rusijos aliejaus, ku
ris nebuvę pritaikytas jo moto
rui ir kurio jis prisipylė Gha- 
barovske.

LOS ANGELES, Cal., 1. 30. 
Jau šešta diena kaip Californi- 
ją kankina dideli karščiai, ku
rie buvo pasiekę 112 laipsnių. 
Daug žmonių mirė ir susirgo 
nuo karščių, o ir visi kiti ne
turi kur dėtis nuo jų. Kaimy
niniai miestai ėmė protestuoti 
prieš Los Angeles ,kad jis tem
peratūrą skelbia sulig termo
metro, kuris yra 13-tam augšte 
federalinio trobėsjo, pavėsyje, 
todėl rodo, kad temperatūra 
Los Angeles esanti buk daug 
žemesnė, negu kituose apielin- 
kiniuose miestuose.

LONDONAS, 1. 31. —Paskelbi 
ta, kad 4,000 Anglijos kareivių 
rengiasi žygiui prieš sukilėlius 
palei šiaurvakarinę Indijos sie
ną.

22,000 žmonių New 
Yorko socialistų 

piknike 
/

NEW YORK, 1. 31.— Vakar
Ulmer parke, Brooklyne, įvyko 
milžiniškas socialistų piknikas, 
kuriame dalyvavo virš 22,000 
žmonių.

Vyriausiu kalbėtoju buvo 
Charles Solomon, socialistų kan
didatas į New Yorko merus, 
tūrio kalba pradėjo socialistų 
rinkiminę kampaniją.

Piknikais praėjo su nepa
prastu entuziazmu.

$4,276,800,000 įmetus 
apsiginklavimui

PILSEN, čechoslovakijoj, 1. 
31.—šis miestas yra pagarsėjęs 
ne tik alum, bet ir didelėmis 
amunicijos ir ginklų dirbtuvė
mis. Čia yra garsiosios Skoda 
amunicijos dirbtuvės.

Nors dabar pasauly siaučia 
didelė depresija, bet amunicijos 
dirbtuvės tos depresijos nejau
čia. Tautų sąjungos apskaičia
vimu, visas pasaulis 1936 m. 
apsiginklavimui išleido $4,276,- 
800,000. Tai yra milžiniška su
ma. Didelė jos dalis nuėjo ka
riuomenės ir laivyno išla<ikymtfl, 
bet . kartu didelė jos dalis teko 
ir amunicijos fabrikantams. -

Be to į tautų sąjungos sumą 
nėra įskaityti karo laivai ir 
lėktuvai. Taipgi reikia neuž
miršti, kad tarp valstybių eina 
didelis ginklų šmugelis. Ginklai 
tankiausia būna šmugeliįtojami 
kaipo “geležis” ar “pianai” ir 
tie ginklai niekad į abelną gink- 
lavimos išlaidų apskaičiavimą 
nepatenka.

Todėl tai amunicijos dirbtuvės 
depresijos visai nejaučia.

Japonai veržiasi to
liau į Chiniją

PEIPING, Chinijoj, 1. 31— 
Manchukuo kareiviai, koman
duojami japonų, pradėjo puoli
mą Dolor Nor, kad išvyti iš ten 
gen. Cheng kareivius ir pa
tiems pasigriebti to “krikščio
nių generolo” valdomą Chinijos 
provinciją.

4 žmonės sudegė auto
mobily

WARREN, O., 1. 31. — Du 
vyrai ir dvi moterys sudegė 
automobily, kai jų automobilis 
ties Vienna susidūrė su troku 
ir abu, kaip automobilis, taip 
ir trokas, užsidegė.

ALBANY, N. Y., 1. 31. —Są
ryšy su išvogimu John J. O’- 
Connell tapo areštuoti trys 
žmonės. O’Connell tapo paliito- 
suotas vakar sumokėjus $40,-
000 išpirkimo.

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.
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal S50C

Darbininkai laimėjo 
kovą su plieno pra

monės kodeksu
Plieno trustas buvo priverstas 

atsiimti iš savo kodekso nuo
status prieš darbininkų uni
jas

WASHINGTON, liepos 31.— 
Organizuoti darbininkai, pade
dami industrinės administracL 
jos, laimėjo reikšmingą perga
lę ant plieno trusto už darbinin
kų teisę koletyviai tartis su 
samdytojais.

Plieno trustas į savo kodeksą 
buvo įrašęs, kad plieno indust
rija pasilaikys kompanijų uni
jas ir tik su jomis tarsis.

Tokiam nuostatui pasiprieši
no unijų atstovai. Pasiprieši
nimą pareiškė ir industrinis ad
ministratorius Johnson, nes in
dustrinis aktas aiškiai pasisako 
prieš kompanijų unijas ir pri- 
pažysta darbininkams teisę or
ganizuotis į nepriklausomas 
darbininkų unijas.

Po to plieno trusto atstovai 
atsiėmė tą dalį kodekso, kur 
kalbama apie derybas su kom
panijų unijomis. Tečiaus plieno 
trusto atstovas Lamont pareiš
kė, fcad nors jie ir išbraukia tą 
nuostatą, jų nusistatymas lin- 
kuF unijų nepersimaino ir jie 
toliau* palaikys tuos pačius san- 
tikius su darbininkais, kokie 
yra plieno industrijoje dabar, 
t. y. jie ir toliau nepripažins 
darbiniknų unijų.

Sankrovose bus lai
kinai 48 vai. darbo 

savaitė
VVASHINGTON, 1. 31. —Iš

klausius mažųjų sankrovininkų 
nusiskundimų, kad jie jokiu bu
du neišsigali įvesti 40 vai. dar
bo savaitę, industrinė adminis
tracijai sutiko laikinai smulkme
niškoms sankrovdms pritaikinti 
48 vai. darbo savaitę. Bet jos 
vistiek turi mokėti minimmn 
$12-$15 savaitinę algą.

Patvarkymas yra tik laikinis 
iki bus paruoštas pastovus ko
deksas sankrovoms.

30 žmonių žuvo eks
plozijoj Čechij’os 

hotelyje
BRUNN, čechoslovakijoj, 1. 

31.—Del nežinomos priežasties 
kilusi eksplozija suardė visą 
Europa hotelio apatinį augštą 
ir priekį, palaidodama po griu
vėsiais desėtkus žmonių. M; ■ 
noma, kad nelaimėj žuvo apie 
30 žmonių.

Trys lavonai jau atkasti, 20 
rasta sužeistų. Pasigendam 
dar 40 žmonių, kurie galbūt ■■ v
žuvę.
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Lietuvių Dienas įspūdžiai

pa

sakau,
(Iš M. Zoščenkos)

ne

labai

f

nuolatinis raginimas, kad pu- jr<xiyta, bet jie dabar yra kaltinami dėl išvogimo turtingo St. Paul, ■ Minu

daktaro 
kumščia

blika tam ar kitam daugiau 
plotų. Kodėl jis* su visais savo 
komitetais nepaplojo publikai

mes 
tai,

aš, 
pa* 
šu

tas 
ko-

paklausėme, 
gauti ženklelius, 
dar ženklelių ne iš tiesų, 

bet, išėmus
kur turėjo įvykti

Dienos programas,

dynes. šį kartą pagrūmota ir 
su policija. Na, manau sau, 
kas čia per šposai. Kai ku
rie. matomai, pabūgo policijos 
ir atsikėlė. Tačiau daugelis

Ypač pasirodė ne- 
kai kurios storos 

nesi- 
Stovi 
Žino-

visokius Balbo. 
tai 

apie

du šimtai ,traukė į svetainę.
Suprantama, neatsilikau nei

T’T’

[korespondencijos

■

M

Kenosha, Wis

Liepos 16 d. su draugais J. 
Kaspučiu, J. Kasparu, F. Jan
kausku ir dar vienu kenoshie- 
čiu nuvykau į Chicago, kad 
dalyvauti Lietuvių Dienoje. 
Pirmiausiai sustojome pas p. 
Jankausko seserį. Ten mus 
gražiai pavaišino. Pasistipri
nę, visi ištraukėme į Pasauli
nę Parodą.

Apie 10 vai. rylo buvome 
vietoje. Prie vartų jau stovė
jo vienas vyras ir pardavinėjo 
programos. Nusipirkome pro
gramos ir dar 
kur galima 
Atsakė, kad 
pristatė.

Aikštėje, 
Lietuvių
žmonių dar visai mažai tebu
vo susirinkę. Todėl nutarė
me pasivaikščioti po parodą ir 
pasidairyti. Bevaikščiodami 
sutikome ir kelis raciniečius, 
būtent, p. M. Kasparaitį, G. 
Kapočių ir kitus. Visi kartu 
apžiūrėjome kelias įdomesnes 
vietas, o paskui grįžome atgal. 
Buvo apie 1 vai. po pietų. 
Žmonių jau buvo prisirinkę la
bai daug, tačiau šiaip taip su
siradome sau vietą atsisėsti. 
Programas turėjo prasidėti 2 
vai., bet jis prasidėjo su mažu 
susivėlavimu.

Štai pasigirsta pranešimas, 
kad visi tie, kurie neturi nu
sipirkę ženklelių, privalo ap
leisti savo sėdynes ir eiti į pat 
galą. Na, galvoju sau, ir man 
bus nekokie pyragai. Ženkle
lio neturiu ir nežinau kur jį 
nusipirkti. Pagalios, pasiro
dė vyras su ženkleliais. Tuoj 
pradėjome pirkti, — kas už 
25 centus, o kas ir už pusdole-

Vienas kitas pastebėjo: girdi, 
ncsikelsiu tol, kol policija ne
išprašys.

Apie patį programų nieko 
nerašysiu, kadangi jau kiti ta
tai padarė. Mano manymu, 
jis buvo įvairus ir, galima sa
kyti, geras.

Tačiau bendrai vieną kitą 
pastabą neiškenčiu nepada
ręs. Pirmoje vietoje labai 
keistai atrodė, 
Lietuvos vėliavos, 
lis rengėjų 
tas dalykas 
ka. Buvo 
kad galėtų

. Bet ten susigrūdo žmonės ir 
tokiu budu sėdintiems užsto
jo estrada. Daryk ką nori, o 
nieko nesimato, kas dedasi ant 
estrados, 
tvarkingos 
moterėlės, — jos visai 
skaitė su kitų teisėmis, 
sau ir nieko nepaiso.
ma, prie tokių aplinkybių ir 
kitiems nieko daugiau nebeli
ko daryti, kaip tik sustoti.

Dalinai čia gal kaltė ir ve
dėjo, kuris nei karto nepapra
šė publikos susėsti. Tačiau 
jis kvietė atvykti gen. Balbo 
ir kitus. Ir štai kai pradėjo 
važiuoti italų lakūnai, tai kai 
kurie jiems ėmė katutes ploti, 
nežiūrint to, kad programas 
jau buvo prasidėjęs. Tai bu
vo tikrai juokinga. Su tuo 
puošniu italų lakūnų paradu 
juk mes nieko bendro neturė
jome.

Kai dėl vedėjo, tai jam rei
kią; atiduoti kreditą už tai, kad 
jis*? aiškiai kalbėjo. Kiekvie
ną'jo Žodį buvo galima gerai 
girdėti. Nepatiko man tik jo 

vietoje
kad nesimatė

Tai dide- 
apsileidimas, Ki- 

— tai tvarkos sto- 
palikti protarpiai, 
publika praeiti.

kurios tiek daug atsilankė?
Programas pasibaigė apie 

5:30 vai, po piętų. Ir štai po 
to pradėjo lyti. Tur, būt, 
Lietuvos dievaitis užsirūstino, 
kad mes garbiname svetimus 
dievus.

