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Sako, žuvusiųjų lakūną kūne esą rasta kulka
Visa Lietuva įtaria vokiečius 

nušovus Dariu-Girėną
Tą patį tikrina ir lenkai. Tik Lietuvos val
džia, bijodamosi naujo konflikto su vokie
čiais, neleidžia laikraščiams apie tai rašyti

CHICAGO.—Lietuvių lakūnų. 
Stepono Dariaus ir Stasio Girė
no, žuvimas Vokietijos Pamario 
miškuose, kai jie laimingai 
perskridę Atlantiką buvo jau 
netoli Lietuvos, tebejudina ne 
tik Amerikos lietuvius, bet ir 
visą Lietuvą. Kodėl jie žuvo? 
Tas klausimas ir dabar visus te
bejudina ir tebėra neišspręstas. 
Kaip tik atėjo žinia apie katas
trofą, tuojai.’s pas daugelį žmo
nių kilo įtarimas ,kad lakūnus 
bus nušovę vokiečiai. Pasirodo, 
kad lygiai tokia pat mintis kilo! 
ir Lietuvos kaime. Tą patį ėmė 
tikrinti ir francuzai.

"Naujienoms” vakar tapo pri
duotas laiškas vieno gerai "Nau
jienų” Bedakcijai žinomo ir pil
nai užtikimo žmogaus. Savo 
laiške jis plačiai aprašo kaip 
Lietuvos kaimas atspėjo "Litua- 
nicos” nelaimę. Jis tarp kitko 
pažymi, kad Kaune plačiai kal
bama, jog vieno žuvusiųjų la
kūnų kūne, darant skrodimą, 
BASTA KULKA. Tik esą Lie
tuvos valdžia, kurios ir šiaip 
santikiai su Vokietija yra labai 
įtempti dėl Klaipėdos krašto ir 
bijodamos! naujų nesusiprati
mų su vokiečiais, neleidžianti 
tai skelbti spaudoje.
Kaimas tuojaus įtarė vokiečius

Laiške rašoma:
"Lituanicos” su musų trans

atlantiniais lakūnais žuvimas, 
kai jie buvo jau visai netoli ti
kslo, taip sukrėtė visą Lietuvą, 
kad ligšiol dar negali nusira
minti. Iš tikro, kažin, ar buvo 
kitas koks įvykis, kuris kada 
nors butų taip sujaudinęs dagi 
paprastus kaimo žmonelius, kaip 
šita nelaimė. Štai jau trečia 
savaitė nuo katastrofos dienos, 
bet žmonės vis dar tik apie ją 
kalba. Ir nuostabus dalykas, 
kad iš pat pradžių, kai tik 
kaimą pasiekė žinia, jogei lakū
nai laimingai perskrido vande
nyną, o žuvo beskrisdami per 
Vokietiją, jau šiąpus Berlyno, 
žmonės nei iš šio, nei iš to su
sidarė tvirtą savo nuomonę, kad 
"Lituanicos” lakūnai žuvo ne 
dėl kurių nors kitų priežasčių, 
bet buvo tiesiog vokiečių nušau
ti. Ir nors musų valdžia ir mu
sų spauda, ypač oficiozinė, to
kius gandus griežtai neigia ir 
stengiasi visuomenę įtikinti, jo
gei katastrofos priežastys galė
jusios būti ir šis ir tas, tikrai 
dar nežinia kas, bet tik ne vo
kiečiai, žmonės vis dėlto laikosi 
savo susidarytos nuomonės:

"Lakūnai ne užsimušė, juos nu
šovė vokiečiai!” tvirtina jie, ir 
gana...
Vienas lakūnų suvarstytas kul

ka, kalba kauniečiai

Ištiesų, lakūnų žuvimą dengia 
kažkokia misterija. Andai bu
vau Kaune. Gatvė ir ten nie
ko aiškaus nežino, bet toj pa
čioj gatvėj patylomis eina klai
kiausios kalbos, būtent, kad 
"Lituanicos” lakūnai kritę iš vo
kiečių rankos. Pasak tų gandų, 
tuojau, kai musų atstovai nuvy
kę katastrofos vieton, jie, ap
žiūrinėdami žuvusiųjų kimus, 
vieno jų galvoje ir kitoje kūno 
daly pastebėję nedideles įtarti
nas žaizdeles, o paties sutriuš
kinto aeroplano kuzave kai kur 
radę išpiaustytas, iškapotas sky
les, neva kai kurių vokiečių su- 
venirų medžiotojų padarytas 
dar prieš pačią vokiečių poli
cijos atvykimą nelaimės vieton. 
Kai lakūnų kūnai buvo parga
benti Kaunan, tuomet buvę nu
tarta juos balsamuoti, ir tuo 
pretekstu po kelių dienų kūnai 
buvę atgabenti į Universiteto 
anatomikumą skrodimui pada
ryti. Prie operacijos esą daly
vavę, pakviesti, U. S. konsulas 
ir vienas anglų gydytojas. Da
rant skrodimą, lakūno kūne, 
kuriame buvę ankščiau paste
bėtos įtartinos žaizdelės, buvus 
surasta kulipka... Taigi Kauno 
gatvės sprendimas toks: "Li
tuanicos’ lakūnai' laimingai per
skrido vandenyną, laimingai jie 
butų pasiekę ir Kauno aerodro
mą, kuriame ištisą naktį nera
miai 
nių. 
teko 
kad
audringa ir nepalanki aviacijai. 
Tuo tarpu Vokiečių aerodromai, 
kurie savo šviesomis rodę kelią 
Amerikos lakūnui, vokiečiui 
Post’ui, savo žiburius užgesinę, 
kai tik Post atlėkęs į Berlyną 
keletą valandų ankščiau, nors
vokiečiai gerai žinoję, kad įdur- jus. Tuo bUdu ji išgelbėjo dė
mu skrendą Darius su Girėnu. 
Del to lietuvių lakūnai galėję 
kiek paklysti. Bent, kaip pra
nešimai skelbė, jie du kartu ap
sukę ratą viršuj vienos didelės 
vokiečių karo koncentracijos 
stovyklos, esančios netoli nuo 
vietos, kur įvyko katastrofa. 
Del to vokiečiai turėję palaikyti 
"Lituanicą” "priešų” aeroplanu, 
ir ėmę jį šaudyti. Paskui, radę, 
kad jie nukovė transatlantinius 
lietuvių lakūnus, pėdsakams už- 
trinti, išskaptavę šovinių sky
les, padarytas aeroplano ske
veldrose, tikrindami musų at
stovus, esą tai padarę stfvenirų 
medžiotojai...

Taip kalbama Kaune, tokios 
kalbos sklysta po visą Lietuvą. 
O musų spauda, bent neoficio- 
zinė, kuriai užginta dagi iš to
lo mesti įtarimo Šešėlį vokie
čiams, gali tik kartoti ir atkar
toti įkyrų klausimą: kodėl lie-

laukė minių minios žmo- 
Bet per Vokietiją jiems 

lėkti naktį. Naktis, kaip 
telegramos skelbė, buvus

ORHORH
Chicagai ir aplelinkei federa

Us oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, biskj šilčiau.
Saulė teka 5:58, leidžiasi 

7:51.

tuvių lakūnai žuvo ties Soldi
nu? Kokia paslaptis dengia ka
tastrofą, jeigu "Lituanicos” mo
toras veikė gerai iki paskuti
nės minutės ir jeigu gazolino ir 
aliejaus atsargos turėjo dai* pa
kankamai? Kodėl Darius si# 
Girėnu nebepasiekė Kauno, iki 
kurio jiems buvo belikę mažiau 
kaip 400 mylių kelionės?
Lenkai ir francuzai irgi tikri
na, kad lakūnai tikrai nušauti

PARYŽIUS, r. 15.—Dienraš
tis "Rempart” sakosi gavęs iš 
lenkų šaltinių* žinių, kad chi- 
cagiečiai lakūnai, Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas, kurie 
skrisdami iš New Yorko į Kau
ną susidaužė Pomeranijoj, žuvo 
ne dėl nelaimės, bet 
darybės.

Nežiūrint vokiečių 
mų, sako Rempart,
valdžiai prašant padarytas skro
dimas "parodė, kad vienas iš 
dviejų lakūnų buvo peršautas 
trijų kulkų”.

Remport tikrina, kad lenkų 
žiniomis, Vokietijos valdžia su 
dideliu" skubumu lakūnų kunus 
sudėjo į karstus ir kad kūnai 
buvo taip sužaloti, jog begalima 
buvo juos indentifikuoti.

Kitos žinios tikrino, kad lie
tuvių lakūnai perskrido nakties 
tamsoj virš koncentracijos sto
vyklos ties Soldinu. Juos pa
stebėjo vokiečių prožektoriai ir 
paskaitę, kad tai yra komirtiistų 
lėktuvas, iš kulkosvaidžių jį nu
šovė.

Lietuvos ,oficialu tyrinėjimo 
komisija betgi paskelbė, kad į- 
vyko paprasta nelaimė ir lėk
tuvas susidaužė atsitiktinai.

dėl pikta-

nuginčiji- 
Lietuvos

Japonai kolonizuoja 
Braziliją

BIO DE JANEIRO, r. 15. — 7 i 
Agrikultūros direktoriui paskel
bus, kad Brazilijos ūkiuose už
tenka darbo visiems, nežiūrint 
iš kurios šalies darbininkas bus 
atvykęs, Japonija siunčia 25,- 
000 darbininkų, apmokėdama 
jiems kelionę ir dar teikdama 
pagelbą prasigyventi. Tokiam 
Japonijos žingsniui pilnai pri
taria Brazilijos valdžia.

NEW YORK, r. 15.— Jauna 
mergaite, Esther Sanberg, be
darbė, anksti rytą eidama ieš
koti darbo, praeidama pro vie
nus namus užuodė durnus ir pa
žadino visus to namo gyvento-

vynias šeimynas. Kai viepa 
šeimyna pasigedo vaiko, ji ra
miai įėjo į degantį namą ir vai
ką išnešė.

FLINT, Mich., r. 15.—Ralfe 
MacDonald, 17 metų vaikyščias, 
kuris prisipažino nutžudęs savo 
turtingą motiną, našlę Grace 
MacDonald, tapo nuteistas nuo 
10 iki 15 metų kalėjiman. Jis 
nužudė motiną todėl, kad ji pa
barė jį už valkiojimąsi nakti
mis.

ANGLIŲ ARBITRACIJOS TARYBA. Kuba pradeda ap 
rimti, nerimauja 

tik provincija
HAVANA, Kuboj, r.. 15. — 

Po įvykusio perversmo valdžio
je, Havana jaučiasi patenkinta 
ir gyvenimas joje gryštaį nor
males vėžes. Sankrovos atsida
rė ir dirbtuvės dirba, t

Didesnis neramumas jaučia
mas tik provincijoj. Ten vie
tomis dar nenorima baigti ge- 
neralį streiką ir kai kuriuose 
miestuose sankrovos tebėra už
darytos ir neleidžiama joms at
sidaryti. Kareiviai vietomis ir
gi nerimauja.

Nuožmiosios Machado slapto
sios policijos nariai—porristai 
—matydami, kad jau viskas ap
rimsta, pradeda lysti iš savo 
slaptviečių ir patys pasiduoda 
valdžiai.

Prasideda moterų 
rūbų siuvėjų strei

kas New Yorke
Jau sustreikavo apie 2,500 dar

bininkų,. bet manoma, kad 
streikas plėsis toliau

Prezidento Roosevelto paskirtoji anglių arbitracijos taryba, 
kuri turės spręsti visus ginčus tarp angliakasių ir kasyklų sa
vininkų iki bus paruoštas kasyklų kodeksas: George L. Berry 
(kairėj), prezidentas pressmanų unijos, Gerard Swope (deši
nėj), General Electric Co. prezidentas ir Louis Kirstein, Bostono 
ekonomistas ir fabrikantas.

žmogžudžių draugės 
nuteistos kalėjiman

CHICAGO.—Mildred Rundle 
ir Blanėhe Chevetal, kurios bu
vo kartu su trimis jaunuoliais 
—Borowy, Kubala ir Novak, kai 
jie laike plėšimo nušovė Dr. 
Bernard P. Garnitz, vakar tapo 
nuteistos nuo vienų iki dviejų 
metų kalėjiman. Teisėjas Epš
tein paskyrė joms nedidelę baus
mę todėl, kad jis mano, kad jos 
pačios nėra blogos mergaites, 
tik kad susidėjo su blogais 
draugais. Tas pats teisėjas už
vakar visus t|įs jų draugus nu
teisė kiekvieną 100 metų kalė
jiman.

Teismai darbuojasi
CHICAGO.—Pastaruoju lai

ku kriminalinis teismas pradė
jo stropiai darbuotis, kad pa
greitinti piktadarybių bylas ir 
pačius piktadarius nuteisti. Tuo 
tikslu niekurie teisėjai atsisa
kė nito atostogų ir visą laiką 
klausosi bylų.

Vakar grand jury apkaltino 
7 žmones už žmogžudyste, kurių 
niekurios buvo dar tik užvakar 
papildytos. Tai yra rekordas 
dėl kriminalinio teismo.

Kartu teisėjai nuteisė kalėji
man 16 žmonių, daugiausia Už 
plėšimus.

Areštuos Kansas 
valstijos iždininką
TOPEKA, Kas., r. 15.—Gu

bernatorius Landon įsakė vals
tijos prokuroru"! priruošti war- 
rantą areštavimui valstijos iž
dininko Tom B. Boyd sąryšy 
su suklastavimu miestų ir mo
kyklų" bonų, kurių daugelis at
sidūrė valstijos ižde.

Gubernatorius taipjau parašė 
laišką pačiam Boyd, reikalau
damas, kad jis rezignuotų iš 
savo vietos, kitaip bus pareika
lauta, kad legislatura iždininką 
apkaltintų.