Kai nustojo lyti, 
pradėjome galvoti 
kur butų galima užsikąsti. 
Parodos trobesiuose buvo la
bai daug žmonių prisikimšę ir 
ilgiau nebesinorėjo ten pasi
likti. Nutarėme klampoti į 
ukrainiečių pavilioną. Ka
dangi dar visur buvo vandens 
latakai ir eiti reikėjo itin at
sargiai, tai tik už valandos 
laiko dasigavome ligi tos vie
tos. Pirmiausiai užsisakėme 
barščių ir juodos duonos, o pa
skui jau kavos ir pajaus. Pasi
stiprinę, vėl pradėjome apžiu
rinėti parodą.

Buvo jau 10 vai. vakaro, kai 
nutarėme apleisti parodą ir 
vykti atgal į savo tėvynę Kc- 
noshą. Išvažiavę iš Chicagos 
dar sustojame pasistiprinti. 
Mat, drg. Kasparas turėjo au
te užkandžių, o drg. Jankaus
kas nupirko šalto gėrimo. Ke- 
noshą pasiekėme apie dvylik
tą valandą. Čia, žinoma, pa
spaudę vieni kitiems rankas 
išsiskyrėme.

Lakunų žuvimo atgarsiai
Vietos anglų laikraštyje pa

stebėjau, jog liepos 23 d. Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje bus 
laikomos pamaldos už lietu
vių lakūnus, — kap. Darių ir 
S. Girėną. Nors su bažnyčia 
aš jau senai nieko bendro ne
turiu, bet smalsumas ir mane 
pagundė eiti ir pažiūrėti, kas 
ten bus daroma.

Dalyvavo net keturi kuni
gai. Žinoma, buvo daug mal
dų. Vienas lenkų kunigas pa
sakė angliškai gana gražų pa
mokslą, — išgyrė žuvusius, di-

Vėl pasigirdo balsas, k a cL ^vyrius. Iš bažnyčios žmo-
turintys ženklelių apleistif*^^ nes, kurių buvo susirinkę apie

aš.
Vietos klebonas kun. Urbo

navičius pirmiausiai paprašė 
publikos, kad neplotų, kadan
gi tai yra gedulingas susirin
kimas. Tačiau vos pasirodė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
kaip pradėjo žmonės ploti. Tai 
buvo nei šis nei tas.

štai klebonas pristato kal
bėti Šimutį, “Draugo” redak
torių. Man bent Šimutis pa
darė visai nekokį įspūdį. At
rodė jis kaip tikras kunigas, 
— truko tik sutonos. Girtis 
irgi labai mėgsta. Girdi, kap. 
Darius pas jį atvykęs paklau
sti patarimo. Jis pasakęs 
maždaug taip: esą, aš neturiu 
nei pinigų nei tinkamo lėktu
vo, bet noriu skųisti į Lietuvą, 
Kas man daryti?

Stipriausios šiuo laiku Chicagoje gansterių šaikos, Touhy, kuri operuoja šiaurvakarinėj miesto 
daly, vadai, kurie buvo areštuoti ieškant Factor žmogvagių. Kad jie išvogė Factoi^į, liko ne* 

bra varniuko 
Hamm, Jr. Jie tebelaikomi Milwaukee Lalėjime. Iš kairės į dešinę stoviWillie Sharkey, Gus

tave Schaefėr, Eddie McFadden ir Roger Touhy. •

šimutis Čia išdidžiai pareiš
kė, jog jis tuoj atsikreipęs j 
visuomenę, o labiausiai į ku
nigus, ir tuoj tapo pradėtas 
darbas. Jis dar buVęs susi
dariusio komiteto iždininkes 
ir todėl gerai žibąs, keik kas 
aukavęs.

žinoma, neužmiršo pasa
kyti, jog be Dievo pagclbos 
nieko negalima atsiękti. Pa
reiškė dar, jog žiną* vienų 
jauną septyniolikos metų vai
kiną, kuris yra pasiryžęs nu
skristi į Lietuvą.

Kun. Urbonavičius irgi pa
sakė kalbą. Esą, mums nera 
tikrai žinoma, kas buvo kap. 
Darius ir lakūnas Girėnas, to
dėl mes turime už juos mels
tis. Jie, girdi, norėjo nuskris
ti į Lietuvą ir tuo budu išgar
sinti Lietuvą ir patys save. Ta
čiau tai nepasisekė.

Pasakė dar. kad dalyvavęs 
aeroplano krikštynose. Kai 
kriktšynas atlikęs kun. Kru
šas, tai jis tikrai manęs, jog 
musų didvyriai nuskris į Lie
tuvą. Kap. Dariaus motina 
dar sumušusi į lėktuvą šam
pano butelį. Tai sudarę įspū
dį, kad lėktuvas iškils į pa
danges, kaip aras, ir nuskris 
į tėvynę. Tačiau kitaip išėjo.

Paskui dar ragino visus 
melstis ir pastebėjo, jog lie
tuvių lakūnai dabar ant am
žių pasiliks žmonių atminty
je. Esą, jeigu jie butų nuskri- 
dę ir atsiekę savo tikslą, tai 
už kelių metų jie butų buvę 
užmiršti taip, kaip Lindbergb.

Kai prakalbos pasibaigė, tai 
kun. Urbanavičius priėjo prie 
manęs ir pasisveikino. Paskui, 
kai pradėjome kalbėtis apie 
lakinius, jis rusiškai man pa
stebėjo: “bez Boga ni do po- 
roga.” Atsakiau, kad ir be to 
galima. Priegtam dar pridū
riau, jog čia buvo gera proga 
parinkti aukų. Štai chicagic- 
čiai jau sukėlė pustrečio šim
to dolerių paminklo statymui. 
Kodėl tad čia nebuvo galima 
padaryti pradžią?

Kunigas atsakė,., jog nepa
ranku tai buvo daryti, ka
dangi čia nėra jokio komite
to. Paskui butų galėję kilti 
susipratimai.

Jeigu taip, pareiškiau 
butų gerai lakunų vardu 
vadinti mokyklą. Kunigas 
tiko, jog tai neblogas sumany
mas.

Bendrai imant, turiu pasa
kyti,. jog kun. Urbanavičius 
yra gana inteligentiškas žmo
gus. Tik nežinau kodėl musų 
parapijonai labai jau pripra
tę kunigais mainykauti. Bet 
tai, žinoma, jų biznis, kuris 
man neprivalo apeiti.

Kai viskas pasibaigė, tai p. 
F. Stonkus pasisiūlė parvežti 
mane namo. Žinoma, aš pa
kvietimą priėmiau ir tariu a- 
čiu už pavežėjimą.

—o—
Kurjozas.

Visokių keistenybių pasitai
ko šiame gyvenime. Štai prieš 

kiek laika vienas Buffalo len
kų kunigas sumanė išaiškinti 
nemirtingą žmogaus dūšią, 
Išaiškino jia taty, kad it gy
vuliai turi dušiae. Tačiau 
tarp žmogaus ir gyvulio dū
šias skirtąsias paąiręiškiąp 
štai kame: kąi gyvulys aplei
džia šį pasaulį, tat ir jo dū
šia miršta, o kai žmogus ke
liauja anapus . grabo, tai jo 
dušia pasilieka nemari.

Taip, taip, — kokių tik da
lykų neprasimanomfc, kad ir 
iš dūšių butų galima biznis 
daryti. —C. K, Braze,
... .11 ' įį - ,11, !>!■».............

HIPNOTIZMAS

Galiu, draugai, su pasididžia
vimu pasakyti: per visą savo 
gyvenimą nei vieno 
neužmušau. Dagi su 
neužvažiavau, y

Su vienu daktaru, 
teko susikabinti, 
karštą diskusiją su mosavimu 
įvairiais daiktais, nieko tokio 
viršgamtiško neatsitiko. Pirštu 
jį, nuplikusį velnią, nepaliečiau, 
nors, tiesą sakant, rankos jau 
labai niežėjo. Tik susipratimas 
mane sulaikė, o jeigu ne, tai, 
kaip mane gyvą matote, bu
čiau jam šonus išlyginęs.

Tas pilnas susipratimas ne
leido man ir jo medicinišką 
žmoną paliesti.

O jis mane, vyručiai, be jo
kio itakto iš priimamojo kam
bario lauk stųmę. Ir rėkė dar, 
cholera, kad buk aš jai į šoną 
penkis pirštus (spaudęs. O to
kią bobą< vyručiai, reikia pa
mokyti, nes ji kitaip raita pra
dės tavimi* joti.

O atvykau aš pas tą mediką 
neatidėliojamu reikalu. Hipno-1 
zui — sugestijai. Paprašiau jo 
įkalbėti, kad daugiau aš neno
rėčiau rūkyti. Pas mane atsi
rado tiesiog neįmanomas noras: 
rūkau kiekvieną ttfiinutę ir vis 
mažai. O pinigų lyg vištos pri- 
spiaudė, ir liežuvis įtinsta.

Taigi nuvykau'aš pas tą me
diką ir pradėjau jam aiškinti. 
, Jis sako:

—Tatai, sako, galima pada
ryti dviem sąskaitom.

Pasodino jis mane į krėslą, 
liepė iš kišenės ištraukti ma
chorką ir pradėjo prieš mano 
murzą rankomis mosiguoti bei 
kažkokius žodžius Šnibždėti.

Ir staiga man, iš tiesų, pasi
darė silpna. Užmerkiau aš akis 
ir bandau, apie nieką negalvoti. 
Tik galvon vis skverbiasi min
tis, — kad tik ant stalo neuž
mirščiau machorkos.

O tuo tarpu daktaras sako:
—Baigta. Įkalbėjau tau, kas 

reikia. Gydymo seansas užbaig
tas.

—Na, — sakau 
ačiū!

Ištraukiau pinigus, sumokė
jau jam ir pradėjau eiti namo.

Laiptais belipant, kažkoks ne
rimas ėmė manę kamuoti.

< "Broliukai, gaivoj u, kiek gi 
aš tam velniui, duok Dieve 
man prisiminti, pinigų aumo-

i Ir atsimenu — piniginėje tu
rėjau l’ublį, o priegtam dar tri
jų ir penkių rublių banknotą.

Išsiėmiau piniginę, — žiuriu, 
rublis ir trijų rublių bankno
tas vietoje, o penkinės tarsi nei 
būti nebuvo,

“Prieteliai mano, galvoju sau, 
per klaidą aš jam į ranką įs
paudžiau stambesnį pinigą, 'kad 
jis pirm laiko kojas pakraty
tų.”

Dasigavau ligi namų ir be
veik verkti norisi — tiek jau 
gaila man tos penkinės.

Namie žmona man sako:

Antras Naujienų

PIKNIKAS

Rugpiučio-August 13 J 933
“Birutės” Darže

79th ir Archer Avė

Specialė VasarinėEkskursija
LAIVU “COLUMBUS”

Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT
Laivas išplauks iš New Yorko

“Columbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 tonų laivas, pabuda- 
votas tiktai keletą metų atgal.

Apie komfortą ir patarnavimą kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie
tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu kelianti, bet 
ir linksma, nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausias krutamūs pa
veikslus. Kiekviena minutė jūsų keliones bus praleista smagiai ir jus ne nepaju
site kaip atvažiuosite į Lietuvą.

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI;.
Į vieną pusę .....$97.00 -J abi puses

Valdžios taksos atskirai $5.00
parūpiname dokumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipkitės tuojaus 

NAUJIENOS
1739 M Halsted St. Tel. Canal 8590

$160.50

■ * rn," t

Programas bus įvairus ir įdomus 
Tėmykite pranešimus.

RUGPIUČIO-AUGUST 19 d., 1933

—Na, sako, naujos rųšies 
gydymo užsimanei? Tad dabar 
ir atsiteisk. Įkalbėjo, sako, tau 
velnio medikas vietoje rublio 
penkinę paduoti, o tu pasiren
gęs patarnauti. Geriau jau, 
sako, tu būtumei po senovei 
rūkęs, detoje švaistyti penki
nes daktarams. *

Man tarsi visas reikalas 
sidarė aiškus.

“O juk tiesa, manau sau, 
velnias įkalbėjo. Tai štai
kias idėjas tas parazitas įkal
binėja!

Tuoj apsirengiau, kol karštis 
nepraėjo, ir dui pas jį.

—Fiziškai liesti,
aš tavęs neliesiu. Susipratimas 
man neleidžia daktarus liesti,

. • i

Antraaienis, Uugp. 1, 193Š
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bet tai visai netaktiškas daly
kas įkalbėti tokias idėjas.

Jis lyg nusigando ir pradėjo 
trauktis atbulas.

Aš sakau:
—Dabar, sakau, traukiesi at

bulas, kaip vėžys, o pirma apie 
ką galvojai? Irgi, sakau, prak
tika!

Man daktarą bekamantinė- 
jant, iš kažkur atsirado medi
ciniška Žmona, čia aš su ja ir 
susikibau. O mediką aš dagi 
pirštu nepaliečiau. Susipratimas 
neleidžia man juos mušti. Pa
liesi juos, tai paskui ir pradės 
tave po teismus tąsyti.

O rūkyti aš, iš tiesų, palio
viau. Įkalbėjo visgi, plikas vel
nias !
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Maksas Zeidmanas.

IŠGELBĖJANTIS
IŠRADIMAS

D-ras Švarcenas užvožė pas
kutinę papkę su bylomis. Jis 
pasijuto baisiai pavargęs. Pa
miegoti nors kelias valandė
les. Kaip kitaip pakaks jam 
jėgų, kad sėdėti iki vėlyvos 
nakties ministerių taryboje.

Jis atsisėdo į gilių kėdę ir 
užmerkė akis. Bet užmigti 
jam nepavyko. Į darbo kam
barį įėjo nepabelsdama jo 
duktė Anita, ji pati ir savo tė
vo ministerio pirmininko sek
retorius.

—Tėveli, ten vėl atėjo tas 
vaiduoklis.

—Koks ten dar vaiduoklis? 
—atsakė /nusižiovavęs, tėvas.

—Na, tas išradėjas. Tokio 
aukšto ūgio. Na, atsimeni, 
Jis šiandie čia jau trečių kar
tų. Sako: tu turi jį priimti 
dar prieš posėdį.

—Kodėl būtent prieš posė
dį? Ar gi jo reikalas 
laiko apribotas?

Anita linktelėjo galva.
—Na, gerai, tegul jis 

Tik keltis aš nenoriu, —
ir pasakyk, jam priimsiu jį 
gulėdamas. Aš labai pavar
gau.

Įėjo aukšto ūgio žmogus. Jo 
mėlynos akys su keista iš
raiška ėmė žiūrėti į ministerį.

—Tamstos ekscelencija, p.
ministeri pirmininke— jis ka
žin kaip neapsukriai linktelė
jo, — prieš dešimtį metų 
manyje kilo mintis. Aš dirbau 
per 
kar 
kas. 
žus
Jame vra 
pagal atomų suskaldymo dės
nį. Tas motoras turi jėgos tik 
apie 100,0()0 arklių jėgos.

Ministeris pamanė, kad su 
Juo kalba beprotis. Jis ’buvo 
netiesius rankų, kad 
binti ir liepti išvesti 
svečių, bet šis lyg 
jo norų, tarė:

—Palauk, tamsta... 
tamstos važiuoti su 
Laboratorijoje visa
ruošta bandymų darymui.

kad paleisti traukinius, gar
laivius, dirbtuvių mašinas? 
Nei anglies, nei benzino, nei 
vandens jėgos. Visiems bus 
reikalingi tik tokie mažyčiai 
beisogai. Juose slepiasi jėga, 
galinti paleisti didžiules dirb
tuves ir ištisų miestų elektros 
šviesų. O viso ko neišskai
čiuosi, kų suteiks žmonijai tas 
stebuklingai veikių beisoge- 
liai. Ministeris klausėsi kalbė
jusiojo kaip per sapnų. Jis 
visai įvertino pono išradimų... 
Bet gi kuo jis vardu? Jis ne
surojo paklausti.

■—Dovanok, tamsta, 
tamstos pavardė?

—Pavardė? Ar ne vis
Vardai tai — durnas ir garas... 
Na, jeigu tamstai reikia žino
ti oficialiai mano vardas Jo
hanas Eichgrabenas. — Jis 
nusilenkė. Ministeris tvirtai 
paspaudė jam rankų.

—Jeigu tamsta žinotum, 
kaip tamsta laiku atvykai su 
savo išradimu. Dovanok, tam
sta, kad aš ne iš karto radau 
tikruosius žodžius. Tas visa 
įvyko taip nelauktai.

kaip

tiek

bcisogelių pagalba. Tas reiš
kia: pabaiga visoms musų 
nelaimėms.

Visi ministeriai atsistojo iš 
savo vietų, pribėgo- prie mi- 
nisterio pirmininko ir Ęich- 
grabeno, glėbėščiavo juos, šau
kė iš didelio džiaugsmo.

—Aš taip laimingas, ponai! 
—atsake ministeris pirminin
kas... aš norėčiau...

Jis smogė kumštimi į skob
nį... užkliudė skambutį. Dury
se pasirodė Anitos galvelė.

—Kas tau, tėveli? Ko tu 
taip skambini be sustojimo?

Ministeris sėdėjo savo kėdė
je. Jis vis dar nesuprato, 
visa lai buvo sapnas ir 
jam tenka grįžti iš sapnų 
šaulio į liūdnų tikrovę.

Išvertė Arėjas Vitkauskas.

kad 
kad 
pa-

------ ,— ----- .— ------ >.--------------

mėjo k. c. Vinča. Kiek įdo
mesnės ir linksmesnes buvo 
imtynės. Neatvykus latvių im- 
tininkui Arinšui, Karolis Po
žėla ritosi su Labanausku, o 
Bartašius su Mejeriu. Pirmose 
rungtynėse po virš pusvaland
žio Bartašius kojomis pri
spaudė Mejerį prie 'grindų; 
kiek vėliau Bartašius paguldė 
Mejerį ir antrų kartų, laimė
damas imtynes.

Po šitų imtynių susitiko 
Lietuvos stipruolis Labanaus
kas su Karoliu Požėla. Prad
žioje, kol Požėla nevartojo a- 
merikoniškų, “numerių”, La
banauskas laikėsi, bet vėliau 
pasidavė. Ypatingai publikai 
patiko Požėlos imtynių 
nika ir vikrumas.

šitas rungtynes sekė 
1000 žiūrovų.

Telšius. Stotį manoma galu
tinai baigti įrengti iki spalių

— Masčio ežere rastą nus
kendusi žydaitė Neimarkaitė, 
30 metų amžiaus. Sako ji iš 
nenusisekusios meiles buvo 
psichiniai nesveika.

— Miesto policija įsakė vi
siems gyventojams kuo šva
riausiai užlaikyti gatves ir 
šaligatvius. Nuo gatvių visur 
valoma priaugusi žolė ir t. t.

Hitlerininkai ir bolše
vikai

toks

įeis.
taip

Ministerių tarybos nariai sė
dėjo prie didelio skobnio. Jų 
veiduose buvo žymus didelis 
susijaudinimas. Ministeris pir
mininkas pradėjo savo prane
šimų apie tai, kad jis staiga 
rado būdų, kaip išgelbėti vals
tybę iš visų sunkumų. Jis va-

tech-

apie

LIETUVOS ŽINIOS
Ir Lietuvai K. Požėla 

patiko

Telšiai statys elektros 
stotj

K. Požėla ėmėsi su Laba
nausku.

Pasimirė Lietuvos 
operos dainininkė 

Podėnaitė
KAUNAS. — Sekmadienį, 

liepos 9 d., 3 vai. po pietų dr. 
Hagentorno ligoninėj po ope
racijos mirė musų operos so
listė p-lė Podėnaitė.

metų metus ir štai užva- 
pasiekiau galutinas pasė- 
Matai, tamsta, tuos ma- 

beisogėlius (čemodanėlį) ? 
motoras, veikius

paskam- 
įkyrųjį 

supratęs

Prašau 
manim... 
jau pa-

Dideliame mašinų skyriuje 
buvo surinkta daug elektros 
motorų. Apie tuzinų monterių 
sukinėjosi aplink mašinas, iš
radėjui vadovaujant.

—Kiekvienas iš motorų — 
800 arklių jėgų. Tai nejaugi 
jis gali savo mažųja mašinė
le, kurių jis turi 4toje minia
tiūrinėje dėžutėje paleisti vi
sus motorus? — tarė vienas iš 
nepasitikinčių inžinierių.

—P. Miuleri ! Ko tamsta 
stengies taip daug prie apsau
gų? Juk čia nieko nebus!

Išradėjas priėjo arčiau — 
jis negirdėjo paskutinio pasi
kalbėjimo.

—Na, molonųs ponai, kaip 
tamstos manote, kas čia tuo- 
jaus įvyks?

—Gi aplamai nieko! — 
bumbtelėjo su panieka žino
vas.

—Tamsta taip manai? —su
pyko išradėjas ir greitu judė
siu atidarė savo beisogus, pa
lietė kažin kų viduje. Ir tų pa
čių valandėlę pradėjo veikti 
visas tuzinas motorų, lyg kas 
įjuos butų paleidęs aukščiau
sio įtempimo srovė. Visi nepa
sitikimai žiurėjo, tikra žod
žio prasme išsižoję.

—Na, o kų tamsta pasakysi 
dabar, drauge? — nusišypso
jo išradėjas.

Inžinierius neatsakė nieko.
—o—

Kol automobilius dūmė mi- 
nisterį pirmininkų ir jo sve
čių, pastarasis pasakojo apie 
savo išradimų, sustodamas 
prie visų smulkmenų. Ko rei
kės ateityje žmonijai tam,

Ji yra baigusi mokslus Ita
lijoj ir kurį laikų buvo Mila
no “Scaloj” viena iš žymiau
sių dainininkių. Musų ope
roj taip pat dainavo dideliu

“I----------------------------------------
Keliaukite Li e t u v o n
‘Naujienų’ Laivakorčių

Patarnavimu

ir grįžo su nepažįstamu žmo
gumi.

—Malonus ponai,
supažindinti tamstas su mok
slininku p. Johanu Eichgra- 
benu, kuris, jeigu aš neklystu, 
gali pasidaryti tėvynės išgel
bėtoju. Mes kų tik buvome 
žiūrėti bandymų, kurie praėjo 
stebėtinai. Tuose mažuose 
beisogeliuose, kuriuos tamstos 
matote to pono rankose, yra 
mašina, su kurios pagelba p. 
Eichgrabenas 
motorų, viso 
gų. Tamstos 
n a i, visas to
kas? Tas reiškia, kad visų rei
kalingų mums elektros jėgų 
mes galime pasidaryti labai 
lengvai, beveik be jokio su
manumo. Visos Vokietijos 
skolos bus padengtos su tokių

leiskite

paleido tuzinų 
9,600 arklių jė- 
suprantate, po- 
išradimo pase-

KAUNAS.—šešt. Makabi sta
dione buvo surengtos laisvės a- 
merikoniškos imtynės, kuriose 
dalyvavo dabar viešintieji Lie
tuvoje Karolis Požėla ir Vin
cas Bartašius. Ilgasis Juozas 
Vinča boksavosi su latviu Bi- 
kse. Dėl bokso rungtynių ten
ka pasakyti, kad tai buvo tik 
“programos užpildymas,” nes 
latvis prieš Vincų pasirodė 
toks silpnas, kad pastarasis 
net gailėjo mušti. Boksų lai-

TELŠIAI. — Gavus 150,000 
litų paskolos, pradėjo statyti 
elektros stotis. Jau vežamos 
plytos ir eina kiti paruošia
mieji darbai. Mašinos nu
pirktos Anglijoje ir apie rug
sėjo mėn. bus parvežtos į

“Austrijos prekybos minis- 
teris1 Stokinger pareiškė, kad 
hitleriinkai skirias nuo bolše
vikų tik savo pavadinimu”. 
Hitlerininkai skiriasi nuo bol
ševikų dar ir savo spalva ir 
vartojamų revolverių sistema.