Boyd eina jau trečią terminą 
kaipo Kansas iždininkas.

Gaudo žmogvagius

MADISON, Wis., r. 15.—Gu- 
bernatoriui prašant, kontraktb- 
riai sutiko įvesti 30 vai. darbo 
savaitę ir nustatyti minimiem 
algas.

VIENNA, r. 15. — čia gauta 
žinių, kad Salonikuose, Graiki
joj, liko nužudytas buvęs Alba
nijos premieras Hassan Bey 
Pristina.'

Jis buvo premieru 1920 m., 
kada valdžią užėmė karalius Zo- 
ga. Vėliau jis patapo griežtu 
Zogos oponentu ir iš Albanijos 
pabėgo.

CHICAGO. — Ties Proviso 
priemiesčių vakar tapo sutrauk
ta keli šimtai policijos ir fe- 
deralinių agentų gaudyti žmog- 
vogius. Jau įvykęs su" jais per- 
sišaudymas ir vienas jų likęs 
pašautas, bet jie vis tiek įstengę 
pasislėpti netolimam miške, ku
ris dabar esąs apsuptas. O iš vir
šaus juos seka du armijos lėk
tuvai.

Kas tie žmogvagiai ir kodėl 
juos taip stropiai gaudoma, po
licija ir žvalgyba atsisako pa
sakyti.

Spėjama, kad jie yra Miller, 
bu’vęs South Dakota šerifas n 
Sammy Ross ,kurie yra gaudo
mi dėl išvogimo Oklahomos. mi- 
lionieriaus ir taipjau dėl puo
limo Kansas City stoties, laike 
kurio tapo nušauti keturi fe- 
deraliniai agentai ir kalinys. 
Vienas tos Šaikos narys, Bailey, 
laiko suimtas Paradise, Tex.

MASKVA, r. 14. — Sovietai 
paskelbė, kad Paraguay atida
rys diplomatinę atstovybę Mask* 
vOj. Rusija4 irgi paskirs savo 
atstovus -Montevideo.

*Lin- 
Jessie B. 
kaltinama

SALEM, Mass., r. 15 
ksmoji našlė" iMrs. 
Costello, kuri buvo 
nunuodijusi savo vyrą, ugniage
sių kapitoną, šiandie teismo Ii? 
ko. išteisinta*

TOKIO, r. 14.— Maj. gen. 
Seishiny Itagaki, kuris sukurė 
Manchukuo valstybę, yra kelyj 
į Ameriką. Jis vyksta incogni- 
to, lydimas pulk. Nagatsu.

Kėdainių mieste, 
Nevėžyje prigėrė mikinys 
Kugelevas, 14 metų amžiaus

audantis

Streikuoja Anglijos 
angliakasiai

SWANSEA, Valijoj, r. 15.— 
17,000 angliakasių, dirbančių 
Valijos kietųjų anglių kasyk
lose, sustreikavo vakar nieku- 
rioms kasykloms atsisakant mo
kėti minimum mokestį ir neiš- 
sprendžiant niekurių kitų ne
susipratimų su darbininkais.

Rytoj, sustreikuos dar 6,000 
angliakasių.

NUTEISĖ Už SVAIGINIMĄ 
ARKLIŲ

CHICAGO.—Trys džiokejai, 
kurie .pardavinėdavo heroiną 
tiems, kurie norėdavo prisvai- 
ginti lenktynių arklius, liko 
nuteisti nuo 1 iki 3 metų ka
lėjiman.

Ketvirtas džiokejus prie kal
tės neprisipažino ir bus teisia
mas vėliau".

Valdžia sako, kad jie yra ma
žiausi kaltininkai visoje arklių 
svaiginamo narkotikais šaikoje, 
bet esą vėliau bus prieita prie 
didesnių kaltininkų — arklių 
lenktynių laukų viršininkų ark
lių savininkų, veterinarų ir k.

Pasirodo, kad arklių lenktynių 
laukuose veikė tam tikra šai- 
ka, kuri narkotikais svaiginda
vo arklius, kada norėdavo, kad 
tie arkliai pralaimėtų lenktynes, 
ar ir jas laimėtų.

Daug maudimosi aukų Lietuvoj

Pažeriu ežere besimaudyda
mas prigėrė V. Okunis, 24 me
tų amžiaus.

Skuodo vals., Podkalių ma
lūno prūde prigėrė Al. Veseris, 
22 metų amž. tarnavęs pas vie
ną ūkininką už berną. Nitu vos 
ežere prigėrė Ona Kačiulytė, 32 
m. amž. Nemune ties Gelgau
diškiu besimaudydamas prigėrė 
Vyt. Visockis, 11 metų amž., 
kuris buvo nuvežtas iš Kauno j 
Gelgaudiškio vaikų koloniją va
saroti.

NEW YORK, r. 15. —Pirmas 
didelis konfliktas po to, kai pre
zidentas uždraudė streikus ir 
lokautus ir paskyrė arbitracijos 
tarybą, iškilo šiandie, kai su
streikavo apie 2,500 moterų rū
bų siuvėjų. Tai yra pradžia 
streiko, kuris gali persimesti 
ant visos industrijos ir paliesti 
apie 50,000 ar 60,000 darbinin
kų. čia ir bus proga pasirody
ti NRA. arbitracijos komitetui.

Streiko'vadai šiandie vakare 
laikys susirinkimą, kad pri
ruošti pienus pikietavimui dirb
tuvių ,ne tik New Yorke, bet 
ir kitose rytinėse valstijose. 
Taipjau ir fabrikantai šaukia 
savo susirinkimą, kad apsvars
tyti streiką.

Kita moterų rūbų fabrikan
tų asociacija nutarė pradedant 
nuo rugp. 24 d. pasirašyti NRA. 
kodeksą. Bet unija sako, kad 
jie vien nori savo sankrovas pa
puošti ^pėlįnaisiais arais, bet 
kodeksą pildyti visai nemano.

Vietos NRA. komiteto pirmi
ninkas Grover Whalen sako, 
kad komitetas dės pastangų 
neprileisti generalinio moterų 
rūbų siuvėjų streiko, arba jį 
sutaikinti, jei jis ir kiltų.

LIETUVOS ŽINIOS
Už 50 litų užmušė žmogų

Liepos 9 d. į 10 d. naktį šla
mu km., Platelių valsč. įvyko 
žiauri žmogžudystė. Kruvina 
drama įvyko šablinskių šeimoj. 
Auka tos kruvinos gyvenimo 
tragedijos buvo pats šeimos 
galva Šablinskas Andrėj us 33 
metų amžiaus, žudynių prie
žastis— šeimyninė nesantaika 
šablinskų šeimoj. Jau galutinai 
paaiškėjo, kad šablinską And
rejų nužudė Jotkus—“Jockus”, 
garsaus žemaičių plėšiko brolis, 
papirktas už 50 litų šablinskio 
uošvės, pil. Mažunienės. Abu į- 
tariamieji liepos 25 d. perduoti 
Salantų tardytojo žinion.
Apvogė miegančius 28 halucijus

Kretingoj yra halucijų (žydų 
sijonistų darbininkų) bendra
butis. Aną naktį įlindo vagys 
į halucijų bendrabutį ir visiems 
esant bendrabuty, halucijus ap
vogė.

Ta vagystė Kretingoj sukėlė 
daug įvairiausių kalbų, nes ma
noma, kad vagys paleidę mig
dančių dujų, nes nė vienas žmo
gus nepabudęs.

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.

Naujiėnų 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 8500
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Indiana Harbor, Ind.
Baigiasi depresija ir ateina 

geresni laikai. — Lietuvių 
Baltos Rožės Politiškas Klu
bas rengia pikniką.

Per paskutinius keturis me
tus “Naujienose” nuolat pa
sirodydavo nelinksmų žinių iŠ 
jvąirių Amerikos miestų apie 
darbininkų atleidimą iš dar
bo. Žiūrėk, tai čia, tai ten at
leista desėtkai ir šimtai dar- 
hįninkų.

Skaitant tuos pranešimus, 
tiek darbininkui, tiek biznie
riui pasidarydavo šiurpu. Ne 
vįenas atsidusdavo ir pama
nydavo, — kas bus toliau, jei
gu padėtis nepakitęs?

Dabar, taip sakant, aš užs
irauksiu kitą dainą. Bent iš 
savo kolonijos turiu pranešti, 
kad laikai sparčiai gerėja. 
Kaip pirma būdavo kas dieną 
iš tos ar kitos dirbtuvės pa
leidžiama darbininkai, tai jie 
dabar yra priimami atgal. Pa
imsiu, pavyzdžiui, Inland 
Steel Co. Kas dieną ten yra 
priimami darbininkai, ir tai 
ne po vieną, bet po kelis de- 
sėtkus ir šimtus. Net penki 
klerkai surašinėja naujai pri
imamus darbininkus.

Maždaug panašiai yra ir 
kitoje dirbtuvėse. Tačiau prie 
progos turiu pasakyti, jog 
daugumoje yra priimami tie 
darbininkai, kurie per pasku
tinius kelis metus buvo paleis
ti. Jeigu jie neatvyksta, tai 
tik tame atvejyje imama nau
ji. Pirmenybę paprastai turi 
jaunuoliai, beigusieji aukštes
nes mokyklas. Senesniu darbi
ninkų nelabai tenori imti.

Kaip ten nebūtų, bet darbai 
pradėjo eiti daug geriau. O 
kartu šu tuo pagerėjo ir visų 
ūpas, ypač biznierių. Seniau 
eidamas gatve būdavo užtinki 
nepaprastai daug tuščių biz
nių. Žiūrėk, tai veinas, tai 
kitas biznierius išeina iš biz
nio, nes nebegali pasilaikyti.

Dabar jau visai kitaip yra. 
Prasidėjo atgijimas. Tenka 
pastebėti nemažai iškabų; va
dinasi, naujų biznių. Langų 
vitrinose išstatyta ir naujų 
prekių. Iš to galima padaryti 
išvadą, kad žmones pradėjo 
labiau pirkti.

Dar visai nesenai minkštųjų 
gėrimų įstaigos labai mizer
ijai atrodydavo, — langai ap
rūkę, o kai kuriose vietose 
net popieriais užklijuoti. Savi
ninkai irgi būdavo labai baik
štus, kadangi bijodavo su 
probibicininkais susitikti. Bet 
nuo to laiko, kai tapo legali
zuotas alus, biznis toje srityje 
žymiai pasitaisė. Aludės pra
dėjo dygti, kaip grybai po lie
taus. Lietuviai irgi neatsilieka. 
Pirmiausiai atdarė aludę p. 
Jonas Sidauga, 2006 Broad- 
way. Savo įstaigą jis puikiau
siai įrengė. Vieta jauki —ma
lonu ir užeiti. Na, o kadangi 
p. Sidauga nemažai veikia 
lietuvių tarpe (dabartiniu lai
ku jis eina Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Apšvietus Draugijos 
pirmininko -pareigas), tai rei
kia manyti, jog turės gerą pa
sisekimą. Juo labiau, kad jis 
yra malonus žmogus ir teikia 
gerą patarnavimą.

Rengiasi atidaryti aludę ir 
kitas musų senas biznierius. 
Būtent, p. Stasys Barzdys. 
Kiek teko patirti, tai bus tik
rai šauni įstaiga. Bus įrengti 
kambariai šeimoms užeiti. A- 
ludės adresas — 3527 Main st.

Kiti irgi neatsilieka. Jie gra
žina ir taiso savo vietas, su
deda naujus rakandus, žod
žiu, deda pastangas, kad jų 
buniai butų patraukiantys, 

/šiai.patyriau, kad senas ir ga
bus biznierius p. Vladas Rųi- 
bis labai puikiai įrengė savo 
aludę adresu 3613 Deodor st. 
P-as Ruibis yra senas naujie- 
pietis.

Kitas musų kolonijos žy
mus veikėjas, p. Pranas Re- 
meikis, taiso bei maliavoj a 
bąrus ir perRa .IBlMj.ųs rakan
dus. Jis atidarys savo aludę 
adresu 3728 Deodor st.

Žiūrint iš vienos ar iš kitos 
pusės, tenka pasakyti, jog da
lykai gana žygiai pasitaikė. 
Prieš porą .metų, kai budąyo 
užeini į Jcokią (Užeigą, tai visi 
susirūpinę, nusiminę. Savinin
kas, pamatęs nepažįstamą 
žmogų, žiuri iš paniūrų ir 
dreba. Mat, bijodavusi prpbi- 
bicijos agentų.

Dabar visai kas X’^a* K°* 
tik žmonės pradėjo daugiau 
dirbti, tai jų ūpas žymiai pa
sitaisė. Atsirado pas juos ir 
vienas kitas doleris, kurį jie 
gali išleisti. Priegtam jie da
bar daug linksmesni ir ener- 
giškesni.

Kitas geras reiškinys yra 
tas, kad dirbtuvių darbininkai 
pradėjo organizuotis. Nema
žas judėjimas eina plieno lie
jyklose. Apie tai parašysiu 
kitą kartą.

O—

Lietuviu Baltos Rožės Poli
tiškas Kliubas rugpiučio 20 d. 
rengia savo metinį pikniką, 
kuris įvyks Greenwood, III., 
pas p. Gečą.

Iš renginio komiteto teko 
patirti, kad tai bus šauniau
sias musų kolonijos piknikas. 
O to pilnai galima tikėtis, ka
dangi pikniko rengimu rūpi
nasi p. Steponas Bartkus ir p. 
Jonas Sidauga.

Kliubiečiai nutarė išvažiuo
ti maždaug vienodu laiku. 
Apie 1 vai. po pietų jie susi
rinks prie p. Sidaugos biznio 
įstaigos, o iš ten jau trauks į 
pikniko vietą. Vsi kliubiečiai 
ir šiaip pašaliniai, kurie no
rite dalyvauti piknike, susi
rinkite adresu 2006 Broadway. 
Automobilių bus pakankamai, 
tad visi kartu galėsime .nuva
žiuoti. Jokios įžangos nebus ir 
už nuvažiavimą nieko nerei
kės mokėti.

Komitetas užprašo ir arti
mesnių kolonijų lietuvius da
lyvauti piknike. Nesigailėsite. 
Dedama visos pastangos, kad 
atsilankiusi publika butų pa
tenkinta.

— Šapos darbininkas.

Olšauską žilins uitzu- 
d« keršto sumeti- 

mais
Kriminale policiją ąahdipąi 

pabaigė garsiosios žmogžu
dystės kvotą. Žilius prisi
pažįsta.

KAUNAS. — Kriminalus po
licijos viršininkas Petras Pa- 
lįudiutjįs jš Laukžeįipė>s jąų nu
grįžo įK,a>ųnan. Tqnąi, ęi$Įu- 
jiiąnt ękspraloto Kosto Olšaų^r 
ko nužudymą, jam kartu su 
kriminalūs policijos Šiaulių 
apygardos viršininku ir keliais 
valdininkais teko išbūti visą, 
m ū nerį. Įvykio vėloji bu?.0 
nuvežtos įvairios technišjkosįos 
priemones (įvairus aparatai 
ir kt.). Kriminalines policijos 
darbas buvo sunkus. Tačiau 
jos dideles pastangos surasti; 
Olšausko nužudytoją nenuėjo; 
veltui. šiandie jis jau sėdi 
Bajorų kalėjime. Iš kr. pęL 
v-ko P. Pamataičio tek,o pa
tirti kaikui’ių smųlknięnų ąp^ię 
šį nepaprastąjį įvykį ir apie 
jo kaltininką Juozą Žilių.

— Įvykio vieloj buvo kon
statuota, kad piktadaris Ol
šauską nušovė iš specialiai 
padarytos budos, iš kurios ga
lėjo sekti Palangos — Būtin
gės 18-tame kini, kebą, praei
nančius ir pravažiuojančius. 
Olšauskas VI, 18, rylą išvažia
vo į Falangų ir iš Palangos 
grįžtant 18 vai. 15 mįn. buvo 
nušautas netoli savo papui, 
vos 2 kini. Įvykio vietoje bu- 
vo konstatuota, kad piktadaris 
buvo gerai pasiruošęs ir paša
linęs kliūtis, kurios bptų ga
lėję sutrukdyti. Buvo aplau
žęs eglaičių viršūnes, eglaičių 
ir pušaičių šakas, kurios .kliu
dė sekti judėjimą kelyje ir 
kliudė taikinti.

Ta vieta, kur Olšauskus bu
vo nušautas, yra V2 kini. nuo 
Latvijos sienos, miške. Tyri
nėjant įvykį būvu prieita iš
vada, kad nužudyjjįąs jpądary- 
tas ne plėšinio tikslu, o kitais 
jsuinetjniąis. Be .budos, iš ku
rios buvo nušautas Olšauskas, 
buvo surasta dar dvi budos, 
padarytos taip pat, kaip ir pir
moji. Viena iš jų buvo pada
ryta Mažučių tmiške prie siau
rojo geležinkelio, kuriuo Ol
šauskas iš savo malūno Ląuk- 
žemėje važiuodavo į Darbepus 
specialiai įtaisytu prie vago
nėlio keturračiu gurbu, kita— 
prie kelio, einančio iš Lauk
žemis į Olšausko inalpną. Jo-

,«e hu.v,ę Ai»1^WkoA*'a-

jį^iogžudj^te jįAftrta
A#6
.ginusia įtarimo krito tikinin-' 
kpi Juozui Žiliui. Trečią die- 
<w't.po w.fe4yw> tom.

Met škvalu? y.a 
V9 j>,\ląįsįw. ,JjI\l.s,i|c«AlįiW8P ibu- 
vo aiškinamas visu smarku
mu, jie jokioj plvangos (tęsia
mas. Tikrasis Olšausko nu- 
žudytojas Žilius iš akių ne
buvo paleistas, iki vėl antrą 
|k<wU jbuvo suųptps.

Ąptrą karią krppiiiplė poji-, 
,ciją jįįilių ‘uęųiė ir jis kp,gčiar 
mas kaltu Olšauską nužudęs 
prisipažino. Prieš antrą ži
baus suųtnin,ią kriminalinė po
licija surinko tiek kaltinamos 
fiųcdŽiųMM9 b’ Iftip išaiškino 
uužudyiųo aplinkybes, (k$d ži- 
lįui pieko lipiko da
ryti, kW Bk pri^įpažįnli.

filius kftd j is
pužudęs Ql$ą.u^ką j.š parabe
lio. Tuo tųrpų tdavi
li iąi rodė, kad OĮšaų^kas bu
vo .nušautas iš ^įpręsĮpjo 
kĮo. Pagalimų jpasbdaekė nu- 
statyti, kad Ol^iuską 
nujovė įš klM'iiŽĮko šautuvo. 
Įrankiui, kuriais ^įlįus ruošė
si Olšauską ir kuriais
pagaliau nusikaltipią .padarė, 
yra surasti. Šiuo jnetu kąi ku
rie pas Žiilių rą^įi įrankiai

iltinės ^cijos Jąbiy^rijo- 
je> il’d W A*- TOAV dlTOine- 

tais 
AW<> .^sii^ota 

ruošiantis Olšauską nužudyti 
jįr ^nužudymo metu.

JuOZiač Žilius — pačio am- 
,4'W8WS. .39 n’e‘1- Ve- 

dęs. Turi žmoną ir sūnų. Jis 
drąsus ir karšto temperara- 
nientp, kerštų^gas. Apylinkė
je vi&i Žilinus bijojo. Iš pat 
jftpnų dių^ų jis vertėsi kont- 
r^anda, jš kurios pralobo. 
Wwk° «ražll 40, lia ant 
^vęnto^ps kranto, prie pačios 
^etųyps — Latvijos pianus, 
apie trys klm. nuo OĮ^usko 
ūkio. Apylinkėje buvo žino- 
jiųąs kaip didelis medžiotojas 
ir geras šaulys. Mėgdayo ge
rai išsigerti, bet nerūkė. Kai 
Olšauskas sėdėjo kalėjime, tai 
Žilių teismas, Olšausko gimi
nėms prašant, buvo paskyręs 
velionies turėto globėju. Kai 
Olšauskas atliko bausmę, jis 
Žilių išvarė. Jau metai, ka,ip 
tarp jų santykiai dėl to ir dar 
dėl kai kurių kitų priežasčių 
labai pablogėjo. Žilius, iš 
iPi;igimtics kerštingas, Draus

tai užsispyręs. Tik patiekus 
neabejotinus įrodymus, jis pa
reiškė, kad nebėr ko daugiau 
išsisukinėti. Kai buvo suim
tas, jis išbarė savo senuką tė
vą, Jcoris ėmė verkti. Savo 
darbo Žilius nė kiek neapgai- 
lest^uja. Girdi, aš pats sau 
pančius užsidėjau, o ne kas 
kitas.

z Ką sako Žilius
Jivočiamas ir tardomas Ži

bus laikąsis labai tvirtai; jis 
Sflko, kad aš gerąi pądąriau 
a,psąugodamas visuqiiįienę nuo 
tokių žinopių, kaip -Ol^uricas. 
Visuomenei nuo to tik svei
kiau busią.

Budrys, kuris Kaune buvo 
sulaikytas ir nuvežtas .Kretin
gon, ten iškvostas ir pąlęistas.

—Vietoj “Žemaičio” mano
ma išleisti naują laikraštį 
“Žibintas”. Redaktorium-iei- 
dėju pasirašys p. Vaclovas 
Gedvilas.

i

ką nušovė. Dar nepriklauso
mybės kovų metu jis iš keršto 
už turto pagrobimą nušovė, ke
lis bermontininkus ir atėmė 
ne tiktai savo, bet ir jų turtą. 

Tardomas Žilius buvo labai 
yra dar tcdietyrĮpięjąpv k™1™" atsargus ir gudrus, nepapras-

“Žemaitis” uždary
tas visam karo 

laikui
“Ž. Pr.” praneša, kad pa

žangusis savaitraštis “Žemai
tis”, kuris nuo 1925 m. buvo 
leidžiamas Telšiuose, Klaipė
dos krašto ir Kretingos aps
krities karo komendanto pulk. 
Liormano įsakymu ,už eilę 
prieš esamą vyriausybę kurs
iančių straipsnių uždarytas 
visaip kaęo sįtoviui.

AR NESVEIKAS?; 
Pasitarki! su Dr. Ross, dykai, 
apie savo ligą ar silpnumą. ;

Vilianti ir geriausi; 
gydymai išgydymui; 
.Įvairių kraujp Ilgų.’ 
reumatizmo, irm- ' 
Tų, pūslės, nrirv^ 
rių ir visų užkre
čia m ligų. Tai-
pgi tp^bax«Hy-< 
mai sugrąžinimui* 
energijos ir stipru-* 
mo be laiko nu-’ 
silpusiems asme-, 
nims ir lytiniais 
silpniems vyrama. < 

Sergantys žmonės yra kviečiami1 
ateiti <įel ąv<ikatai naudingų intprma-1 
d jų, kurios bus suteiktos dykai be 
'jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir vi
siems prieinamo*. Galima susitarti dėl 
'lengvų išmokėjimų, kad kiekvienam 
'nesveikam žmogui duoti progos išsi
gydyti ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
. UŽTIKIMAS SPECIALISTAS 
• 35 South Dearborh Street 
(kampas Monroe Street, Cbicago, III. 
Jmkite rlevatorių iki penktp aųgšto. 
'Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 508 
'dėl moterų. Valandos: 10 a. m. iki 
*5 p. m. Nedėliomis 10 a. m. iki 12 
(vai. Panedėliais, Seredomis ir Suba
rtomis nuo 10 a. m. Iki 8 p. m. 
i Ofisas 30 metų tame pačiame name.

Gaįsinkites “Vnose”

-MIRACLE COAT SALE
PIRK AUGUSTE IR SUTAUPYK 
Visą Augustą šis pardavimas darys istoriją Chicagos Mail 
Order Tavorams. Paskubinome žiemos kautų pardavimą 30 
dienų, kad duoti progą kostumeriams įsigyti šiuos setisąėinius 
bargenus, pirm negu kainos pakils.

Šlakas 
eiti iš 
šiame 
me, 
kaštų ar kainos, 
kad padaryti 
vietps rudens ta **
vorui. Yradre- V*-**
siu kiekvienam 
reikalui, ir kiekviena dresė

Sutaupinąme Dolerių? 
Tūkstančiams! Atsilan
kykite ir Gaukite Savo 
Šėrę! Moterų Kautai: 
Žemiausios kainos šiemet 
moterų kautoms puikiais 
trimingais!

Populiarės mate
rijos, šaunios ir 
naujos mados —

& Nepraleiskit pro- 
gos —atsilanky- j

W kitę anksti! 4 
w Pigiausios

Kainos!

turi iš- 
sandelio 
pardavi- ii

nežiūrint % / .j*

Open Daily 8 to 6.
Atd.ąra Kąsdien 8 ryto iki 6 v., Ketvirtadienio Ir šeštadienio vakarais iki 8:30

511 .
SOUTH
PAUUNA/fJ~nfc.r’}^B ■■
STREET ,E H 1 /ii-.J-i'/'':-

^I^CHICACO MAIL ORDER 

žiMIt w*«TIniET ,
' M a rs h f ?e ldL. amt Mreet Ga.rs to Door I 

Thurše and Sat Evcs, Unlil P, M.,

♦‘SAVE A DOLLAR”
Rudens tkrybėlių pardavimas. Tūkstan
čiai .naujų skrybėlių. Rudens spalvos, 
mados ir piateriolas. Kainos 
tiktai iki ....................   I
MOTERIMS ir MERGINOMS Vasaros 
Mados. Kainos iki AA
Stebuklingas bargenas...........

mui vibracijos . . . pilnas 

sų atžvilgių veikliausias
gyvumo ir miklumo — iš yi- 
inžinas žemųjų kainų lauke.

K Žmonės pilnai įsitikėjo, jog Chevrolet užima pa- 

šauly pirmą vietą automobilių pardavime. Bet šiais 

metais Chevrolet net ir daugiaus padarė, negu tiek. Su
lig p^iskiausių^ paduotų skaitlinių, Chevrolet vienas 

d^vė šįmet tiek karų kiek visi kiti pigios kainos 

ląpke išvien!

Jeigu karas savo {lauke iš$įskyUa iki ųek, tuorųet
tatai ne gali 'būt jokip .argumento. Iš visų atžvilgių tai 
turi būt geresnis pirkinys. Ir tai yra kaip tik tas, ką 

Chevrolet jums siūlo. Fishpr bodies, su nauja ventilia
cijos systema ir tvįrčiąų^ia ir tyliausia body konstruk
cija šiandien ųr.4,?^

žio framo*\ A valve-in-head šešių įn^in^s, nepamaino
mas dėl ekonomijos. . . Cųs^ion Balansuotas prašaliųi-

* Vieno plieno pepąkąi’M-

par- 
karų

apie

perdėm iš plieno virš kietmed-

ir Silent Second, Stąneratorius, 
Octane Selęktorius,

Paskui yra Syncro-Mesh
Paprastintas Liuosas Wheelingas,
Ilgi paraleliškai-įtaisyti springsai — daugiaus pageri
nimų negu kad mes turime vietos suminėti. Jr Chevro
let kainos yra taip žemos kaip $445. Ne spelįokite — 

pirkite nuo vadovaujančio. Nusipirkite sau katrą, kurį 
įrodė esant saugiu ir pasitkėtinu daugelis jų savinipkų* 
negu byle kurio kito automobilio jus galįte nusipirkti.