Hitlerininkai “kuria socia
lizmų” “mauzeriais”, o bolše
vikai “naganais”.

Rezultatas vienas ir tas pats.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pusi. $2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

(Jausto Stud.)

Res. 730 W. 62od St. 
Tel. Englewood 5840

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus~gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržą.

Smith’s Palm Gardeli
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

GREIČIAUSI

. BREMEN 
EUROPA

DIENAS

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogių kelionę į 

LIETUVĄ
Arba keliaukit popu- ■ |L

COLUMBUS

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
giminėms.

Siųskite pinigais arba money orderiu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

t

Kainos Jau Kita
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.

I

’15.00
’19.50

*9.50
Victor Radio su Victrola krūvoje $^jg 50

59^50

Zenith 7-tubų Radio

Majestic

Majestic

Radio tik po

Elektr. Refrigeratoriai

Naujienose Chicagoje ir kitur metams — $8.00, pusei metų 
—$4.00; visur kitur Amerikoje — metams $7.00, 

z pusei metų — $3.50,

“Namų Daktaras

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

Daugybė skalbiamų mašinų 
$99 vertės, tik po

•39.00

THOR skalbiamos maši
nos po

*49.50

MAYTAG naujos skalbia
mos mašinos No. 10 po

*69.50

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Dr. A. J. Karaliaus
PARAŠYTAS KNYGAS

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ........................................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ..............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ..................... ......................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. ..........
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurių suspėjo

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) ..................... $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo, 

v’' • . . •

75c

20c

50c

75c

50c

50c

Jos. F. Budrik, Ino.
3417 SO. Halsted St, Chicago, III.
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUDRIKO 
KRAUTUVES

Į Nedėliomis, WCFL 970 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.I Nedėliomis, WAAF 920 K., 1:30 po piet.
Į Ketvergais, WHMC 1420 K., 7:30 vai. vakare.I Kasdien, WAAF.92O K., 6:45 vai. vakare.

v — —

WISSIG 
t » Specialistu ii 

Rusijos

Daktaras
Kapitonu

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRŲIR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, ožnuodijimą krau
jo. odos, ligas, žaizdų, reumatizmą, galvos skausmus, skausmas nuga- : 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingu ligas. Jeigu kiti ne**', 
galėjo jus ilgyti, ateikite čia ir. persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. < 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimu 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki. 1 , 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Ketler Avė.______ Tel. Crawford 5573 •

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietam ir drmkoa vanos. 
ewimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtie moterims ' 
įeredomis iki 7

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago, III.

COME SIS1--JELt ME VVHATVOU BOUGHT 
HE FOP MYBIPTUDAV*

THE GEEVUM GIRLS

•• f* A- '■

| SOC K S Į • • WMV. YOU KNOW
I VVOULDN’T VVEAT? SOCKS 

FOR A MILLION 
DOLLARS*

Keliaukite Lietuvon 
.‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

NO.DEA12.
I WANT TO

SUPPR1SE

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST

Chicago, III.

• ■

...... ............ ...........
• • • - 

« . % " 1 ...

M ♦

‘ PLE-E-ASE TELL ME, sis1 
l’NT SIMPLY dying with 

curiositvr • .
VVELL.TMEN,- I GOT 
YOU A PA IT? FINE. 
SUK SOCKS’ I KNOV* IT. SlS- 

SO ITMOUSHT 
lt>WEAR 
FOR YOU!
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NAUJIENOS
The Ltthuanlan Daily Newa 

’PnbHshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan NeWs Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telepbone Cinai 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama ................................... $8.00
Pusei metų ...... »......................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Dviem mineaiams ................... 1.50
Vienam mSnesiui ......................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........... ................ 3c
Savaitei ....................................... 18c
Menesiui ......     75c

Apžvalga
>r, .. —. .....................................

ŠLIUPO LAISVAMANYBĖ 
LIETUVOJE NETURI 

PASISEKIMO

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
H. Telefonas Canal 8500.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ---------- - ----- ---- «... $7.00
Pusei metų .....................   3.50
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.

KOMPANIJŲ “UNIJOS” PLIENO PRAMONĖJE
iTelegramos praneša apie pasitarimą tarpe federalinio 
Darbo departamento ir plieno pramonės vadų dėl darbi
ninkų teisės organizuotis. Plieno trustas esąs pagaminęs; 
kodeksą savo pramonei, sulig kuriuo minimum algos turį 
būt nuo 25 iki 40 centų už valandą ir darbo laikas—40,' 
valandų savaitėje; be to, kodeksas reikalauja, kad dar
bininkai tartųsi su darbdaviais per “kompanijų unijas”, 
o ne per laisvas darbininkų organizacijas. Šitiems plie-į 
no pramonininkų pasiūlymams, sako, griežtai pasiprie
šinusi p-le Frances Perkins, darbo sekretorius Rooseveltoį 
kabinete.

Vakar tas plieno trusto pasiūlytas kodeksas buvo 
svartomas. Jei tikėti Washingtono korespondentų pra
nešimams, tai trustas buvo priverstas išimti iš savo ko-; 
dekso “kompanijų unijas” ir pripažinti darbininkams j 
teisę organizuotis į nepriklausomas unijas. Bet jisai; 
vistiek reikalauja, kad tie “geri santykiai”, kurie iki 
šiol viešpatavo plieno pramonėje tarpe darbdavių ir dar
bininkų, nebūtų kliudomi. Koki tie santykiai, Ameri
kos darbininkai atsimena iš tų laikų, kada plieno pra
monės darbininkai bandė organizuotis: plieno trustas tas 
darbininkų pastangas sutriuškino žiauriomis smurto 
priemonėmis—su pagelba pasamdytų mušeikų ir valstijos 
“kazokų”!

“Geri santykiai” tarp darbdavių ir darbininkų, 
plieno trusto akimis žiūrint, yra toki santykiai, kaip 
tarp pono ir vergo. Plieno pramonėje dar iki šiol dar
bininkai dirbo po 10 ir po 12 valandų per dieną, ir dau
gelis jų neturi pasilsio net sekmadieniais. Darbininkų 
algos — nuo 15 iki 25 centų už valandą, išimant nedi
delį skaičių išlavintų mechanikų, kurie gauna daugiau.

Plieno trustas žino, kad jeigu darbininkai plieno 
dirbtuvėse susiorganizuos, tai tas nežmoniškas darbi
ninkų išnaudojimas turės greitai pasibaigti. Štai dėlko 
jisai visomis keturiomis kovoja prieš nepriklausomas 
darbininkų sąjungas ir bruka jiems savo kompanines 
“unijas”.

HENDERSONAS VĖL KANDIDATAS I 
PARLAMENTĄ

Britanijos Darbo Partija pastatė savo kandidatu 
papildomiems rinkimams j parlamentą viename Derby 
distrikte savo generalį sekretorių Hendersoną.

Arthur Henderson yra pasaulio nusiginklavimo kon
ferencijos pirmininkas.

Per paskutinius visuotinus rinkimus, kuomet Mac- 
Donaldas suskaldė Darbo Partiją ir ji prakišo daugiau 
kaip 200 vietų parlamente, Hendersonas pralaimėjo. Jo 
neišrinkimas buvo skaudus smūgis darbiečių frakcijai, 
kadangi Hendersonas yra vienas gabiausiųjų ir labiau
siai patyrusių politikų Anglijoje. Bet, gal būt, jisai 
bus išrinktas dabar ir tas nuostolis bus atitaisytas.

Anglijos rinkimų sistema yra gera tuo atžvilgiu, 
kad tenai kiekvienas distriktas gali statyti kandidatą, 
nežiūrint kur jisai gyvena. Todėl, jeigu gabus asmuo 
nepraeina j parlamentą iš vieno distrikto', tai prie pir
mos progos partija išstato jo kandidatūrą kitoje vie
toje, kur sąlygos jo išrinkimui yra palankesnės. To 
rezultate, kiekviena partija ankščiaus ar vėliaus pa
siunčia savo gabesniuosius vadus į parlamentą. Ang
lijos parlamente partijos turi, bendrai imant, savo ga
niausius žmones.

Amerikoje yra priešingai. Renkant kongresą, čia 
kandidatais gali būt statomi kiekviename distrikte tik
tai toki asmens, kurie tame distrikte gyvena. Jeigu 
visame distrikte nėra nė vieno nusimanančio apie kraš
to reikalus žmogaus, tai į kongresą patenka koks nors 
tamsuolis arba mažo miestelio politikierius, kuris moka 
tik aklai sekti savo “politiško boso” įsakymus, arba dar 
aršiau — savo vietą kongrese naudoja graftui ir asme
niškam pasipelnymui.

Amerikos kongresmanai yra savo <Hstriktų atsto
vai, ir kadangi dauguma distriktų susideda iš provin
cijos vietų, kuriose yra sunku užtikti žmogų, giliai su
prantančių politikę, tai protine kongreso lygmalė yra 
labai žema. Gabesmeji žmonės Amerikoje todėl nenori 
j tokią kompaniją patekti ir -atsisako eiti į politiką.

Anglijos tvarka yra daug geresnė. Tenai ; parla
menta kiekviena partija pasiunčia geriausias savo jė
gas, tt parlamento įtaka krašte labai didele.

kiekviena partija pasiunčia geri

Buvęs amerikietis Dr. J. 
šliupas neturi daug įtakos tar
pe laisvos minties žmonių 
Lietuvoje. Amerikoje jisai 
buvo “garsus”, kadangi dau
guma jo pasekėjų čia susidė
jo iš neapšviestų žmonelių, 
kuriems atrodė šventas kiek
vienas daktaro žodis. O tuo; 
tarpu Lietuvoje yra inteligen
tų, kurie apie mokslų išmano 
daugiau, negu Dr. Šliupas.

Šiaulių laisvamaniai pasi-į 
priešino šliupo sumanymui su
šaukti šių vasarų Palangoje 
visuotinį Lietuvos laisvamanių 
suvažiavimų. Jie laiko jį tik! 
vieno asmens užgaida, kenks
minga visai organizacijai. Mat, 
Dr. J. Šliupas sumanė tų su-j 
važiavimų šaukti į Palangą; 
dėlto, kad jisai pats gyvena’ 
Palangoje ir yra to miestelio’ 
burmistras.

Šiaulių etinės kultūros 
draugijos nariai mano, kad 
laisvamanių kongresas turėtų 
būt sušauktas Kaune arba! 
Šauliuose.

padėjo uždykų (“dėl idėjos”), 
o kriminalistai, kuriuodu at
rakino kalėjimo spynas pa
dirbtais raktais, gavo kiekvie
nas už tai po 10 rublitj. Pini
gai jiems buvo priduoti, kuo
met Grigaitis jau buvo Berly
ne. Tų skolų užmokėjo irgi 
nabašninkė Grinienė, kaipo 
Suvalkijos socialdemokratų 
organizacijos įgaliotinė.

esu apdovanotas plaukikas, o 
taip pat turiu žmonų.”

(“Der Gemutliche Sachse,” 
Leipzig).

admirolo žmona — bus tas 
pats.”