CHEVROLET MOTOR CO., DETROIT, MICH.

Ali prices f. b. b. Flint, Mich. Spęcial eqijipment extra. 
Lou) deliveted priccs and f ašy G. M. A. C. termi.

^CHEVROLET.

A GENERAL MOTORS VALUS

‘ ■ <«•;' • * •; 4 4 • • * M4 r, .

, .»HM; ’™W?i
Suinmit Motor Sales, 

Sumpilt, Illinois '
Ashland Avenne Motor dalės,

llUncli

BrothurSf .
10624 > S., Mlchlgan Avenue, l

Iillnola.s • i
Olarke-Hulett' Chevrolet Co., ’■ 

Mldlpthian, Illinois.

Claytd$&ean<*’ČwfcolM' C©.,

*>• MATYKITE ŠIMUOS CHEVROLET DYLĘRIUS

Chkuo, lUlnols. 
North Sliore Chevrolet :Snlei

6628 RdoaeveH Rbad, 
.Berwjrn, JUlnols.

1 Chlcago. nilnols.
Kitan Chevrolet Sales, 

5148 Mllwaukee ĄveoMC, 
7 Chlcago, Illinois.

* 'lh0W-

B. Co.

■ Harvoy. Illinois.
Iltinimel Chevrolet Co. 

72PV-35 W. Orund Avė.
Dhleeiro. .„I.

Hafner . Chevrolet Vo.

14 .

•^„‘^Essur^
Chleąrn. tlllnols. 

Lavery Chevrolet Co. 
7116 Erchange Avė. J ^CMGasfO, *111. T 

I.ewfs Auto Sales, 
8400 Ogden Avenue, 

SChfcago, Illinois.
ęlherney Motor.Co.,
16 N. Cicero Avenue, 
.Chjcaso. Illlnota.

McMamis Motor Sales, 
,6711 S, We«tern Avenue, 

Chleago. Illinota.

8604 Mlhvaiikch Avenue, Chlcmvn. IIlįnolR.
.Mųęmy Service W 'Motor,

NĮekey* Chevrolet «aie«. Ine,,

Chlcągo. Illinois 
Ogden Avė. Motors. Ino.

Chlcago, Illinois. .' 
1. J. ’ūosterbeėk MotoP (p., 

7641 S. Balsted Street, r-‘ mChleaxo“.Ullnols. 
Rldgeway rau»>r oaiee.

Lnnslnv. Illinois.
Booatovdtt Motor* Snlee Co., 

3838 Roosevelt Road?•' ’ Cbleago”Blinota. 
Selp Chevrolet Ssles.

or Motor Solos, -Ino^

l«40
EV

Uptown Motors Corp„ 
48A9 Broa«wev, 
Chloro. Illinois.

Yanson Chevrolet Co., 
Chicaro Belakta. IllInotaL
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Lietuvos Naujienos
Palanga Dariaus ir 

Girėno dienomis
skrido slaptai, Amerikos val
džios neleisti... Darius su Girė
nu pirmiausia skris. į Vilnių ir 
iš ten į Kauną... Darius su Gi
rėnu, Darius su Girėnu...

— Darius su Girėnu pras
krido Berlyną! —- Pasakoja 
vyras atėjęs iš pašto.

Visa Palanga žino: vasaro
jęs Respublikos 
su didžiausiu
seka kelionės eigą. Iš Kau
no jam pranešama visa, kas 
tik sužinoma iš užsienio.

Apie 11 vai. Palangą pasie
kia žinia, kuri karčiai visus 
nuteikė. Pro Berlyną skridęs 
lėktuvas, visų laikytasis Lith- 
uanica, pasirodė kito trans-į 
atlantinio lakūno, skrendančio 
aplink pasaulį. Apie Darių

atkuto, 
žadinti

orą ir saulę ryti, 
ir Girėnas išskri- 
buvo vienas iš 
šio sezono garsų.

jis

Vasarą Palangą, sulaukusi 
poilsio ieškančių aukštų val
stybės vyrų, valdininkų, me
no, kultūros veikėjų, įvairiau
sių visuomenės sluogsnių at
stovų, pasidaro stambus cent
ras. Kiekvienas stambesnis 
krašto ar užsienio įvykis sku
biai pastebimas ir jautriai se
kamas. Poilsis tai poilsis, 
dykavimas tai dykavimas, bet 
kas kraštui ypač svarbu, kas 
jaudina kiekvieno valstybės 
gy ventojo sielą ir paliečia pro
tą, nuo tų ir griežčiausius il- 
sėjimosi apžadus davusieji Pa
langos vasaitotojai neapsau
goti. Kiekvienas ryškesnis ir 
gyvesnis balsas prasiskverbia 
pro juros šlamėjimą, pro pu
šynų šniokštimą, pasiekia ne
rūpestingai besitaškančius ju
roje, besivartančius kopose 
žmones ir priverčia juos už
miršti, kad jie čia atvykdami 
pasiryžo tik

— Darius 
do! — Tai 
smarkiausių
Atskridęs per vandenyną 
čia sukėlė visus vasarotojus.

šeštadienį telefonas iš Pa
langos į Kauną turėjo nema
žai darbo; buvo skeptikų, ku
rie iš lupų į lupas einančio
mis žiniomis nesitenkino, 
skambino į Kauną.

Kaunas jau turėjo pakanka
mai žinių skeptikams pagy
dyti.

— Darius ir Girėnas išskri
do!

Tada prasidėjo vienas kito 
už alkūnių gaudymas ir kiau
nėj imas:

— Na, kaip? Skrenda?
Dėl tolimesnės kelionės ži

nių stigo.
Vakare visi, kas Palangoje 

gyvas, gyveno Darium ir Girė
nu, jaudinosi, kad niekur nie
ko apie jų kelionę nesigirdi, 
barė informavimo prastą or
ganizavimą visiškai nepagal
vodami, ar galima buvo jį esa
mose sąlygose geriau organi
zuoti.

Sekmadienį iki pavakarės 
sunku buvo ką nors tikro gau
ti. Nuolat klausinėjamos Kau
no atitinkamos įstaigos klau- 
sinėtojų iš Palangos smalsu
mą patenkinti negalėjo.

— Darius su Girėnu skren
da pro Angliją!

Nepasirūpino niekas tos ne
žinia kieno paleistos žinios ir 
patikrinti. Kiekvienas jautė 
gryną įsitikinimą, kad tai tie-

Palangiečiai gyveno tą 
taip karštai 

visu Lietuvos 
buvo kažinkoks

Lūkuriuojantieji keli žmo
nes palaiko ryšį su paštu. Apie 
12 vai. sužinoma pro Berly
ną praskrido į rytus nežino
mas lėktuvas, spėjama — 
Lithuanica. Viltys 
Patamsiais bėgama
tuos, kurie buvo išsiskirstę na
mo.

Kurhauze tylu. Budi viena 
savanorė tarnautoja, kuriai 
taip pat įdomu žinoti apie nc- 
paprastąpą kelionę. Prie sta- 

Prezidentas liuko vėl ankšta keli laikrašti- 
susidomėjimu ninkai, muzikai, dainininkai 

— bendrai jautrus, karštas 
elementas.

Jau seniai po 12 vai. Tiks
liai nustatyta, kad nemiega ir 
aukščiausias vasarotojas. Res
publikos Prezidentas. Jis su 
didžiausiu dėmėsiu išklauso 
kiekvieną pranešimą iš Kau
no apie lakūnų skridimą.

Nervai įtempti. Kalbinti 
su Girėnu jokių žinių nuo patI lyg nėra kas. Telefono skam- 
išskridimo momento nėra. Kasi būtis visą būrį nuo kėdžių pa- 
pranešinėta — klysta tai buvo kelia; būrys galvatrūkčiais le

kia prie telefono. Kiekvieną 
kartą vis kas naujo. Aeroklu
bo reikalų vedėjas iš Kauno 
praneša:

— Neseniai skrido ties Ryt
prūsiais 
riaus. 
žmonių, 
nutė.

Džiaugsmas toks, kad mums 
noris vienas kitą apkabinti ir

pranešinėta — klysta tai buvo 
kiti lėktuvai.

Tokių žinių sukeltą karčią 
nuotaiką žmones nešasi namo. 
Būrelis laikraštininkų, kur
hauze ankštai susėdę prie sta
liuko, lukuriuoja. Nesitikė
damas ką naujo sulaukti, vie
nas kitas eina naino, pasilie
kančių prašydami nepasigai
lėti žygio pažadinti juos, jei 
ką išgirs.

bučiuotis, glėbesčiuotis. Jie 
atskrenda! Jų žygis pavyko. 
3 valanda, 4 valanda, 5 valan
da. Aeroklubo reikalų vedė
jas paklaustas atsako, nieko 
nesulaukia. Jokių žinių petu- 
rį. Jo balse galima nugirsti 
susirūpinimo, liūdnų spėjimų.

Pirmadienio rytas. Pašte 
žmonių spūstis. Visi klausia 
ir gauna atsakymą:

— Jokių žinių.
Žmonės gatvėse, paplūdimy

je, kopose būreliais kalbasi. 
Belieka tik spėlioti, abejoti. 
Vėl begalės prasimanytų ži
nių. Labai stipri versija, kad 
lakūnai Kauno aerodrome nu
sileido. Sutikusi juos milži
niška žmonių minia... Kalban
čius priešingai net bara.

Vis dėlto jaučiasi kažinko- 
kios negeros nuojautos. Jos 
užvaldo visus.

Pagaliau sužinoma baisi tie
sa. Į Palangos gyvenimą ji 
įnešė nepaprastą sąmyšį. Tą 
dieną buvo ūkanota, diena be 
saules. Išgirdę liūdną žinią 
niekas jos ir nepasigedo: ki
taip ir būti negali.

buvo paštas. Visi tuo šaltiniu 
naudojosi kiek galėdami, ne
sivaržė nei dieną, nei naktį. 
Klausinėj imi pašto valdinin
kai kantriai, rūpestingai aiš
kino, informavo, ką žinodami. 
Suprasdami, kaip vasarą Pa
langos pašto valdininkai tie
sioginiu darbu apkrauti, pa
langiečiai negalėjo atsidžiaug
ti valdininkų patarnumu ir 
tiktiškumu. Dariaus ir Girė
no dienomis jie vasarotojams 
daug gero padarė.

mokėjo, kad darbininkai reika
laudami pakelti atlyginimą bu
vo priversti streikuoti. Darbda
viai darbininkų reikalavimą pa
tenkino—atlyginimą pakėlė ir 
streikas buvo baigtas. Pirmajam 
karščiui praėjus darbdaviai no
rėjo atleisti apie 50 (iš viso 
dirba per 300 darbininkų) dar
bininkų veikliau dalyvavusių 
streike. Bet, pasirodo, darbi
ninkai laikosi solidariai ir vėl 
visi sustreikavo. Darbdaviai su 
darbininkais tariasi.

Durpių pramonės 
veikia

KAUNAS. — Paskutiniu me
tu iš užsienių yra atsiųsta 
daug pageidavimų pirkti iš 
Lietuvos durpių. Lietuvos ati
tinkamos. įstaigos nurodė, kai 
kuriuos didesnius durpynus ir 
tegul ten užsienių firmos ve
da tolimesnias derybas. Už
sienis durpių iš Lietuvos nori 
užpirkti didesnius kiekius.

Linkuvos vai. Lalonių km. 
A. Ragulio malūne girnos sun
kiai sužalojo malūno tarnauto
ją B. Pilipavičiutę, kuri nuvež
ta j Pakruojaus ligoninę mirė.

arti Dancigo korido- 
Aerodrome minios 
Laukiama kas mi

Pabrėžtinas ir pagirtinas Pa
langos pašto valdininkų uolu
mas ir aukštas savo pareigų 
supratimas. Per tas dienas 
visiems Palangos žmonėms, 
nuolatiniams ir sezoniniams, 
vienintelis informacijų šaltinis

Kaliošų fabrike darbininkai vėl 
sustreikavo

Kaliošų fabrikui Veršvuose, 
vos pradėjus dirbti— kilo strei
kas: darbdaviai taip maža te-

“ We’re fa The Army Now

PASKUTINĖ 
PROGA

sa. 
jausmą, kuris 
pergyventas 
žmonių. Tai 
ypatingas, retai kieno gyven
tas džiaugsmas, džiaugsmas, 
kuris nušviečia ir iš akių aša
ras išfpaudžia.

Visur, kur tik buvo didesnis 
“moniu susibūrimas, ėjo kal
ens apie Darių ir Girėną. 
Nuo būrelio prie būrelio bė
giojo žmonės, vienas žinias 
papildydami, kitas nuneigda
mi, trečias patvirtindami. Pra
sidėjo tikrovės minšinys su 
fantastika. Nebegalima buvo 
atskirti, kur čia tikrai gautos 
iš Kauno žinios, kur čia žmo
nių gražaus išmislo pagimdy
tos.

— Darius išskrido be paso 
ir vizų... Darius su Girėnu iš-

dt

Chevrolet trucks are at work today in all of Uncle Sam’s armies—the Regular Army, the Conservation Army 
and the State Mihtia. In the latter unit particularly, the unruly mule is giving way to modern transportation in 
hauhng neld guns, ammumtion and men. The top panel shows a fleet of 15 Chevrolet trucks and station wagons 
purchased for the Kansas National Guard unit at Hutchinson. In the panel below is a fleet of 13 Chevrolet 
trucks put in Service by the regular army at Levristęn, Idaho. The next panel pietures another fleet for the Kansas 
National Guard at Hiawatha. And in the lower panel are 17 Chevrolet cars delivered to the New York State 
Troopers at the Chevrolet assembly plant at North Tarrytovvn, N. Y.