(“Sydney Bulletin”).
ĮVAIRENYBĖS

PABĖGIMAS IS KALĖJIMO

Straipsnyje “Amerikos Lie
tuvių Spauda”, kuris tilpo 
“Am. Lietuvio” šių metų 
30-amc numeryje, Arėjas Vit
kauskas paduoda ne visai tik
slių žinių apie “Naujienų” re
daktorių. Jisai rašo:

“ ‘Naujienos’, socialdemo
kratinis lietuvių dienraštis, 
smarkiai polemizuojąs su 
komunistais, plačiai apimąs 
visus lietuvių kultūrinius 
reikalus, redaguojamas se
no lietuvių veikėjo Pijaus 
Grigaičio, 1905 metų sųju- 
džio pabėgėlio iš anų metų, 
rusų valdomosios, Lietuvos 
(jo pabėgimų? iš kalėjimo 
organizavo drauge ir dabar
tinė ‘Lietuvos Žinių* oficia
lioji redaktorė Felicija Bort
kevičienė)...”
Čia padaryta dvejetas klai- 

Grigaitis pabėgo iš Suval- 
kalėjimo ne 1905 metais, 
birželio mėnesį 1906 metų, 
jo pabėgimo organizavimu

Ar. Vilk.

Pasaulio Šypsenos
(Jumoras iš visur)

Kalinys: “Kaip jie gali sa
kyti, kad aš suklastojau raš
tus, kai aš negaliu savo pa
vardės pasirašyti?”

Teisėjas: “Bet tai nėra tam
stos pavardė, kurių tamsta 
kaltinamas suklastojęs, o vi
sai kito žmogaus.”

(“Pele Mele”, Paris).

Mergina (kuri sakė rapso
dijas per pusvalandį apie pa
vasarį) : “O, tie puikus ųžuo- 
lai, kų jie pasakytų, jeigu jie 
galėtų kalbėti?”

Bičiulis: “Jie greičiausiai 
pasakytų ‘Atsiprašome, tams
ta, bet mes esame beržai.’ ”

(“Der Gemutlichc Sadhse,” 
Leipzig).

Plauko amžius
— Vidutiniškai imant, žmo

gaus galvoje plaukas pasilie
ka keturis ar penkis melus. Po 
to jis iškrinta, o jo vietoje iš
auga naujas.

Arčiau prie žemes 
centro

Manaip — švarus jumoras; 
taip pat reikalingas dvasiai,) 
kaip rimtas darbas, nes žmo-j 
gaus visas gyvenimas nejučio-l 
mis juo įvairinamas: jumorui

Taip manydamas, parinkau 
juokelių iš visų pasaulio kra
štų. Stengiausi, kad nesikar- 
totų tai, kų daugelis esame 
girdėję. Norėjau rimtiems dar 
bo žmonėms paduoti pluoštų 
dar negirdėtų juokelių, kurie 
šypsena nuskaidrintų veidus. 
Vengiau nešvarumo, paniekos 
labai rimtiems dalykams, 
rankiojau kų mačiau gražes
nio. Kam suteiks malonių; 
šypsenų—spaudžiu rankų: bu-j 
kitę gyvenimo pilkumoje bent; 
valandėlei laimingi!

“Tai tamsta vedi — gerai, 
kad tamstos virėja turės kas 
jų jau pabars.”

“Taip, aš vedu savo virėją.”!
(“Ruy Blas”, Paris).;

“Ką tamsta, brangioji gra-| 
žuole, pasakysi, jeigu aš tam-i 
stą pabučiuosiu?”

“Aš pasakysiu ‘Kraštutinu
mai susieina.’ ”

(“Dcr Brummer”, Berlin).

su savo“Na, kaip gyveni 
žmona?”

“Aš esu puikiai susitaręs su’ 
ja dėl darbo. Rytų ji daro, kų 
nori, o vakare aš darau, kų ji, •9,nori.

dų. 
kų 
bet 
Su 
p-ia F. Bortkevičienė neturėjo
nieko bendro. Garsioji Lie
tuvos liaudininkų darbuotoja 
padėjo iš kalėjimo išeiti Pra
nui Paršaičiui (tikrajam Juo
zo Gabrio broliui), kuris sėdė
jo kartu su Grigaičiu ir su 
medicinos studentu Pietariu 
vienoje kameroje. Jaunesny
sis Paršaitis tais laikais buvo 
Valstiečių Sųjungos agitato
rius.

P-ia Bortkevičienė parūpino 
Pr. Paršaičiui kaucijų (rodos, 
150 rublių), ir jisai buvo pa
leistas iš kalėjimo iki teismo. 
Kartu su juo išėjo iš kalėjimo 
ir stud. Pietaris (pasadlio ka
ro nietu pastarasis, jau pa
baigęs medicinų Maskvoje, 
mirė). Išeidami, juodu pri
statė laiškų žydų socialdemo
kratų organizacijai Suval-s 
kuosc, kuri buvo isuorganri«tt-J 
vusi Grigaičiui pabėgimų iš 
Suvalkų į Prusus (nei p-ia 
Bortkevičienė, nei koks kitas 
pašalinis asmuo apie tai nie
ko nežinojo). Laiškų juodu 
pristatė į sutartų vietų tuoj 
po vidurdienio. 1 O apie -pus-" 
ketvirtų valandų tpo .pietų 
<*rigaitis jau važiavo dviračiu 
per Suvalkų miestų linkui 
Prūsų sienos.

Pinigų užmokėti agentui, ku
ris pervedė Grigaitį per sienų, 
taip pat rūbams ir geležinke
lio tikietui nuo Prūsų sienos 
iki Berlyno parūpino Grigai
čiui nabašninkė Joanna Gri
nienė (chro Kazio Griniaus, 
buvusio Ųetuvos respublikos 
prezidento žmona), su Lietu
vos socialdemokratų partijos 
organizacija Suvalkijoje.

Iš kalėjimo Grigaičiui išei
ti padėjo vienas anarchistas ir 
du kriiiuimlistai, Anarchistas

(“Dubliu Opinion”).

“Nešėjau, kodėl tamsta ne- 
atnešei mano beisogų čionai, 
traukinys tuojau išeina.”

“Beisogai gerai padėti, po
ne, bet tamsta esi ne tame 
traukinyje.”

(“Kolncr Zeitung”, Kolų).

“Tas žmogus padarė didelę 
tuštumų mano gyvenime.”

“Ar jis buvo jaunystės bi-

“O, kodėl aš apleidau na
mus ir motinų?” ji 
po jų pirmo barnio.

“Svarbiausiai todėl, 
vo namiškiai buvo 
tųs, kad grąžintų 
šiurkščiai atsakė.

(“Boston Transcript”)

raudojo

kad ta- 
peršykš- 

mus”, jis

Turistas iš Amerikos (į spal
votų šoferį) : “Kaip tamsta 
vadiniesi?”

šoferis: “Vašingtonas.”
Turistas: “Tas vardas yra 

žinomas visoje Europoje.”
Šoferis: “Aš nesistebiu — 

aš turiu automobilį jau ketu- 
riosdešimt metų.”

(“Pele Mele”, Paris).’

kuris tru- 
ašigalių.

ar pietų
randasi

Žeme yra rutulys, 
pūtį suplotas prie 
Stovėdamas šiaurių 
ašigaliuose, žmogus 
13 mylių arčiau žemes cent
ro, negu stovėdamas pusiaujo 
(ekvatoriaus) juostoje.

“Aš pažinau žmogų, kuris 
gyveno labai paprastai, bet 
savo sūnų padare dideliu, 
žmogum. Sūnūs pasidarė po
etu ir yra pripažintas geni
jus.”

“Kas buvo tas senis?”
“Mano tėvas.”

. t(“Ulk,” Berlin).

Mokytojas: “Kaip mes va 
diname tų žmogų, kuris kai 
ba visų dieną?”

Mokinys:
ta.”

“Mokytoju, lams- 
(“Le Monstkjue”

Charlcroi)
, i

“Medžiaga, kurios aš noriu, 
turi būti dangiškai mėlyna, 
čia nėra tikrai mėlyna.”

“Bet, ponia, ar tamsta esi* į- 
srtikinusi, kad dangus yra 
tikrai mėlynas?”

(“Der Wahre Jakob,”
Berlin).

“Kiek tamsta imi už plunks-į 
nų pešiojimų?” klausia po
nia.

“Po šešius pensus, ponia,”; 
buvo atsakyta.

“Kų!” atsidusdama tarė po
nia. “Aš niekuomet nemokė
siu tiek brangiai.”

“Ar daug tamsta, ponia, tu
ri? Jeigu tamsta turi pakan
kamų skaičių, mes galėsime 
padaryti nuolaidų.”

“Taip, aš turiu dvi pilnas! 
lovas.”

(“Belfast Evening
Telegraph”).

Nevietinis: “Ar tamstos tu
rite čia tautiškų šokių?”

Miestelio sustojimo vietos 
šeimininkas: ‘‘Taip, džaz-
bandas turi tuojau -čia būti.”

(“Ulk,” Berlin).

“Ne, bet žaidžiant futbolų 
jis išmušė mano priešakinius 
dantis.”

(“Vikingen,” Oslo).

“Aš paskolinau bičiuliui 
frankų ir negavau kvito, 
aš turiu daryti?”

“Parašyti ir paprašyti

100 
ką

jo 
dviejų šimtų frankų, kuriuos 
jis tamstai skolingas.”

“Bet jis skolingas 
frankų.”

“Taip, jis atsakys, 
skolingas tamstai 
(frankų 4 r tamsta 
savo kvitų.”

(“Pele Mele”, Paris).

tik 100

kad jis 
tik 100 

busi gavęs

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ ATIDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. AL 
Andelman, 284 Tremont SL, 
Boston, Mass.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bite kam
po, kur parduodami lai
kraščiai Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delel

AMERIKOS 
PILIETIS

Ponia (į auklės kandidatę) : 
“Kodėl tamsta palieki savo 
pastarųjų vietų?”

Kandidatė: “Aš
prausti vaikus.”

Vaikai (choru): 
jų, mama,” f

• (“Pages Gaies”,

atsisakiau

Priimk

Yverdon)

Bobi (plaukdamas laive
liu) : “Aš žinau puikų žaidi
mų: bukime jurininkais, o aš 
busiu admirolas!”

Džesi: “Gerai, bet aš turiu 
būti taip pat admirolu.”

Bobi: “O, ne, tegali būti vie
nas admirolas.”

Džesi: “Tuomet aš busiu

Vienas valdininkas mažame 
Afrikos miestelyje gavo šį 
pranešimų iš Karo Ministeri
jos;:

‘tKaras paskelbtas, suimkite 
visus svetimšalius apylinkė
je.” ‘V//-.

Jis dtsakė: “Suėmiau’ ketu- 
rius ispanus, šešius vokiečius, 
penktus prancūzus, du šve
dus, vienų asmenį iš Argenti- 

(nos ir vienų amerikietį. Pra
šau pranešti su kuo kariauja
me.”

!(“Pages Gaies”, ( Yverdon).
—---- —

“Mapo narsusis jaunuoli, ar 
tamsta nepagalvojai apie pa- 
vdjį, kuris tematai kai 
tamsia įšokai į vndenį gelbėti 
mano dukterį?” *

“Mau pavojus jųsgręsė *~aš

~ iv^aftt*"-*^-'*'' ■■••

• U*X-r-. > '
■ f. '•' ■.«;

’.CrfįJV-

Glcdis: “Jis toks romantiš
kas. Kai jis kalba į mane, jis 
visuomet sako “Puikioji po
nia.”

Filis: “Tai tik jo paprotys. 
Aš manau, kad jis yra tram
vajaus konduktorius.”

(“Bulletin,” Sydncy).

Piktas žmogus: “Tamstos 
vaikas metė. akmenį į mane.”

Išdidi motina: “Ar jis pa
taikė tamstai?”

Piktas žmogus: “Ne.”
Išdidi motina: “Tuomet ne 

jis tų padarė. Jis visuomet 
pataiko.”

(“Pages Gaies,” Yverdon).

Būtina it labai -pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarką, 
apie jos viršininką rin
kimas ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kfllbo- y 
tufai saričyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Siųskite money <o«krj arba kratei 

ženkleliai.

VĖLIAUSIA AMERIKOS ŠMĖKLA

, . z^s. Wk.
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Antradienis, Ėugp.-1, 193$

CHICAGOS
ŽINiOS

MUSU MOKYKLOS
Agitacija prieš Chieagos 

mokyklų tarybų juo tolyn, tuo 
duoda geresnių rezultatų. Or
ganizacijos ir šiaip žymesni 
darbuotojai prisideda prie ju
dėjimo. Per visai trumpų lai
kų po peticijomis buvo surin
kta apie 300,000 parašų. Pa
sirašiusieji reikalavo, kad 
mokyklų taryba atsisakytų 
nuo savo žalingo programo. 
Po peticijų dar ir dabar yra 
renkami parašai. Kas norite 
tų peticijų blankų gauti, tai 
kreipkitės į “Naujienas” arba 
asmeniškai j mane.

Liepos 26 d. mokyklų tary
ba laikė savo posėdį. Į petici
jas, po kuriomis buvo pasira
šę 300,000 piliečių, ji jokio 
dėmesio neatkreipė. Vadinasi, 
taryba visai nenori skaitytis 
su žmonių valia, — ji ir toliau 
yra pasiryžusi varyti savo 
pragaištingų darbų ir tuo sta
tyti pavojun jaunimo ateitį.

Posėdyje Mrs. Hefferan, ta
rybos narė, davė įnešimų, kad 
pirmesnis nutarimas butų at
šauktas. Tačiau nei vienas iš 
kitų dešimties narių to įneši
mo neparėmė. Įdomiausias 
dalykas yra dar ir tas, jog 
slaptame posėdyje, kur tary
ba priėmė savo “ekonomijos 
programų,” ponia Hefferan 
nedalyvavo, — ji nebuvo į- 
leista.

Nei tėvai, nei mokytojai 
tame slaptame posėdyje ne
dalyvavo. Su jų valia niekas 
nesiskaitė. Susirinko politi-

VERONIKA SZURKIENĖ 
po tėvais Gedeikaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie- 
pos 30 dieną, 5:15 valandą va
kare 1 93 3 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus, gimus Šiaulių ap., 
Akmenės parap.. Menčių kaime.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime vy

rą Juozapą, sūnų Kasparą, brolį 
Liudviką, brolienę Stanislavą, o 
Lietuvoj brolį Juozapą, motiną 
Petronėlę, pusbrolį Pranciškų Ža- 
deikį ir giminės

Kūnas pašarvotas randasi 4456 
S. Western Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, 
rugpiučio 3 dieną, 8:30 vai. ry
to iŠ namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Veronikos Szurkienčs 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, Sumu, Brolis,
Brolienė ir Giminei.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius Juozapas Eudeikis ir Tėvas 
Tel. Republic 8340.

kicriai ir nutarė, pakrikdyti 
Chieagos mokyklas.

Kokios rųšies žmonėms 
yra pavesta kontroliuoti mo
kyklas, bus nuomanu iš seka
mo įvykio: susirinko apie 
trys tūkstančiai darbuotojų ir 
vaikų tėvų pareikšti savo pro
testų prieš ekonomijos planų. 
Ir štai atsistojo vienas tary
bos narys ir be jokio dvejoji
mo pasakė: girdi, aš neturiu 
aukštesnio mokslo; musų lai
kais jaunimas gauna tiek mo
kslo, kad nežino kų su juo 
daryti, kai apleidžia mokyk
las.

Vadinasi, tas politikierius 
susirūpinęs yra ne dėl to, kad 
neturtingų tėvų vaikai galėtų 
įsigyti kiek galima daugiau 
mokslo žinių, bet dėl to, kad 
jie ir dabar išeina iš mokyk
lų perdaug mokyti. Na, o ka
dangi jis jokio aukštesnio mo
kslo ncatsiekė, tai nori, kad ir 
visi kiti pasiliktų tokie jau 
tamsunai, kaip ir jis pats.

Kiekvienam dabar gali būti 
aišku, kad iš tokio nekultū
ringo ir pigios rųšies politi- 
kieriaus Chieagos mokyklos 
nieko gero negali tikėtis.

Judėjimas prieš mokyklų 
tarybų nuolat auga. Prie jo 
prisideda žymus ir pagarbos 
verti piliečiai. Lietuviai taip 
pat privalo prisidėti. Tai visų 
reikalas. Reikia dėti visas pa
stangas, kad mokykhL tarybos 
politikieriai, neužkirstų kelių 
musų vaikams įsigyti daugiau 
mokslo.

—o—
Kadangi piliečių balso mo

kyklos taryba nenori klausy
ti, tai dabar bus bandoma 
padaryti spaudimas į politi
kierius. Jau susidarė tam tik
ros žmonių grupes, kurios pa
statys visokiems politikie
riams savo rųšies ultimatumų. 
Būtent, jeigu jus neprispirsite 
mokyklų tarybų atsižadėti

PADĖKAVONĖ

TAMOŠIUS ŠEŠTAKAUSKAS 

kuris mirė liepos 24 dieną ir pa
laidotas tapo liepos 28 d., o da
bar ilsis Sv. Kazimiero kapinėse, 
amžinai nutilęs ir negalėdamas at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami 
jo prasišalinimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus drauginis. 
Dėkavojame musų dvasiškam tė
vui Kun. Kaz. Bičkauskui, kurs 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą; dėkavojame graboriui J. 
Chekanskui kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų mylimas 
Tamošius sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Moteris ir Vaikai.

tkaU REALLY

Graboriai

7042

Lietuves Akušerės

Advokatai

Namų Tel. Hyde Park 3395

DYKAI 
KNYGELI

Mirė žymus socialis 
tas Dr. R. B. Green

J. J. BAGDONAS 
lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane
Tel.'BOULEVARD 9199

Chieagos policija vakar rado 
jaunos mergaitės kimų, sudras
kytų kulkų, apartamente, adre
su, 316 Center Street. Jos tik-

kriminalistus, 
paskubintu 

kriminalistų bylų 
ir nuosprendžių 
Teisėjai yra pasi-

Pereitų savaitę Chicagoje mi
rė Dr. R. B. Green, chirurgas, 
žymus socialistas ir kalbėtojas. 
Priežastis širdies liga. Būdamas 
mirties patale Dr. Gįreen dar pa
jėgė parašyti paskutinį laiškų 
—atsisveikinimo žodį socialistų 
partijos centrui.

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

Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
Nedėldieniaia pagal sutartį

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Midwest Home Owners Pro- 
teetive Association, 23-čiame 
senatorialiame distrikte, priėmė 
smarkių rezoliucijų, kurioje rei
kalauja savo distrikto atstovo 
Illinois legislaturoje, Benjamin 
S. Adamowskio, lenko, rezigna
cijos.

Organizacija, viena iš dauge
lio, pamatuoja savo reikalavi
mų štai kuo: kiek laiko atgal 
atstovas balsavo prieš bilių No. 
579,—kuris numatė moratoriu
mų mažų namų savininkams, ir, 
be to, vede kovų prieš tų bilių. 
Tito jis sulaužęs savo priežadą 
namų savininkams ir padaręs 
jiems neatitaisomų skriaudų.

- šiandie, kaip 7:30 vai. vaka
re, atsibus Chic. Liet. Bedarbių 
63 skyriaus mėnesinis susirin
kimas, Universal Kliiibe, 812 
W. 33 St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.—M. Kemėšienė, sekr.

DR. T. DUNDULIS
G4?42T CHIRURGAS

4ir4?, ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

blauzdų gyslas
Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 V. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

nuo 6 iki, 8

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Re*. 6515 So. RockuuU St. 
Tel. Republic 9723

Teismai pradedą at 
kaklią ir smarkią ko 
vą prieš krimina

listus

CLARENCE A. O’BRIEN 
Roglsterad Patent Attorney 

43-A Seenriiy Ssvlnsa 4> CommercUI 
Bank Bulldlng

(Dlrectly aeroas Afreet from Patent Office) 
VMBHlNaTON. D. 0.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

ras vardas nežinomas, bet apie- 
linkės gyventojai pasakoja, kad 
ji persistatinėdavo, kaipo Mrs. 
Eilėn Williams, tūlo automobilio 
vagies “žmona”. Vagis suimtas. 
Pasirodė, kad jis ne “Williams”, 
bet Melvin Lawrence Tresize, 
jau kelius. kartus areštuotas.

kad jų vaikai 
įsigyti kiek galima 
mokslo. Tad budėki- 
ta privilegija nebūtų 

—L. Narmontait#

Šiandie Chic. Liet- 
Bedarbių 63 skyriaus 

susirinkimas

Buvęs kumštininkų Čempio
nas Jack Dempsey ir jo nau
joji žmona, aktorė Hannah 
Williams, kurią jis nesenai ve
dė Elko, Nav.

Vienokiu ar kitokiu bildu 
mes stokime į bendrą kovą ir 
kovokime prieš griovimų 
Chieagos mokyklų bei už Sa
vo vaikų teises! Juk visi tė
vai pageidauj 
galėtų 
daugiau 
mcj kad 
atimta.

1646
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

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

Rasta nužudyta jauna 
mergaitė; ieško jos 

“vyro”

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St. -
T«l. Monro. 3377

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS -ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkeje.

Didele ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearbotn St.,Rooms 1431-1434 

Telefonai Central 4410-44! 1
Valandos: ano 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tek Boulevard 1310
Valandos: ano 6 iki 8:30 vaL kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

Reikalauja vai. legis 
laturos atstovo Ada 
mowskio rezigna

cijos

nuo savo pragaištingo plano, 
tai mes visais budais agituo
sime, kad piliečiai daugiau 
nebcbalsuotų už jus.

DR. A. L. YUŠKA
2422 W. Marquette Rd.

^7th ir Artesian Avė. '
„ , Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
>r 7-9 P<> pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomis pagal susitarimą.

Kės. 6600 South Artesian Aveniu 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

' OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų figų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Neda, nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

________ beredoj pagal sutarti. •

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS .

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A, M. 2-6 P, M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utaru. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

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) • 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Wettern Aveniu 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
. Physical Therapy

Midvvife
6109 South Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252
Patarnauja prie gim- 

Jlįllll dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 

| ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 

Ui blankets ir t. t.
Moterims ir mergi- 
noms patarimai do- 

*> vanai.

Tel. Cicero '2109 ir 859 J

Antanas Petkus
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

Tel. Y^rds 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMBTRISTAS

- Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10 
Nedėliomis pagal sutartį.

A. L. Davidonis, M.D. 
4910 Michigan Avenue 
VALANDOS: K'‘,WOod 5107 

nuo 6 •£• o 1 bandai ryte;
apart Šventadienio1 ir ^ketlf 7 

_______  tr ketvirtadienio.

Cook apskričio kriminalis teis 
mas vakar pradėjo taip vadina 
mų kovų prieš 
kuri pasireiškia 
stambiųjų 
svarstymu 
griežtumu, 
ryžę kuo greičiausiai užbaigti 
svarstyti visas užsivilkusias by
las. Prie tos “kovos” daugiau
siai prisidėjo vieno policisto nu
šovimas teismo rūmuose. Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių. 

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

est '46th St

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Ofisos: Tel. Victory 6893 
Rėz. TeL Drcxel 9191

DR. A. A. ROTA
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas
3102 So. Halsted SL

kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v.v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—2

Laikas daug jrellkią 
prie patentų. NerteL 
knoklt vilkindami su 
apsaugojimu savo 
sumanymu. Prisius* 
kitę braižini ar mo* 
dali dėl instrukclh), 
arba ralyklte dėl 
NEMOKAMOS kny
gutes "How to Ob- 
taln a Patent** Ir “Reeord of In- 
ventlon** formos. Nieko nelmam 
u* Informacijas ki> daryti. Busi- 
raKInėJImnl laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa
tarnavimas.