THE GEEVHM GIRLS
sis PAIP ME $522 FOR BREAKING HER. A 
resoiution nctto eat candy,-įmeni— 
BORROWEX> IT BACK.-- IF I EAT ANY, I HA V E 
TO PA Y HER l'LL NE.VE.R SEE THATJ
TIME. AGAIN, SO I THINK IIL EAT SOME? p

SIS, IF I BREAR TA Y RESOLUTION 
EAT SOME CANDY, IT U COST .■ |
-----1 AND AS YOU ONE M E TNEJMTJ

NILL SQUARE UŠ UP>r---------

įgyti naują “THOR” skal
biamą mašiną tiktai už

49.50
mokant tik po $1 į savaitę, 
ir —

THOR” MODEL 31 už

vienų metų gvarancija.
Elektrikinis prosas dykai.

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Telefonai: Boulevard 4705 ir 

Boulevard 8167

RADIO PROGRAMAI DUODAMI 
BUDRIKO KRAUTUVES:

*

Nedėliomis, WCFL. 970 K., 8 vai.
ryte ir 1 vai. po piet.

Nedėliomis, WAAF. 920 
vai. po piet.

Ketvergais, WHFC. 1,420 
vai. vakare.

Kasdien, WAAF. 920 K.
vakare.

K. 1:30

K. 7:30

6:45 vai.

W-WELL,1HEN,- GWE 
ME. BAČH MY$$as

GLADLY,

WE OO OUR PA R T

BŪT 1 ravent H- 
ĄNY MORE.DEAR'.

I ATE lT‘ tav

APollo

eBįi.Ld: to

Garsinkitės “N-nose

Širvintų valsč. Meižių vk. K. 
Pūkio ūkyje kilo gaisras. Sude
gė gyvenamas namas vertės 2,- 
600 litų. Gaisras kilo iš kami
no, nes buvo nevalytas.

PROBAK-

(PROBAK BLADE)

&jv \ spent rr'.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

suteikia 
barzdaskuty klos 

komfortą 
skutimos 

namie

RUDENINĖ EKSKURSIJA

LIETUVON
Laivu ILE DE FRANCE

Rugsėjo- September 5 d., 1933
Su šia Ekskursija pasieksite Lietuvą į apie 7 dienas, per 

Franci ją.

NAUJIENOS prirengs jums visus dokumen
tus taip, kad be jokių kliūčių ir ekstra išlaidų 

pasieksite Lietuvą..

FRENCH LINE

OAK LEAF TAVERN
Atidarome naują Aludę, kur visados galima gauti skanų, šaltą alų ir gar

džius užkandžius. Randasi gražus, išpuošti kambariai dėl svečių. Taippat 
glima pasišokti prie geros muzikos.,

Agnės Šidlauskas ir Stepas Svilainis
SAVININKAI

3428 SO. HALSTED STREET

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE 
šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti at
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
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 Keeler Avė. Tel. Crawford 5573
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“PORRISTŲ” ŽUDYMAS KUBOJE

Pabėgus diktatoriui Machado, dar tebeina Kuboje 
žmonių žudymas. Dabar yra žudomi buvusiojo diktato
riaus tarnai, būtent, nariai slaptos teroristinės policijos 
“la porra”. Telegramos praneša, kad Havanoje ir ki
tuose miestuose žmonės kasdien nužudą po kelioliką 
“porristų”.

Ta teroristinė policija buvo svarbiausias Machados 
diktatūros šulas, — panašiai, kaip GPU sovietų Rusi
joje arba specialė Hitlerio rudmarškinių žvalgyba Vo
kietijoje. Diktatūros, pasirodo, visur vartoja panašias 
priemones žmonių pavergimui, nežiūrint kokios jos yra 
spalvos arba kokias tautas jos laiko savo geležinėse 
replėse.

Su pagelba tos slaptos policijos Machado per metų 
metus valdė Kubą, žmonės bijodavo diktatoriui pasi
priešinti, nes užtekdavo piliečiui prieš jį pasakyti atvi
rą žodį, kaip “la porra” jį sučiupdavo ir įmesdavo į ka
lėjimą. Ir net kuomet jau beveik visas kraštas buvo su
kilęs prieš Machado, pastarasis pasišaukė žvalgybinin
kus ir, užsidaręs savo pilyje, bandė gintis iki paskuti- 
nosios. Žvalgyba negalėjo jo išgelbėti tiktai tuomet, kai 
perėjo į žmonių pusę armija.

Yra natūralūs dalykas, kad dabar žmonės tiems 
savo budeliams keršija. Nė valdžia negali sulaikyti ši
to žmonių keršto. Panašiai, veikiausia, bus ir kitose 
diktatorių valdomose šalyse, kuomet ateis diktatūroms 
galas. Kuomet Stalinas arba Mussolini slapstysis kur 
nors svetimoje šalyje, pabėgęs nuo savo “mylimų” val
dinių, tai minios medžios po gatves ir stubas tuos tero
ristus, kurie šiandie palaiko diktatūros jungą.

Bet jeigu perversmas Kuboje yra tikra žmonių re
voliucija, o ne tik pakeitimas vienos valdovų klikos ki
ta, tai reikia tikėtis, kad tie buvusios valdžios tarnų 
galabijimai greitai pasibaigs. Liaudyje žemi keršto 
jausmai ilgai nepasilaiko. Nuvertę savo despotus, žmo
nės geidžia tokios tvarkos, kurioje viešpatautų laisvė 
ir teisingumas visiems.

Badas Sovietų Rusijoje
Rusų Socialdemokratų Dar

bininkų Partijos centralinio or
gano, “Socialističeskij Vestnik”, 
13-ame numeryje, šių metų lie
pos mėn. 25 d., įdėta vedama
sis straipsnis (editorialas) po 
antrašte “Badas” (Golod), kurį 
mes čia žemiau, išvertę lietuvių 
kalbon, perspausdiname. To 
editorialo autorius, matyt, yra 
pats vyriausias laikraščio re
daktorius, F. Dan, kuris yra 
kairiojo Rusijos socialdemokra
tų partijos sparno vadas. Fak
tai, paduoti tame straipsnyje, 
kalba patys už save.

Turime dar pridurti, kad 
“Socialističeskij Vestnik” yra 
vienas geriausia painformuotų 
apie vidujinę Rusijos padėtį 
laikraščių pasaulyje. Jisai turi 
ryšių ne tik su Maskva ir ki
tais sovietų valdžios centrais, 
bet taip pat ir su provincijos 
miestais ir sodžium. Todėl jisai 
daug kartų galėjo pranešti pa
sauliui tokių dalykų iš Rusijos, 
kuriuos sovietų valdžia dar slė
pė nuo viešumos ir kurie išėjo 
aikštėn tik daug vėliau — pa
vyzdžiui, įvairių epizodų iš Sta
lino kovos su opozicija komu
nistų partijos viršūnėse.

“Socialističeskij Vestnik” re
dakcija tame straipsnyje, pasi
remdama gaunamomis iš Rusi
jos informacijomis, griežtai 
tvirtina, kad Sovietų Sąjungoje 
šiandie siaučia tikras badas — 
toks badas, koks siautė 1921 
metais. Reikia pastebėti, kad 
Maskva stengiasi šitą faktą nu
neigti, panaudodama tam tiks
lui ne tik savo tiesiogines agen
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tu ras (“komunistų partijas”) 
užsieniuose, bet ir paperkamus 
kapitalistinių laikraščių kores
pondentus. Nežiūrint tų jos pa
stangų, mes manome, kad tas, 
kas rašoma Rusijos socialdemo
kratų organe, yra gryna tiesa. 
—“N.” Red.

BADAS
Tai dar vis laikoma paslap

tim, kurios skelbimas yra lygi
namas su špionažu; apie tai 
dar vis nepranešama žmonėms 
ir visam pasauliui. O tuo tarpu 
tai yra neužginčijama tiesa, 
pasibaisėtina tikrenybė: Sovie
tų Rusijoje badas!

Ne nedavalgymas, kuris pa
virto, taip sakant, normale pa
dėtim nuo to laiko, kai paėmė 
viršų gen-linija (“generalinė 
linija”, t. y. Stalino politika. — 
“N.” Red.); ne riebalų, mėsos 
ir kiaušinių trukumas, prie ko 
jau visi yra pripratę, kaip prie 
neišvengiamo dalyko; ne laiki
nis maisto nepristatymas į 
miestus, dėl netvarkos trans- 
portacijoje. Ne, badas tikrąja 
šito žodžio prasme. Tikras ba
das primityvėje jo formoje. 
Badas sodžiuje, tarpe milionu 
ūkininkų. Badas, prie kurio iš
tisų kaimų ir apskričių gyven* 
tojai nebeturi duonos plutelės, 
badas su “duona” iš medžio žie
ves ir balandų, su sutinusiomis 
kojomis ir pilvais, su šiltinės 
epidemija, su'masių mirimu, su 
lavonais, kurie neužkasti guli 
pakelėse, su išmirusiais sodžiais 
ir ištuįtėjusiomis grįčiomlą. Bo? 
das, kaip 1921 metais, po “kad

rinio komunizmo” ir sausros; 
badas, kaip Indijoje ir Kinijo
je, po gamtinių katastrofų ir 
kruvinų karų.

Bot Sovietų Rusijoje juk nė
ra karo ir pastaruoju laiku ne
buvo jokių gamtos nelaimių. 
Nebuvo žemės drebėjimo šiau
rės Kaukaze, kurį ypatingai 
skaudžiai ištiko badas. Nebuvo 
sausros Ukrainoje, nebuvo po- 
tvinių Vakarų Sibire ir Pavol- 
gėje. Ir juk Rusijoje eina ne
pasiliaujanti milžiniška “socia
listinė kūryba”, juk Rusijoje 
sėkmingai pravesta, pilnai pri
tariant valstiečiams, žemės ūkio 
reorganizacija, juk tenai vieto
je mažyčių ūkininkų sodybėlių 
įsteigta neva racionalizuota, 
pagal naujausiąją agrikulturi- 
nės technikos metodą stambaus 
ir dagi kolektyvizuoto ūkio si
stema, kurios dėka kasmet di
dėja pasėlių plotas ir,auga der
lingumas?!

Tai iš kur gi tas badas? Ko
dėl gi staiga ėmė kristi nuo ba
do milionai ūkininkų, įgijusių 
laimę kolektyvizacijoje ir paki
lusių į aukščiausiąjį produktin- 
gumo laipsnį?

Pavasarį 1930 m., pačiam ko
lektyvizacijos karštyje, kuomet 
(bolševikams) buvo “apsukęs 
galvas” netikėtas pasisekimas, 
Socialistinis Darbininkų Inter
nacionalas priėmė musų parti
jos pasiūlymą atsišaukti į Ru
sijos darbininkus ir valstiečius. 
Tai buvo kartu ir atsišaukimas 
į Rusijos valdovus komunistus. 
Kartu su visu Socialistiniu Dar
bininkų Internacionalu mes įs
pėjome bolševikiškus diktato
rius dėl tos pragaištingos kam
panijos, kurią jie tuomet buvo 
tik pradėję. Mes nurodėme, kad 
smurto pagelba vesdami uki- 
ninkus-savininkus į “kolchozų” 
(kolektyvių ūkių) tikybą, bruk
dami jiems per prievartą “aukš
tesnes ūkio formas”, bolševikai 
neišvengiamai užtrauks ekono
minę ir politinę katastrofą. 
Mes nurodėme, kad aukštesnės 
gamybos formos teorijoje duos 
visai priešingų vaisių-praktiko
je, kuomet jos bus įvedamos 
prieš ūkininkų norą ir sąmonę, 
kuomet jos bus “kalamos” į 
galvas ūkininkams masiniais 
sušaudymais, “mirties trauki
niais”, milionų ūkių suardymu. 
Vardan revoliucijos, vardan 
darbininkų klasės ateities ir so
cializmo, mes šaukėme juos at
sisakyti, kol dar nevėlu, nuo 
beprotiško karo prieš ūkininkus, 
kuris neišvengiamai atneš ma
sinį skurdą ir badą ir pastū
mės ūkininkus į reakcijos glė
bį, į kelią fašizmo ir nepermal
daujamos neapykantos socializ
mui ir proletariatui.

Bet diktatūros interesai ir 
vadų prestyžas bolševikams yra 
svarbesni dalykai, negu krašto 
ir revoliucijos nauda. Norėda
mi išsilaikyti valdžioje ir su
stiprinti “aparatą” (partijos 
mašiną. —: “N.” Red.), jie tą 
ūkininkų naikinimo politiką dar 
labiau paaštrino ir pagilino.

Dabar matome vaisius. Kokia 
čia gali būti kalbA apie kūrybą 
krašte, kuriame nuo bado ir 
epidemiškų ligų krinta milio
nai gyventojų?! Koks čia gali 
būti revoliucijos ir socializmo 
stiprinimas, kuomet motinos 
piauja savo kūdikius ir tyso ne
palaidoti badu išmirusių lavo
nai ?!

Sovietų vyriausybė apsimeta 
jokio bado Rusijoje nematanti. 
Ji nesiliauja tvirtinusi, kad 
duonos esą pakankamai. Neap
sakomu teroru išplėšusi ūkinin
kams visą jų duoną, sovietų vy
riausybė begėdiškai ir nežmo
niškai palieka ištisas sritis ba
do mirčiai, — nesirūpindama 
suteikti jokios pagelbos badau
jantiems; slėpdama katastrofos 
baisumą nuo žmonių, kurie ne
turi jokių informacijos šaltinių, 
išimant valdžios spaudą; at
stumdama pagelbą svetimų ša
lių, kurios 1921 m. išgelbėjo 
nuo mirties šimtus tūkstančių 
gyvasčių. To negana; sovietų 
vyriausybė dar vią nepaliauja 
ekspontavusi duoną l užsienius,

stačiai išplėšdama ją iš burnos 
mirštantiems badu žmonėms, 
aplietą Rusijos ūkininko krau
ju. Ir tą pačią valandą, kai 
šimtai tūkstančių ūkininkų, mo
terų ir kūdikių “maitinasi” žie- 
ve ir pastipusių arklių, mėsa, 
sovietų valdžios atstovas Lon
dono konferencijoje kelia pro
testą, kam Rusijai neleidžiama 
padidinti duonos eksporto kvo
ta: jisai užtikrina gerbiamus 
užsienių pirklius, kad sovietų 
vyriausybė galinti eksportuoti 
duonos daug daugiau...

Šitai kriminališkai politikai 
»turi būt padarytas galas! Var
dan žmoniškumo, vardan revo
liucijos, sovietų valdžia turi, 
galų gale, pradėti kovą su ba
du, kuris tvirtai įsigyveno ne
išmatuojamuose Rusijos plo
tuose, kitąsyk buvusios visos 
Europos aruodu. Reikia tuojaus 
organizuoti pagelbą badaujan
tiems, reikia sustabdyti duonos 
eksportą, reikia nuodugniai pa
keisti visą politiką link ūkinin
kų, reikia liautis vartojus smur
tą prieš sodžiaus ūkį.

Jeigu tai nebus padaryta, tai 
nėra išgelbėjimo milionams 
žmonių, nėra išgelbėjimo Rusi
jos revoliucijai, 

v

Dr. J. Kupčinskas

Evoliucijos mokslas 
ir genetika

Abejojimą, ar mutantai yra’ 
visiškai nauja elementarinė pu
šis ar tik iš genetiškai negry
nos medžiagos išsiskyrus gry
noji linija, visiškai panaikina 
Johnnsen tyrimai.

Jis augindamas šabalbonų 
grynąsias linijas gavo mutan
tus su skirtinga sėklų forma. 
Net ir pumpurų išaugo trys 
skirtingos elementarinės rųšys, 
iš kurių viena turėjo baltus, 
antra gelsvus lapus, o trečia 
pasižymėjo savotiška lapų for
ma.

“Dabartiniu jpetų, — sako 
Filipčenko, — kada žinoma mu
tacijos dargi grynose linijose, 
kur negali būti kalbos apie su
kryžiavimo dalyvavimą šiam 
procese, galima skaityti patį 
mutacijos esimo faktą stovintį 
šalia visokių abejojimų.”

Kas iššaukia "mutaciją yra 
gana problematiškas klausi
mas. Bet dabar žinomas ne 
vienas dirbtinai gautų mutaci
jų faktas.

Tauer’ui laikant vabalo Lep- 
tinotarse decemlineata lėlukcs 
pakeltoj temperatūroj iš jų iš
augo nauji mutantai. 1927 me
tais 5-tam Internacionaliniam 
Genetikos Kongrese Berlyne 
amerikietis H. J. Muller pra
nešė, kad veikdamas rentgeno 
spinduliais j sėklą arba kiau
šelius gavo įvairias mutacijas. 
Kartose musių apšviestų rent
geno spinduliais buvo beveik 
tiek pat gauta mutacijų, kiek 
iš musės Drorophila per visą 
20 tyrinėjimo metų.

Išorinių sąlygų įtaką muta
cijų kilmei paneigti negalime* 
Bet išaiškinti veikimo kelius 
butų galima tik atskiroj temoj.
Chromozomų ir genų pastovu

mo problema
Chromozomos randasi narve

lio branduoly. Kiekviena rųšis 
turi sau charakteringą chro
mozomų skaičių. Gan senai ži
noma, kad sėklinių narvelių 
chromozomuose lokalizuojasi 
genai arba įvairių orgahizmo 
žymių užuomazgos. Su jomis 
perduodamos vaikams visos pa
veldimos tėvų žymės, tarytum 
tose mikroskopinėse narvelio 
dalelėse sukauptos visos bu
siančių kartų žymės, galios 
ir visa ateitis. Chromozomų 
struktūra, nebuvo žinomą. Kiek- 
Vienai rušiąi charakteringo 
chromozomų skaičiaus ir jų su
dėties keitimasis nepastebėtas. 
Ir chromozomai buvo laikomi 
pastoviais ir nekintamais, kaip 
esą nekintamos ir gyvijos rų
šys. tačiau jauj-ij^ vienas “nėr

Dr. Sara Ruth Dean, vaikų ligų specialistė, iš Greėnwood, 
Misš., kuri tapo suimta ir yra kaltinama nunuodijusi Dr. J. P. 
Kennedy (dešinėj), su kuriuo ji dirbo klinikoj. Kaltinimas yra 
paremtas paties Dr. Kennedy pareiškimu prieš mirtį, kad ji 
įdavusi jam nuodų, vaišindama jį dėgtine.
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kintamas” dydis yra pasikei
tęs.

Nekintamas ir nedalomas 
atomas liko suskaldytas į dau
gelį dalių. Iš vieno elemento 
galima pagaminti kitas. Gyvi
jos pasauly iš seniau nekinta
mos bent kurios rųšies tapo iš
auginto daugelis naujų rųšių. 
Ir chromozomų problema nepa
liko užmiršta. Iš. mutacijos 
fakto suprantama, kad’ kęičian- 
;is organizmo paveldimoms sa
vybėms, turi keistis ir genai, o 
kartu ir chromozomų struktū
ra. Nors mutacija buvo jau 
daug anksčiau žinoma, bet iki 
1915 metų nebuvo tikrai kon
statuotas chromozomų kitėji
mas. Tik Morgano tyrinėjimai 
muselės Drosophila melanogas- 
ter davė daug medžiagos šiam 
klausimui išaiškinti. Tyrinėta 
muselė turi 4 poras chromozo
mų, iš kurių vieną porą suda
ro lytiniai chromozomai ir vie
ną porą rudimentariniai mikro- 
chromozomai. Morganas ir Hur- 
tevant nustatė chromozomuose 
taškus, kuriuose lokalizuojasi 
vieni ar kiti genai. Paskutiniu 
metu yra išdirbta smulki sche
ma įvairiausių genų padėties ir 
tuom dalinai chromomų pa
slaptis atidengta. Rasta, kad 
muselių mutantų, kurių vieni 
turi baltą, kiti eozininę ir treti 
vyšniavą akių spalvą, šių žy
mių genai lokalizuojasi tose pa
čiose vietose. Reiškia, atsiran
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dant naujiems mutantams ata
tinkama chromozomo dalis pa
sikeičia. Pav.: iš geno sutei
kiančio muselei eozininę akių 
spalvą, gaunasi genas, duodan
tis baltas akis.

Nustatyta daug panašių ge
nų grupių, kurios lokalizuojasi 
tose pačiose vietose. Tai vadina
ma indentiškų vietų. teori ja.

Morganas pastebėjo ne tik 
vidujinį chromozomų struktū
ros persiformavimą, bet ir jų 
skaičiaus kitėjimą. Kai kurie 
musės mutantai turi ne 8, bet 
12 chromozomų.

Jau 1907 m. Lutz pastebėjo, 
kad Oenothera gigas turi du 
kartu daugiau chromozomų už 
Oen. Lamarckianą. Jo stebėji
mai vėliau buvo patvirtinti ki
tų tyrinėtojų.

1924 metais pasirodė Bleksli 
ir Bellingo darbai apie durna
ropės (Datura Stramoniurn) 
mutantus.

šis augalas turi somatiniuos 
narveliuos 24 chromazomus, o 
jo mutantuos pastebėta po 25 
ir 26, po 36 ir 48, po 49 ir 50. 
Skirtingas chromozomų skai
čius atitinka skirtingam dur
naropės mutantui. Jų skaičiaus 
didėjimas greičiausia vyksta 
joms dalantis pusiau*

Dar paminėtina W. Baterso
no išnarstymo teorija. Jo ma
nymu, mutuojant genai persi
grupuoja, bet nesikeičia, Atsi
radimas naujos žymės aiškina

mas aktyvavimusi buvusio pa
slėpto (latentinio) geno, o žy
mių išnykimas — aktyvių ge
nų perėjimu į latentinį stovį. 
Įvairiuose gyviuose esą daug 
neaktyvių genų ir bendrai įvai
riausių formavimosi galimumų. 
Jų iškilimas aikštėn duoda mu
tantus.

Kad yra galimas chromozo
muose genų persigrupavimas, 
yra pastebėjęs Morganas. Jis 
konstatavo, kad antras Mende- 
lio dėsnys, kuris sako, kad (do
minuojančių ir recesyvinlų) ge
nų grupės veikia viena nuo ki
tos nepriklausomai, yra ne vi
sai tikras. Genai esti tam tik
roj tarpusavio koreiecijoj. Per
sigrupavus ar pasikeitus vie
nam ar keliems genams, kei
čiasi genų santykiai ir kartu 
visos organizmo savybės.

Drosopil. melanog. mutante 
pasikeitus kūno spalvos genui, 
pasikeitė ne tik kūno spalva, 
bet ir amžiaus ilgis, veisiamas 
ir kitos fiziologinės savybės, 
kas nurodo į genų santykių ki
tėjimą ir korekcijos buvimą.

ši Morgano korekcija pra
plečia matavimo ribas.

N. Batersono kitėjimo panei
gimas, o to vieton pastatymas 
latentinių genų, kaip daleidi- 
maš be eksperimentinio pagrin
do neturi jokios reikšmės ir 
antievoliučioništų viltis, išei
nant iš šios teorijos sugriauti 
Darvino mokslą, nueina niekais.

Morganas veikale “Teorija 
gena” (vertimas) sako: “Da
bartiniu metu nėra jokių davi
nių, kurie leistų manyti, kad 
nauji genai atsiranda kaip nors 
kitaip, o ne keliu pasikeitimo 
struktūros senųjų genų. Bend
ras genų skaičius pasilieka 
sveikas ir pastovus ilgų metų 
bėgy. Tačiau jų skaičius gali 
pasikeisti keliu padvigubėjimo 
viso chromozomų assortismen- 
to”.

(Bus daugiau)

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

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. WL 
Andelman, 284 Tremont St, 
Boston, Mass.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE
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Svarbioji lakūnų žut 
vimo priežastis

Daug jau prirašyta, daug pri
kalbėta, daug įvairių versijų 
paskleista įrodinėjant musų la
kūnų žuvimo priežastis. Bet pa
ti svarbioji priežastis dėl ku
rios žuvo Darius ir Girėnas dar 
iki šiol nenustatyta. Rats fak
tas visiems gerai žinomas, bū
tent, kad lakūnai užkliudė me
džių viršūnes delko ir susikūlė 
lėktuvas. Kas gi viso to kal
tininkas?

Vieni įtaria vokiečius, antri 
kaltina Amerikos lietuvius, tre
ti peikia Lietuvos diplomatus 
Jungtinėse Valstybėse, kiti net 
pačius lakūnus. Bet nevienam 
iš šių kaltininkų tikrai negali
ma primesti kaltės. Vokiečių 
įtarimas niekuo tikru neparem
tas; kaltinti Amesrikos lietuvius 
negąįima irgi, nes jų doleriais 
padirbinta Lituanica. Daugelis 
noriai aukavo kiek tik kas iš
galėjo ir turėjo progos. Be abe
jo, butų daug daugiau suaukuo- 
ta, jei butų organizuotai ir su
maniai darbas varomas. Taip 
pat negalima kaltinti nei pačių 
lakūnų, nes jie parode nepa
prastą didvyriškumą, nebent 
tiek, kad neganėtinai dar pri
ruoštu lėktuvu išskrido.

Tai kame gi priežastis? 
Svarbioji tragedijos priežastis 
greičiausiai tai “Transatlantinio 
Skridimo Komiteto Čikagoj” ap
sileidimas. Jis didžiausias kal
tininkas. štai dėl ko: šio ko
miteto tikslas ir pareiga buvo 
tinkamai suorganizuoti ir su
kelti lėšų fondą ir priruošti 
lėktuvą skridimui. Ar Čikagos 
Komitetas tai padarė? Ne. Pir
miausia, jis nesugebėjo sukelti 
lėšų fondą. Tas darbas jiems 
nesisekė. Jie nepatraukė mi
nios, neįtikino visuomenės ir 
pagaliau net kai kurie komite
to nariai buvo abejučiai lakūnų 
skridimui. Skaitant jo prane
šimus, atrodė sausas cifrų pa
brėžimas, formalisto biurokrato 
atliekamas. Todėl nenuostabu, 
kad visuomenė nepilnai tikėjo į 
lakūnų pasiryžimą, o ypač kada 
jie lukuriavo New Yorke.

Ruošiamose pramogose trans
atlantinio skridimo naudai, kas 
tuos kelius dolerius sukeldavo! 
Nagi patys lakūnai, suprakai
tavę, vežiodami žmones visą die
ną savais lėktuvais. Beveik vi
sos lėšos, išskyrus tikrųjų bei 
garbės rėmėjų aukas, pačių la
kūnų sukeltos, o ne komiteto. 
Komitetas tik tas sumas į savo 
knygas įtraukdavo. Paprasti 
vajų agentai didesnes sumas su 
kelia negu šis komitetas ir dar 
tokiam prakilniam tikslui — 
kaip skridimas per Atlantą.

Kitas neatleistinas Čikagos 
Transatlantinio Komiteto apsi 
leidimas, tai' negalutinai pri
rengtą Lituaniką išleisti kelio, 
nėn. Ar buvo tikslu dar neįtai 
sius tikrojo propelerio ir kitų 
dar instrumentų ruošti išleistu
ves? Nenuostabu kad musų 
dalykas išrūpinti leidimas skri- 
Yorke ir dėlei to susilaukė daug 
apkalbų, kas juos pastūmėjo 
nelaiku išskristi iš Bennett ae
rodromo. Ar ne “Transatlan
tinio Skridimo Komiteto” buvo 
dalyvas išrūpinti leidimas skri
dimui? Bet patys vargšai la
kūnai turėjo rūpintis viskuo. 
Neturėjo jie ramios valandėlės, 
aikvojo energiją j visas puses, 
nes nebuvo kas juos pavaduoja.