Ofiso irDR. NAIKELIS
756 W. 35th St

(Cm. of 25* 8 8*)
Ofiso valandos: nuo 2-4^ »»o 7 

Nedėldieni»i« P*«al

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas

2420 Marąuette Rd.
Pbo,: hemlock’'78'28

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. Side: 2291 W. 22 SL OCormak Rd)
PanedMio. Seredoe ir PUnydloe vak. 6 iki 9 

CsaaI MII

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
' GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

"" • "nwm 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Phza 3200

Phone Canal 6122

DR. S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliomis pagal _ sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas it 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius sm- 
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. ISth St., netoli Morgan SU 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
IŠTAIGA chicagoje

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

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

Nuliudimo valandoje, pašaukite šių įstaigų.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Vili TtMene YARDS 1741—1743 CHICAGO. ILL.

. ,®tuvianDaktarai-----
Amerikos LietuV:n n i l<*ra* 

_________1 N’>riPak,’ni

Lietuviai Daktarai 
>0****0lv*0kd*0&ti0'ed*******uti**ul*if^^

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Įvairus Gydytojai .
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KAUSZ 
1145 MilwatHue Aveniu 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

We$t Town State Bank Bldg. 
2400 W. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswick 0597

PATENTS



Antra8Tėni$, Rugp. 1, 1933
nybės” redaktorius Juozas Tys- 
liava, V. VaivadaitS ir artistas 
Olšauskas.

20to Wardo Liet. Pol. ir Pat. kliubo 
susirinkimas įvyks p. O. Bagdonienės 
svet., 1750 S. Union Avė., rugpiučio 
2 d., 7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų aptart. Valdyba.

Soldine, kur orlaivis nukrito.
Filmus turi nuėmusios kelios 

“Fox”, “Pntbe”, “Paramotint” 
ir kitos .

SPECIALIAI “NAUJIENŲ” NUMERIAI PA
SIUSTI SU ‘LITUANICA’ PASIEKĖ LIETUVA
“Lietuvos Aidas” jau praneša gavęs kelius 
dienraščio numerius; Lietuvoje jau gavo 

laiškus, kurie buvo amerikie
čių pasiųsti giminėms

Lietuvių Socialistų
Centralines Kuopos 

išvažiavimas
Smarki audra siautė 
Rytų Vokioje, kuo

met žuvo lakūnai
Lietuvos valdžia uždėjo ant visų siuntiniu ant

spaudą, “Nugalėję Atlantiką DIDVYRIŠKAI 
ŽUVO LIETUVOS GARBEI”

r1""1 ■ i ■■

“Naujienos” vakar gavo ži
nių, kad specialiai laikraščio nu
meriai, pašvęsti lakūnams, ku
rie buvo pasiųsti į Lietuvą su 
“LITUANICA”, jau pasiekė as
menis ir įstaigas, kuriems jie 
buvo adresuoti.

Taipgi gauta žinių, kad laiš
kai. kuriuos Amerikos lietuviai 
siuntė į Lietuvą savo giminėms, 
irgi yra gauti. Ant laiškų, ku
rių išsiuntimui siuntėjai mokėjo 
po $2.00, uždėti antspaudai, 
“Nugalėję Atlantiką Didvyriš
kai žuvo Lietuvos garbei” ir 
“Oro Paštas New York-Kaunas, 
Kaunas 1933-VII-17. Tranntlan- 
tikos lakūnai S. Darius ir S. Gi
rėnas, Orlaivis “LITUANICA“.

Siūlo už laiškus $25.-30

ga

ga-

įdomu pastebėti, kad dabarti
niu laiku Amerikoje už tuos 
Diskus siūloma po $25-35 už 
viena.

Vienas tų “LITUANICOS” 
laiškų buvo pasiųstas Čekoslo
vakijos prezidentui Tarnui Ma- 
sarykiri, kitas Lietuvos Univer
sitetui, trečias, Universiteto 
Studentijai nuo Lithuanian Uni- 
versity Club, Chicagoje,

“Naujienų” specialiai nume
riai, išleisti birželio 10, buvo 
pasiųsti “Eltai”, “Lietuvos Ai-

dili”, “Lietuvos žinioms”, Uni
versiteto rektoriui prof. R. Ro
mėnui, Steponui Kairiui, “Lie
tuvos Ūkininkui”, “Socialdemo 
kratui“, P. Bugailiškiui ir Vac
lovui Biržiškai, Lietuvos Enci 
klopedijos redaktoriui.
“Lietuvos Aidas” pirmas gavo

“Naujienas”
“Lietuvos Aidas” pirmas 

vo numerius. Jis rašo:
Lietuvos Aido redakcija

vo žuvusio Lituanikos vežtos 
jai korespondencijos dalį, bū
tent— Čikagos Naujienų kelis 
numerius. Keli dienraščio nu 
meriai įsukti, kaip paprastai 
siunčiama paštu spauda įsuka
ma. Ant jaustelės greta redak
cijos adreso, apvalus, kaip paš
to štampas: “Lituanica Jul. 15 
1933”. žemiau keturkampis ki
tas štampas si? tokiu įrašu: 
“oro paštas New York-Kaunas. 
Kaunas 1933. VII. 17. Transat- 
lantikos lakūnai S. Darius ir S. 
Girėans. Orlaivis “Litunacia“. 
Ant tos pat juostelės greta stovi 
jau Kaune užspausti žodžiai: 
“Nugalėję Atlantiką didvyriškai 
žuvo Lietuvos garbei”.

Tai toks pirmasis gautas iš 
Lituanikos siuntinys Lietuvos 
Aidui.

Praeitoj nedėlioję Spaičio 
darže Willow 'Springs, įvyko 
Lietuvių Socialistų Centralines 
Kuopos išvažiavimas. Nors (da
bartinių laiku Chicagoj kasdie
ną saulutė kepina nemielašir- 
dingai ir visus ima noras trauk
ti j ežerų, nežiūrint nepalankių 
aplinkybių, j Spačio daržų susi
rinko didelis būrys žmonių ir 
daugelis senų buvusių sųjįmgie- 
čių, kurie buvo veiklus nariai 
darbininkiškame judėjime prieš 
suskaldymą Lietuvių Socialistų 
Sąjungos.
• Tie visi nariai laikinai buvo 
pasitraukę nuo aktyviško vei
kimo, kadangi jie negalėjo nie
ko žmoniškai per tą visą laiką 
veikti, nes bolševikai sufanati
zavo darbininkus. Vietoj apšvie
tus susirinkimuose spjaudydavo 
vienas ant kito.

Tai patvirtina Dr. A. L. Davi- 
donio gautas laiškas 
tuvos

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį susirinkimą 
rugpiučio 1 d. 1933 m. 7:30 vai, vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes bus daug svarbių dalykų 
svartoma dėl , draugijos labo. Valdyba.

Lietuvių Motetų Dr-jos "Apivieta" 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny 
rugpiučio 1 d. 1933 m. Sandaros svet., 
814 W. 33rd St. 8 vai. vakare. Visos 
nares esate kviečiamos atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

Sekretorė

Asfociationo of Lithuanian Property 
Owners of Bridgeport laikys mėnesinį su-

iš Lie-

17 d.,
Darius

Tvirtina, kad laku 
nai negalėję sunau 

doti viso gazolino 
kelionėje

Chicagietis A. Tutlis sako, kad 
Darius ir Girėnas, pasiekę 
Pomeraniją, dar turėję tu
rėti tankuose 15-20 vai. ga
zolino; daro įvairius spė
liojimus.

Apie žuvusius lietuvius la
kūnus S. Darių ir S. Girėną 
daromi įvairiausi spėliojimai. 
Apie tai interesuojasi ne vien 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
kurių spauda plačiai rašo 
apie tragingą įvykį Pomerani
joje.

“štai kaip man dalykas at
rodo,” rašo vienas Chicagos 
lietuvis, A. Tutlis, gyvenąs 
Brighton Parke. Mes visi gerai 
žinome, kad musų lakūnai tu
rėjo 779 galonus gazolino, pa
kankamai 56-60 valandų skri
dimo. “LITUANICOS” moto
ras, 390 maximum arklių jė
gos, dirbdamas vidutininiu 
greitumu, apie 120 mylių į va
landą, sunaudojo tik apie 12- 
13 galonų į valandą.

Išbuvo ore 37 valandas.
Musų lakūnai nebuvo pa

klydę arba sustoję, nes jie 
padarė kelionę į 37 valandas, 
kaip parodo skirtumas laiko 
tarp išskridimo iš New Yor- 
ko ir sudužimo Soldine.

Jeigu jie skrido tik 37 va
landas, tai kuomet jie skrido 
per Pomeraniją, lakūnai dar 
tebeturėjo gazolino dar 20 va
landų skridimo, jeigu nepilnai 
tiek, tai bent 12-15 ' vai. Bet 
tuo tarpu, vokiečių valdinin
kai radę “LITUANICOS” li
kučius, tvirtina, kad tankai 
buvę tušti, kuomet ' orlaivis 
nupuolė. Jeigu juose butų bu
vę gazolino, likučiai butų grei 
čiausiai sudegę.

Lakūnai neskrido virš 
Karaliaučiaus.

(A. Tutlis tarp ki^ko sako, 
kad lakūnai buvę virš Kara*

liaučiaus (Koenigsberg apie 
1:45 ryto, liepos 17 d., ir kad 
dėl nežinomų priežasčių jie 
atsisukę atgal ir skridę Ber
lyno pusėn. Tai klaidinga. 
Lakūnai perskrido per ‘Koe- 
nigsbergą’, bet ne Prūsijoje, o 
netoliese Berlyno, kur yra ma
žas miestelis tuo vardu. Koe- 
nigsbergas, kurį - lakūnai pa
lietė kelionėje, nėra Prūsijos 
miestas, kurį mes paprastai 
vadiname Karaliaučiumi).
Spėlioja, kad lenkai ar vokie

čiai kalti.
A. Tutlis toliau spėlioja, 

gal lenkai ar vokiečiai pra
kirto su kulkomis lėktuvo ga
zolino tanką, o gal vokiečiai 
pavartojo tą savo naują išra
dimą, su kuriuom jie pasigyrė 
pasauliui keletą metų atgal, 
ir kurį esąs tam tikras apara
tas, su kurio pagalba jie galį 
nučiulpti į porą sekundžių vi
są aeroplano jėgą nuo mag
neto ir baterijos, nežiūrint 
kaip aukštai aeroplanas skris- 
tų.

Jis toliau sako, o kartais gal 
ir iš Amerikos kokie šnipai 
paskatino vokiečius ar lenkus 
pavartoti kulkas. Gal jie pa
vydėjo lietuviams tos garbės, 
nes šių dienų lietuviai pradė
jo užbėgti lenkams 
už akių su sportu 
dalykuose.

Lietuvos valdžia
imti sudužusios LITUANICOS 
likučius ir gerai juos išegza
minuoti — ypatingai gazolino 
tankus ir motorą. Gal bus ga
lima surasti katastrofos prie
žastis. Toliau, reikėtų gerai 
'išegzaminuoti ir lakūnų kil
nus, o aeroplano likučius pa
dėti į muziejų, baigia A. Tut
lis. (Kaip teko patirti iš Lie
tuvos, jau nutarta tai padary
ti).

Dabar, pradeda viskas atvės
ti, daibininkams reikia organi
zuotis, lavintis ir Lietuvių So
cialistų Sąjungai teks tą darbą 
toliau varyti.