Dar kitas komiteto apsiledi- 
mas—nejrengimas lėktuve ra
dio. Paskutinieji du transatlan
tiniai franeuzai lakūnai, skris
dami į Aziją, du kartu hiiyo 
paklydę virš Balkanų kalnų, bet 
visus nurodymus jie gavo per 
radio ir išvengė nelaimių. Be 
abejo, jei ir “Lituanikoje” bu
tų buvęs įrengtas šis begaliniai 
naudingas instrumentas, Darius 
įr Girėnas butų pasekę tikslo?

Chicagps Transatlaptiniąm 
Komitetui mažai terūpėjo lakū
nų padėtis New Yprfce. L^bai 
mažai su jais tęsi^i^ipojo. Taip 
pat komitetas nięko nedarė, kad 
atremti paąklx<įMsiMs gapdųs 
bei apkalbas apie lakūnus bų- 
napt jiems New Yorke.

Sudėjus šiuos visus Chicagos 
“Transatlantinio Skridimo Ko
miteto” apsileidimus į vieną 
krūvą susidaro didžiausia spra
ga ir didžiausias smūgis trans
atlantiniam skridimui ir t^po 
pačiu, be abejo, bus vięna iš 
svarbiųjų priežasčių puvimo mu
sų didvyrių. į^i^įteįtas apsi
ėmė dideliai atsakomingą dar
bą, bet jo neatliko. Tokiam dar
bui tinkami žmonės turėjo bū
ti parinkti, energingi, veiklus, 
įtakingi, o netaip kokiai tuš
čiai vietai lyg su kamščiu už
kišti. Išskyrus tik porą asme
nų, kurie tikrai nuoširdžiai dir
bo ir prakaitavo, kad skridimą 
realizuoti, kiti nei piršto nepa
judino. Kai kurie nariai mini
mo komiteto yra žinoma, nėra 
pratarę jokios prakalbėlės, jo
kio paraginimo kitiems prisidėti 
prie lakūnų skridimo, bet komi
tete tupėjo, tykodami nenupel
nytos garbės laurų įgyti. Labai 
gaila, kad tas pats komitetas 
pasiliko niekieno nerenkamas 
Dariaus ir Girėno paminklo sta
tymo darbe.—S. S.

Visuomenės apt. į- 
monių galva komen
tuoja apie naujus 

įstatymus
Jąmes Sįmpson persergsti apie 

padidintą III. Cpmmerce Copi- 
mission g^lią

Public Service of Northern 
Illinois and Peoples Gas, Light 
and Coke Co., James ’Simpson, 
Commonwealth Edison Com
pany, direktorių tarybos pirmi
ninkas artimoje praeityje kal
bėdamas apie naujus valstiji- 
niUs įstatymus, paliečiančius vi
suomenės aptarnavimo įstaigas, 
padarė sekamus komentarus:

“Tarp naujų Illinois įstatymų, 
yra vienas kuris žymiai padidi
na Illinois Commerce Conimis- 
sion kontrolę ant visuomenės 
aptarnavimo įmonių. Jis sutei
kia komisijai galią kontroliuoti 
gaso, elektros, etc., ratas. Jis 
taipgi leidžia komisijai, tyrinę 
jaut bendrovių vedimą samdyti 
bendrovės kaštais, apkamuoto- 
jus, buhalterius, etc.

“Įstatymas toliau įg^liųoja 
komisiją numušti kainas vienų 
metų terminui, neątsiklausius 
įmonių.

“Reikia pastebėti, kad tų 
privilegijų naudojimas ;š vals
tijos komisijos pusės ir padi
dinti mokesčiai, padidins visuo
menės aptarnavimo įstaigų ope- 
ravimo lėšas, o nenuoširdus 
privilegijų naudojimas sukeltų 
rimtą finansinę suirutę. Tų pri-

ilH •: f., J

AUGUSTAS YURKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug- 
piuČio 12 dieną, 3:15 vai. po ‘į' 
pietų, 1933 m„ sulaukęs 39 m. ■ 
amžiaus, gimęs Lietuvoj. Paliko i 
dideliame nuliudime brolį Franci- 
škų ir brolienę ir jų šeimyną, 
pusbrolį Prancišką ir jo šeimyną, i

Kūnas pašarvotas randasi 5654 - 
W. 64th PI

Jonas šeštokas rūpinasi laitįo- ; 
tuvėmis.

Laidotuvės jvyks rugpiučio į 6 
dieną, 1 vai. po pietų iš namų į 
Tautiškas kapines.-

Visi A. A. Augusto Yurkaus 
gimuūS' draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį pątąrnavimą ir atsisveikinimą.

Laidotuose patarnauja grabo
rius Juozapas Etideikis ir Tėvas, 
Tel. Repub|įc &540.

vilegijų • pa-sekniės prįkląųsys 
nuo to, tkpip sumaniai įr jnuo- 
S|ird.žįai .konųsija jas naudos.

20-to wai'(jo yTP. 
apgailestauja narjo

S. Miliaušo mIį
Nustojęs uolaus veikėjo; mirė 

atąig£a| [į

18 APJĘLINKę.—Ttugp. pra 
džioje įvyko 29-to wardo Lietu
vių Politikos ir Pašalpos klubo 
susirinkimas, kariame paaiškė
jo, kad mirė vienas valdybos 
narys Simonas MaliauŠas— po 
lab^i ti^mpęs ligos. Tą pačią

AHA“** .^Kųstisį 
kad jaučiasi blogai— numirė. 
Spėja, kad ftOiko akloji ^ąma, 
Buvo padaryta operacija, bet 
negelbėjo.

Pirmininkas ir kiti valdybos 
nariai išreiškė apgailestayįmą 
ir užuojautą, kad nelaboji mir
tis išplėšė iš musų klubo tarpo 
narį, kuris dar galėjo darbuos 
tis lietuvių naudfd.

Į klubą priąirašė vienas nau
jas narys, dėl ko pasidarbavo 
narys A. >Klęvinskas. Turiu pa
sakyti, kad Klevinskui pripuola 
garbė dėl naujų narių prirašy
mo.

Rengia pikniką sekmadienį

Iš raportų paaiškėjo, kad jau 
viskas priruošta klubo pikni
kui, kuris įvyks Svilainio dar
že, rugp. 20 d. Visi, kurie mė
gstate atsilankyti į piknikus— 
linksmai praleisite laiką. Buki
te 20-to wardo PP Klubo sve
čiai. Jus kviečia

Rengimo Komisija.

PIRMYN
SHARPS and FLATS
■ ' - ■ ■ .••'v’." •• •■^•4.. . , U(. ,

THE D. P. CODE

rOfi$as ir Akinių

- 756 West 3! 
kampas Halste 

Valandos nuo- 10—4, 
Nedėliomis pagal

Skelbimą! ^Naujienose 
duoda napdą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

I. J- ZOLP
GRABORIUS 

1646 West St. 
X«l. Bonlevard 5303 ir 8413 

1$7 So. 49th Ct 
T* ,Cf«rp 3714. £ .

18th by

Ofiso tel. Lafayette 7031

8

9

Advokatai

8

Phone Canal 6122

rd 5914

TelefoBM OmmU 61S2

Of
Of 

for

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Av«. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockivell St. 
Tęl. Republic 9723

756 W. 35tK St 
(Cot. of 35tb B Halitcd Su )' 

Ofiso valandos: nuo 2-4, pųo 7-9 
Nedėldieniais jiagąl sutartį.

DENTISTAS
4143 Archer Avenue

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N.Deatborn St.Jtooms 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaroLietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. . Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Lietuviai Daktarą!
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: valandos 8—6

W. Side:2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanodSUo, Seredos tr PStny&oB vak. 6 M 8 

Telefonas Canal 6120
Namai: 6459 S. Rodorell Slre<4 
taraluko. Ketverto ir Subatioy vąk. < lįd •

DR. A. L. YUŠKA 
2422 IV. Marguette Rd. 

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovebill 1595

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama. 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

Tėl. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Dirbtuvė 
St. 

St. 
nuo 6 iki 
sutartį.

Ree. 6600 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haltted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 
Nedėliomis. nuo 10 iki 12. 
3343 South Hahted Street 

Tel. Boulevard 1401

SIMON M. SKUDAS
GRABPRIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

■ ■ . ; - m j J s 'i-'.'

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Aehland Avė., 2 luboe 

CHICAGO, ILL. 
specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABQRIUS ir 
JBALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Cfaicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

LIETUVIS GRABORIUS 
Patąrnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pl„ Chicago 
SKYRIUS:

1439 g. 49 Ct., ,Cicero, III.
T«l. Cicero 5927

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.

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Eutopoe ir vėl praktikuoja 
" ' tenojoj vietoj. '* į 
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-iP P.‘ M. Sekmadieniais ir ketyjęta- 

3M5 VMKd'Št
Tek BOULEVARD 9199

JOflap

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. C. K. KLIAUGA 
m ik, .5 -« » | ff > r* r. 1 n / * /M **

Dentistas
Valandos nuo 9—9

2420 W. Marąuette Rd.
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 tr 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Calįfornia Av«.

Telefonas Republic 7868

j. f: badžius
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso: Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 

Ofisas 3192 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Telefonas Yards 0994 

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

*

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsam uoto jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St 
^CHICAGO, ILL.

Lietuviai Daktarai

DR, MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesne ir patogesne vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare
- Šventadieniais'nuo 10 iki 12

* Rborfe Boulevąrd 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERfASH
756 W. 35th Št

(Cor. of 35tb 8 Hahud S(<.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:10-8:30

Nedėldieniais pagal sutartį

g^gęd £11 a great ei vii unęler- 
jtąking wiietlier that orgąni^a- 
jŲop of P. P’s. so conceived 
an,d dedicated can įoiig en- 
'<£ure. \ye gathetęd of a Są- 
A^dąy uight ori a grept pięnįc 
grounds. We came to dedical,e 
a portion ęf tbose grounds 
as a resting place for those 
who gavę thcipselves up that 
tins organization migli t Ii ve. 
Jt £s • altęgether fittipg and 
pi’oper that we should do t lūs. 
£3ųt with auohęr jbjprrel ąnd a 
few hiore steins tpday, we 
could not dedicąte, we could 
jUOt gopseęrdįte, we could not 
bave left those grounds. The 
strong inen, both in physiųue 
and mentality who struggled 
here have consumed a num- 
ber of steins f ar above our 
power to atfd or detract. Our 
public w(i,ll įi.ttle note nor long 
ręiucmber what we say here, 
būt those who passed the Busy 
Bee on Archer Avė. can never 
forget whąt we did there. It 
£s jjqr us, t|ie meuibers of D. 
P., rathcr to be dedicated 
here to the unfinished work 
which we who ate, drank, 
apd sąng there have thus f ar 
so nobly advancęd. It is 
rąther for us to he here dedi- 
ępted to ,the task reinaining 
before us that from this day 
,qn wc take inereased devo- 
tion to the cause for which we 
ate and laughed and drank 
that lašt fyy measure of 
lager; that we here resolve 
that this day sh^ll not die in 
vąin; that this organization 
ųnder the name of D. 
shall have a new barrel 
lager and that memories 
thc D. P. by the D. P. and 
thc D. P. shall not po 
from this coluinn.

NAUJIENOS PICNIC: - 
Following are glimpses of the 
large outųig held lašt Sunday 
by NAUJIENOS ... The many 
įhousan^ls of people that at- 
.tejidcd aįį had a very good 
Jime ... Apparently with the 
installation of the NRA and* 
ithe repeal of the
,twenty one statės, the depres- 
sion is over ... The program 
was short būt varied ,and 
good ... Pirmyn along Ayith 
many poted soloists did their 
bit on the program ... From 
the beaming faces and smi- 
ling eyes, we gathered that 
the young people enjoyed 
dąn^ing to the music of the 
Stephen Revelers even though 
Georgie was not present to 
take charge of the orchestra. 
Arty, the saxophone player, 
did a very good job of direct- 
ing ... For sopie reason or 
other, Ray and Little Helen 
were not seen very much by 
the gang ... The chorus is 
turniug to be a family affair. 
We hąve now the four Miller 
brothers and one of their cou- 
sins in our inidst... For a 
very good reason, Frapnįe M. 
was chosen thc president of 
thc D. Ps. lašt Sunday. Būt 
now there appears to be a

eonfliet. Frąnk Jak. was ejcc.t- 
ed president... People from 
ąll parts ęf the United States 
were at the pienie and many 
ivisbed ,they belęnged to tlie 
renp^ted pirmyn chorus. 
(No, we are not braggiu^, 
pnly puffing pilt our chests... 
Al i^pitlis, now that he has 
some new rigging on his 
motor buggy, has turned very 
pppular .. ..To pll our pro- 
spective memhers who at- 
tended the pienie Sunday, vve 
wish to say that the next rę- 
learsal of the chorus will be

J' ' ■ • ‘

Friday, August 25th. The 
įlace will be announced next 
Wednesday. Next Wednesday 
will also appear the story 
“How Our Teacher Found 
Himself”. Till then,

THE SINGING FOOL 
bids you adieu and pleasant 
thoughts.