Kalbėjo “Naujienų” redakto
rius drg. P. Grigaitis apie 
šiandieninius darbininkiškus 
klausimus, dainavo Vincas As- 
cila ir Viktorija GunaUskienė. 
Kalba ir dainavimas visiems pa
tiko. Tvarką vedė senas socia
listas Kondrotas. Po programui 
susitaisė didelis choras iš senų 
dainininkų, kuris traukė viso
kias dainas.

Taip ir atėjo vakaras— visi 
pradėjo skirstytis į Chicagą. 
Butų gerai, kad ir daugiau to
kių išvažiavimų socialistai su
rengtų ir pradėtų daugiau veik
ti, nes chicagiečiai rUgoja, kad 
socialistai per mažai veikia. Jau 
atsibodo klausytis įcpjnynistiškų 
pliauškimų.—Buvęs.

Naktį iš liepos 16 į 
kuomet 'žuvo lakūnai S. 
ir S. Girėnas, Lietuvoje ir ryti
nėje Vokietijoje siautė smarki 
audra, kaip buvo pranešta vie
nam chicagiečiui.

Dr. A. L. Davidonis, 4910 
South Michigan, kuris buvo 
vienas pirmųjų asmenų, susiri
šusių si? “LITUANICOS” skri
dimu, šiomis dienomis gavo laiš
ką nuo motinos iš Biržų, Lie
tuvos, kuriame ji tarp kito ko 
sako, “šiandien, tai yra 1933, 
liepos 17 d., buvo didelė audra 
ir nulaužė Tavo pasodintą pusę 
kaštano, šiandien taip-pat lau
kė j Kauną atskrendant lakūnų 
Dariaus ir Girėno, bet jie Rytų 
Vokietijoje, apie 12 vai., nukri
to į girią ir žuvo. Visose įstai
gose jau paskelbtas gedulas“.

Pirmesnės žinios ir kablegra- 
mos audros klausimu viena ki
tai prieštaravo. Vienos sakė, 
kad laiku, kuomet lakūnai ne
krito ir užsimušė, siautė labai 
smarki audra, kitos sakė, kad 
buvo giedra, etc. šis laiškas 
parodo, kad audra tikrai siautė 
toje apiel’inkėje.

RADIO
Šiandien per radio 

dainuos artistė 
H. Sadauskaitė

ir kitiems 
ir kituose

turėtų pa

Partija rytiečių šian
dien apleido Chicago

Vienas beginklis ap
sidirbo su 2 apsigin
klavusiais plėšikais

Cicero veikėjo K. P. Deveikio 
sūnūs pasirodė didvyriu

CICERO. — Plačiai žinomo 
vietos darbuotojo K. P. Devei
kio sūnūs K. Daveikis, Jr., šeš
tadienį pasirodė didvyriu.

Einant namo, šeštadienio 
vakare, apie 10 vai., prie 19th 
ir 48th Ct., mus užpuolė du 
jauni vyrai, apie 22 metų am
žiaus. Vienas jų atkišo į mus 
šautuvą ir liepė iškelti ran
kas. Aš pasileidau bėgti, bet 
K. Deveikis, Jr., pasiliko vie
toje, nes prie jo arčiausiai 
stovėjo vagis su šautuvu.

Pabėgęs apie pusę bloko aš 
pradėjau slinkti atgal, artyn 
prie vagilių. Pamačiau, kad 
žaibo greitumu jaunasis De
veikis drožė vagiliui, kuris lai
kė šautuvą, j žandą. Antras 
vagilis, tai pamatęs, pradėjo 
bėgti, o Deveikis vytis. Bet 
vagilis vis-gi pabėgo.

Kuomet jaunasis Deveikis 
sugrįžo atgal, ir aš priėjau 
prie užpuolimo vietos. Bet ir 
pirmasis užpuolikas, apsigin
klavęs su revolveriu, buvo pa
bėgęs. Taigi galime matyti 
kokio budo yra Deveikis. •

Einant namo naktį pasivak- 
tuokite, kad ir jums neatsitik
tų panaši nelaimė.

— Su juo buvęs.

šio vakaro radio programas, 
kuris bus perduotas pastango
mis įir) 10^fį Pe’upįleąfe Furni
tūra * Co.f krauiitvių, iii^i’įrtotįies 
W.G.E.S., 1360 If^ecycles, lygiai 
7tą valandą vakare, bus labai 
įdomus kiekvienam pasiklausyti, 
nes tarp įžymių vietinių daini
ninkų, dainuos viešnia iš Serai)- 
ton, Pa., pagarsėjusi dainininkė, 
p-lė H. Sadauskaitė, kuri yra 
pasižadėjus palinksminti šio 
programo klausytojus si? savo 
maloniu balsu, sudainuodama 
keletą naujų ir gražių dainelių.

O prie to bus pritaikinta ir 
kitų dainininkų dainos bei mu
zika, kas sudarys šį programą 
vieną iš gražiausių. Taipgi bus 
ir įdomių kalbų. Kalbės Dr. 
Kliauga, DDS., apie sveikatą, 
o P. Jurgėla kalbės Del kokių 
priežasčių musų lakūnai, Dariuj 
ir Gireans, užsimušė. Todėl1 šis 
programas bus labai žingeidus 
kiekvienam pasiklausyti.

PRANEŠIMAI
SLA. 36 kuopos susirinkimas įvyks 

rugpiučio 2 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. 3133 So. Halsted St. 7:30 
vai. vak.
susirinkime.
rugpiučio. 6 d._ Raibužio Farmoj Willow 
Springs. 11. . “ '.fe
kami darbininkai dėl išvažiavimo ir ko
misija paaiškins kaip galima nuvažiuoti 
į Raibužio farmą.

J. Balčiūnas, rast.

SLA. 226 kuopos susirinkimas įvyks 
antradieny rugpiučio Į d., 1933, 7:30 
vai. vak. 2150 W. North Avė. Assocla- 
tion House. Visi nariai malonėkite pri
būti ant susirinkimo. nes bus daug 
svarbių tarimų organizacijos gerovei. 
Kurie nariai pasilikę su narinėmis duok
lėmis. malonėkite užsimokėti, kad nenu
stotume! narystės tiesos. B. Aluzas. z

Visi esat prašomi dalyvauti 
Kuopa rengia išvažiavimą 

šiame susirinkime bus ren-
v

Rodo “Lituanicos” 
katastrofos filmus 
B & K teatruose

TZI».

šįryt, apie 5 valandą, iš Chi
cagos išvažiavo grupė lietuvių, 
atvykusių Chicagon į Lietuvių 
Dieną, iš rytinių valstijų.

Kartu su fotografu Lukšiu, r 
automobiliu j rytus trauks “Vie-1 mus, nutrauktus Vokietijoje,

šiomis dienomis Balaban & 
kaitz teatrai pradėjo rodyti la
kūnų S. Dariaus ir S. Girėno ir 
sudužusios “LITUANICOS” f ii-

NORS KAINOS IR 
KĮLA AUKŠTYN 

Chicago Mail Order Omletas dar 
vadovauja savo nepaprastai že

momis kainomis.

Didelis Dresių 
Išpardavimas

Gražios naujos šilkinės dresės ir 
on kombinacijos. Neturinie visų di
džių visose spalvose ir styliuose bet 
yra tinkamas stylius dėl kiekvienos 
moteries ir merginos QCIa 
Vertės' iki $3.98

CLASSIFIEDADS

1
ray-

Chrysler ir Plymouth

Automobiles

For Rent

(APART NEDELD.)

r

^fe

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Business Chances 
Pardavimui BizniaiW. S. B. C.

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Prisirašykite j musų įpulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

SALIUNAS parsiduoda arba renduo- 
siu su fikčeriais ir visais įtaisymais. A-l 
stovy. 4832 S. Wentworth Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

I PARSIDUODA muzikaliai Instru
mentai ir krautuvės fixtures. atskirai ar
ba sykiu. K. Pikiel, 1816 S. Halsted st.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumą

REIKALINGAS žmogus dirbti ant 
ūkės. Turi mokėti karves milžti. At
sišaukite po 3 po pietų. Paul Zur, 6626 
So. Talman Avė.

sirinkimą trečiadieny, rugpiučio 2 d., 
7:3 0 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St; Visi 
nariai namų savininkai malonėkite lai
ku pribūti, nes randas daug svarbių rei
kalų, kuriuos būtinai turime aptarti. 
Jeigu kuris esate šiuos metus nemokėjęs 
mokesčius, malonėkite ant šito susirin
kimo apsimokėti. R. S. Kuneviče.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkrauttomc ant vietos 

Navežame ir į tolesnias vietas 
Sapakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

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

6955 So. Talman Avė.

• 7:45 VALANDĄ

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

MORTGAGE BAMKERS

KAUTAI 
siūlome seno- 
kainomis virš

mes 
mis 
200 visai naujus šio 
sezono kautus dėl 
moterų, merginų ir 
kūdikių. Neturime 
visų didžių visose 
spalvose ir styliuose, 
bet yra tinkamas 
stylius dėl kiekvie
nos. Nežiūrint kaip 
jus neskaitliuotu- 
mete, tie kautai yra 
tikras bargenas. Pir
kite dabar dėl atei
nančio rudens ir 
pavasario. Outleto 
kaina. Vertės iki 
$5.00.

M.99
SKRYBĖLĖS

2,000 Skrybėlių dėl moterų, merginų 
ir kūdikių. Beret styliaus. naujoviš
kos minkštos kepuraites ir ki- "| 
tų stylių. Vertės iki 79c I vG 
T aupikite dolerius, delimtukus ir 
centus “Outlete T ūks
iančių Bargenų’ »

511
PAULI NA ST, Open Daily 8 to 6.

CHICAGO MAIL ORDER
OUTLCT

M.ir ‘.MTelci <• u-fe’Street C.irs to Door;: 

—Ihurs. and S a t. Eves.Until 8:30 P. M.

MADOS MADOS

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos 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.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

t ?

V X

■ ■

2646fes

jauna! mergaitei naujoviš-
Galima siu-

m
V

>‘l/:

•S A/

2646 
komis rankovėmis suknelė, 
dinti iš bile lengvos arba tvirtesnes ma
terijos. Sukirptos mieros 8, 10, 12, 
ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti viena ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, praiome ii- 
kirpti paduotą blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą Ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laišku* reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, I1L 

'■ ...........................

Visos anglių kohipanljos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, o CRANE COAL' 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį

4

pigiau negu kur kitur-—Telefonas ’ |
RBPVBUG ,8403

i . ‘ ' fe- y i ' A <_ ■ .. >• ■ . . . • , r> A , i :■ ,'

NAUJIENOS Pattera Dept
1780 S. Halsted St, Chicago.
čia jdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį No. 
Mieros
. .. * • *<«•••••• *»«••••••••••«•

(Vardas ir pavarde)

per krutinę

(Adresą*)

(Miestas ir vaktija)

< .V’-
r

Business Service
_____ Biznio Pąt^^navimag
NAMŲ SAVININKŲ ATYDA1 

Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien ndo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS f

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi anuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

KAILINIAI KAUTAI
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųuirrel $50. Raccoon $45. tikras Mink 
$150, Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER U CO..
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

PATYRĘS automobilio me- 
kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Ar žinote, kad 
daug metų patyręs Real 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus ir 
rūpestingai atlieka se
kančius reikalus:

PADARO legališkas
fCn'

dauninkų 'nfmofeatfčjų 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio ttfrto.

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer AvU Chicago, III.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

PATYRUSI virėja ieško darbo į val
gyklą (Restaurant). šaukite Victory 
9522.

REIKALINGA mergaite prie namų 
darbo.

L SINGER, 3715 W. 18 St.

ANT RENDOS 3 flatai po 4 kam
barius, pečiais šildomi, su vanoms ir 
visais patogumais.

1809 W. 46 St.

PARDUOSIU arba parenduosiu aludę 
su barais ir visais įtaisymais, geroj vie
toj, 1809 W. 46 St.