Four steins and two barrels 
ago our pal, Pūky, brought 
forth upon thc Busy Bee a 
large party conceived in liber- 
ty and dedicated to the pvppp- 
sition that all men can hpld 
the cjuantity. Now we are e(p-

4002

6240

3235

DENTISTAI 
Geras Darbas Už Žemas

Teisus, Patikėtini 
17 METŲ P

232 SO. STATE
OFISAI VISUR 
W. Madison 
Street 
So. Halsted 

Street 
W. Roosevelt 
Road

Vakarais iki 9—iiNedel.
Radio kasdien WCFL 1

Kainas

MIESTE
2642 Milvvaųkee

6320 Cpttage 
Grove Avenye 
635Q N. Clark

Vidųrmięęty 9-6 
. 10:30 ryto

LietuvesAkušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
& Midwife 

/ • H 6109 South Albany
gi Avenue

■ ■1 Phone
IRill Hemlock 9252 

v| PatarnauJa prie gim- 
dymo namuose ar li- 

hj || 9 goninėse, duodu ma-
| ssage, electric treat-, 

mene ir magnetic 
l blankets ir t. t.H Moterims ir mergi- 

|į] noms patarimai do- 
vanai.

.............. "" 1 111111 J1 '■■■■ 1 ■■■ ■ !■ — ........................... I
-iiu*... »w;«.»    ■ • • 4«». < t • ; ’■ .» >. < : »

JUOZAPAS EUDI2IKIS IR ThlAS
G R Ą Q ,R I A I 

į!Jgs už’

Pašaukite RĖ^^bLlC 8340° $51 ^eksperto natąrnaviųio
ir

5340 Stonai Ked^ie Avenue

Nežiūrint kur

SENIMĄ IR MAUSIĄ
įstaiga ■

J. F. BUDBISĮ9 turl
Jaugtau8|p AfflMJI. jBM?1™"4’.

: _ kunsJ. F. BUDE

Nuliudimo vahj^, «« jataipa.
•*■ • — \ '■ • . • * •• .»i «. . ; •, •

TV’ JĮ’,

•i

i. v

J. J. BAGDONAS

2506 West 63rd St.
Tek REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas .Betkus
. Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St.

CICEkO, ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Margi ir įvairus įs
pūdžiai iš antro “N- 

nif pikniko
Reporteris F. B. nupasakoja 

savo patyrimus sekma
dienio parengime.

Mes Chicagos ir artimesnių 
kolonijų lietuviai praleidome 
įspudingę sekmadienį “Nau
jienų” dainų ir muzikos pik
nike. Tie įspūdžiai taip įdo
mus, kad mes tikrai turėsime 
smagumo jais pasidalinti su 
“Naujienų” skaitytojais.

Sekmadienio rytų, apie 12 
vai. mes, kokie 4,000 naujie- 
niečių, jau buvome “Birutes” 
darže. Kaip mes nuvykome, 
tai nesvarbu. Bet apie 3 
vai. po pietų jau buvo prisi
rinkę tiek publikos, kad net 
jūsų reporteris buvo prispaus
tas prie tos vietos, kur dvi 
paneles Suzana ir Ona “šalta- 
košę” pardavinėjo.

Žinoma, tas jums irgi ne
svarbu, bet dalykas tame, kad 
jis negalėjo patirti galutinų 
skaitlinių., Na, tiek to, mes 
nesiginčysim, ar ten vienu 
“Naujięnų” piliečių buvo dau
giau ar mažiau.

O alaus, alaus kiek išgėrė! 
Pavyzdžiui, jeigu ir geras 
blaivininkas, gerai ištroškęs, 
norėjo gauti stiklę alaus, tai 
turėjo laukti, arba... Ir 
jūsų reporteriui reikėjo 
laukti iki -Galskis arba Senas 
Petras pripils stiklę alaus. 
Kitam “Naujienų” piknikui 
turi būti vieta parinkta, kur

PARDUODU pilnai įrengtą užeigą. 
Atdara per 5 metus. Aš turiu kita biz
nį. Kreipkitės: 852 W. 69th St.

REIKALINGA mergina abelnam na
mų darbui; 3 šeimynoj. Alga, kamba
rys, užlaikymas. Northsidėj, arti ežero. 
Levin; tel. Rogers Park 9058.

RESTAURANTAS ant pardavimo su 
alum; biznis labai geras ir seniai išdirb
tas, bet esu priverstas apleisti. Priežastį 
patirsite ant vietos.

3457 S. Halsted St.

PAIEŠKO partnerio į keptuvę, su 
mažai pinigų, kad mokėtų karą dfaivyt. 

2955 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė; 
kaina visai pigi. 3401 Aubum Avė.

PARSIDUODA aludė; ilgas leasas. 
pigi renda, geroj vietoj; parduosiu pi
giai; priežastį patirsite vietoj; savinin
ką galima matyti nuo 10 iki 12 vai. 
ryto. 6759 So. Halsted St.

MERGINA VIRŠ 18 metų abelnam 
namų darbui. Pasilieka vietoj naktimis. 
Max Levy, 4035 Gladys Avė., Tel. 
Nevada 753 5.

•r

mintyje taip dary t<

Cliesterfield
• Irti* iMtttr* Myim Tobacco Co,.

nors prie gilaus Šulinio.
Alų taip begeriant ir belau

kiant nuo estrados pasigirdo 
balsas p. Žymanto šaukięs, 
kad visi tuoj susirinktų prie 
estrados, nes prasidės progra
mas.

Minios pradėjo slinkti. Ir 
tie, kurie dar nebaigė pietų, 
nuėjo palikę visus skanėsius 
ant stalų.

“Koncertas atvirame ore” 
Valgis, alus nerūpėjo susirin
kusiems, ba jie didžiai klau
sėsi dainų p. S. Rimkaus, p-ės 
Paškevičaitės ir art. J. Babra
vičiaus.

Pirmiausiai dainavo Rim
kus. Publika plojo • delnais, 
kad daugiau dainuotų. Dai
nuoja kitę dainę. Ploja, kad 
ir trečię dainuotų. Tas pats ir 
su kitais dainininkais, ypa
tingai p. Babravičium. Ar jus 
tikėsite ar ne, bet jeigu jis ne
būtų sustojęs dainuoti, tai 
publika gal ir šiandien dar 
tebeplotų, kad tik daugiau 
dainuotų.

Bet labai gerai, kad jie su
stojo dainavę, tai ir p. Stepo
navičius turėjo progę “Pir
myn’1 choristus pražiodyti. 
Vykusiai sudainavo tris dai
nas.

“Gorila”
Po kiek laiko p. Žymon- 

to balsas, kad atvyksta eilė 
ristikų ir atveža iš Afrikos 
gorilę, su kuria eis persiimti 
drapiežnas dzūkas Bancevi- 
čius.

Neilgai reikėjo laukti iki 
pasirodė Bancevičius ir “gor
ia”. “Gorila” buvo keista. Be 
plaukų. Ar tai ji nupliko iš 
senatvės, ar ję Bancevičius 
apipešė?

Bet, kad jie abu ritosi, tai 
jau tikrai manėm, kad Bagdo
nas uždirbs šimtę kitę, parū
pindamas spcciališkę grabų 
bent vienam iš jų. Bet visai 
kitaip buvo negu mes manėm. 
Netik abudu išliko gyvi, bet 

eiga re ta s, kuris yra LENGVESNIS
cigaretas, kuris yra GERESNIS
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PASAULIN? PARODĄ LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ IŠ KITU MIESTŲ!!!

Per visų vasaros laikų lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuo^’ Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodų.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui. ' 4
Kodėl jums nepagarsinti tų liuosų kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletu ekstra dolerių?
Padarykite tai Šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai
Pašaukite

ir linksmi ėjo nuo estrados, 
nes “referee” nusprendė, kad 
abu yra laimėtojais-čempio- 
nais.

Šiaip nuotaika publikoje 
buvo linksma ir gyva. Kai 
užėjo nakties tamsa ir visi 
turėjo skirstytis ir važiuoti 
namo, tai gal ne vienas pilie
tis susiraukė, kad ta linksma 
diena taip greit praėjo ir vėl 
reikėjo laukti gana ilgę laikę 
iki “Naujienos” surengs mums 
kitę pramogų. —F. Bulatu.

Žmogvagys norėjo 
pagrobti lietuvi gra- 
borių J. J. Bagdoną
Du įtariami vyrukai suimti; 
Bagdonui pasisekė ištrukti iš 

jų rankų.

Vakar paaiškėjo, kad du 
“kidnaperiai” — žmogvagys, 
buvo pasikęsjnę “kidnapyti” 
lietuvių graborių ir ristikę J. 
J. Bagdonų, 2506 West 63rd 
Street.

Sugriebę aukų, kidnaperiai 
prievarta įtempė jį į savo au
tomobilių ir nuvažiavo. Suim
tajam pasisekė iššokti iš va
žiuojančio automobilio netoli 
Brighton Park policijos sto
ties, prie Pershing Road ir 
California avenue, į kurių jis 
tuojau nuėjo ir raportavo apie 
pasikęsinimę.

Policija suėmė du vyrus, į- 
tariamus, kaipo kaltininkus. 
Jie yra Edvvard Stodloney, 31, 
1856 West 45th Street ir Jo
seph Surovich, 5155 South 
Fairfield avenue.

Detroitiete B. Kalis 
Chicagoje

Vakar Chicagon atvažiavo 
lietuvaitė p-lė Bctty Kalis,

Detroit, Mich., ir apsistęjo pas 
savo giminaitę p. U. Žukaus
kienę, 2126 South Halsted st. 
Ji planuoja aplankyti Pasau
linę Parodę ir grįžti Detroi- 
tan šeštadienį. Ji esanti daini- 
nininkė.

L. U. C.
L. U. C. meeting Thurs. 

eve., Augusi 17, 1933 at the 
Lith. Consulate, 100 East Bel- 
levue PI., at 7:30 P. M.

Many important matters to 
be dkcussed. The constitu-

PRANEŠIMAI
Rasta

Kas nors iš “Lietuva” Beno 
narių “Naujienų” piknike pa
liko instrumentų. Kreipkitės į 
“Naujienas.”

BURNSIDĖS SLA. 63 kp. išvažiavi
mas įvyks rugpiučio 20 d. Dambraus
ko farmoje. Willow Springs, III. Tro- 
kas išeis iš Burnsidės 10 vai. ryto nuo 
Tuley Parko, o iš Roselando nuo A. 
Laurutano namo, 10530 Indiana avė., 
10:30 vai. ryto. Norintieji važiuoti 
troku susirinkite laiku viršminėtose
vietose. Komisija deda’ pastangas, kad 
surengus išvažiavimą kuopuikiausiai. 
Bus geri muzikantai, bus šalto alaus, 
bus bėgtinės suaugusių vyrų, jaunų ber
niukų, storų moterų, jaunų mergaičių 
ir tt. Laimėjusieji gaus dovanas. Na
riai ir svečiai kviečiami dalyvauti išva
žiavime. —Komitetas.

CHICAGOS LSS. Centralinė kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą, rugp. 18 
dieną, 8 vai. vakare “Naujienų” name.

Gerbiami draugai ir draugės malonė
kite visi būtinai atsilankyti į šį susirin
kimą, nes turime labai svarbių reikalų 
apsvarstyti, kurių negalima toliau ati
dėlioti. O ypatingai svarbu, kad bus 
Pildomojo Komiteto nominacijos.

Kviečia Valdyba.

Pęter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S, Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840 

tion is to be ratified.
It is.urgent that you attend!

S e c’y A. Kai ris.
\ 

Visos anglių kompanijos 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 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

Chrysler ir Plymouth

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

Balzeka$ Motor Sales 
4038 ARCHER AVĖ. 

Tel. Lafayette J082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

RADIO KLIUBO 
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ 
KAS RYTĄ 
(APART NEDĖLD.)

\ IŠ STOTIES

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

Moderniškas Kotelis
Savininkas CHAS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. Kai
nos nuo $1.50 ligi $3.00.
1843 So. Halsted St

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

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

PADARO legališkas 
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančių 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

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 Avė. Chicago, III.

CLASSIFIEDADS
—........................................................ •- - ■■ — -

______ Automobiles_______
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamų kainę.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Educational
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos. Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižimo, High 
School ir Kolegijos Inžinerijos. taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

SUTTER
228 N.. LaSalle St„ 
Tel. Central 3649, 

Atsičaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak.

Miscellaneous for Sale
_ a-^_r 118 ____

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

MILLER « CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.
.......... ..............i.......... .

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BURBAU OF CH1CAGC 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

CLASSIFIEDADS
Business Service

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOP1NG CO. 
3216 So. Halsted St. 
Tet Victorv 4965 

—O—

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvtžame1 ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago. III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-^

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

6955 So. Talman Avė.

ALAUS ŠALDYTOJUS 
Del piknikų arba parių parduodame ar
ba renduojame. Work benčius padaro
me ant užsakymo.

STONE KOLD COOLER CO.
1838 W. 33 St. Tel. Lafayette 9610

ATIDAVIAU savo namą resyveriams: 
priverstas urnai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio setą, miegruimio 
ir pusryčių setus, keturius puikius kau
rus, liampas, vacuum valytoją, paveik
slus, įvairias vertingas reikmenas. Šie 
dalykai buvo visai neseniai pirkti. Par
duosiu su dideliu nuostoliu, jei kas pa
ims tuojau.

584 2 South Claremont Avenue, 
tuoj į rytus nuo Western.

PARDAVIMUI bučernės rakandai su 
šaldytuvu gerame stovyje labai pigiai. 
25 3 9 West 69th Street.

Personai
Asmenų Ieško

ESU ATVAŽIAVĘS į Worlds Fair 
Norėčiau sueiti su sesere Ona Jankaus- 
kiutė Walatkovicz ir broliu Jonu Jan
kausku.

Joseph Martin Jenks 
Lithuanian Hotel 

1606 So. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

GERA PROGA duonos išvežiotojui 
savo troku arba automobiliu; sąlygos 
—kaip norės: ar ant komišeno ar ant 
algos; bet butų gerai, kad turėtų savo 
išdirbtą “rautą.”

Gold Star Bakery 
3357 So. Auburn Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai




