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Lietuvos Naujienos
Ūkininku ekskursija

Lietuvos Darbo

kad jokio bado Rusijoj nėra ir kad šiemet derlius buvo labai

Lenino raštus

turi

miega

Statosi miestas

Trys užmušti lėktuvo avarijoj

Buvo apkaltinta ir vi

Tek CanaI 8500

Pasimirė žymus Chi- 
cagos demokratų po
litikierius Tim Crowe

Chevrolet pasisamdė 
11,000 darbininkų

Tikisi, kad prohibici- 
ja bus atšaukta prieš 

lapkričio 7 dieną

BILBAO, Ispanijoj, r. 28. — 
Du žvejų laivai tirštoj migloj 
susidūrė juroj už 6 mylių nuo 
kranto. Nelaimėj žuvo mažiau
sia 11 žmonių.

GLEANIN6 IN 
\VHEAT FIELOS

Dideli potvyniai Chi 
nijoj tebesitęsia

Konfiskavo socialde 
mokratų laikraštį

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

Giedra ir biskį vėsiau.
Saule teka 6:11Š leidžiasi 7:

11 žuvo laivams su 
sidurus migloje

Darbininkų unijų pripažinimo klausimas 
pasiliko atviras. NRA. pradėjo vi

soje šalyje plačią kampaniją

STAMFORD, Conn.
Armijos lakūnas Harmon skris
damas iš Washingtono pritruko 
gasolino ir nesikėdamas naktį 
nūsilejsti, iššoko iŠ lėktuvo, kad 
nusileisti parašiutu. \ Tečiaus 
jis vistiek užsimušė miške, o 
lėktuvas nukrito už 8 mylių — 
Stamford priemiesty.

Chicago, III., Antradienis, Rugpiučio-August 29 d., 1933

Šilko darbininkai 
skelbia generali

nį streiką

Nuo
mieste mirė jau 89

Bijodamas bausmės pa 
sikorė piemuo

CHICAGO.—Pittsburghe nuo 
miegamosios ligos pasimirė chi- 
cagietis Wm. Clougy, 15 m., 
8126 Kimbark Avė., kuris, kaip 
manoma, užsikrėtė ta liga važi
nėdamas su* tėvais po rytines 
valstijas. Nuo tos ligos St. 
Louis, Mo, 
žmonės.

Pasirašė Automobilių 
Kodeksą

RAGANA, Kuboj, r. 28.—Ka
sinėjant Piedra ežero pakran
tėse, arti Havanos, atkasta 10 
slapta palaidotų lavonų. Mano
ma, kad tai Machado valdžios 
slapta nužudyti sukilėliai po ne
sėkmingo 1931 m. sukilimo.

CHICAGO.—Chevrolet Motor 
Co. vice-prezidentas Klinger, ku
ris dabar lankosi Chicagoję, sa
ko, kad nuo birželio 10 d. Chev
rolet kompanija priėmė apiė 
11,000 naujų darbininkų ir da
bar joje dirba apie 47,000 dar
bininkų. Tokio didelio skai
čiaus darbininkų ji neturėjo jau 
nuo 1929 m. Darbininkų algos 
pakeltos 20 nuoš.

NEW DELH1, Indijoj, r. 28. 
—Siaurinei Indijai gręsia dide
li potvyniai pratrukus didėliam 
Shyok tvenkiniui Himalajaus 
kalnuose.

BATH, N. R.,» r. 28.— Trys 
žmonės liko užmušti, kai lėk
tuvas nusileidžiant laukuose už 
kabino elektros vielas.

Pašovė iš kulkosvai 
džio gatvėje

m. Crowe pralai- 
deniokratams teko 

Crowe ir kitas

PATTERSON, N. J., r. 28.— 
Šilko Darbininkų Amerikos Fe
deracijos pildomasis komitetas 
nutarė indorsuoti generalinį 
šilko darbininkų streiką, kurį 
paskelbė Pattersono šilko dar
bininkų unija. Streikas prasi
dės ateinantį ketvirtadienį.

NEW YORK, r. 28
Annie Riley Hale, pralaimėjusi 
demokratų kandidatūrą j sena
torius iš Californijos, kalbėda
ma susirinkime paminėjimui 
penkių metų sukaktuvių pasi
rašymui Kellogg taikos pakto, 
pareiškė, kad moterys yra at 
sakomingos už karus. “Kad pa
naikinti karus”, sakė jis, “už
tektų tiktai vienos gentkattės 
inteligentiškų moterų, kurios 
lavintų savo vaikus siektis kil
nesnių dalykų”.

Dr. Strong, rašytojas, parėmė 
jos nuomonę ir pridūrė, kad 
taikos išlaikymas priklauso nuo 
moterų.Manoma, atsinaujinusiame ka

re tarp butlegerių liko gatvėje 
nušauti James Callea ir jo bro
lis Samuel, abu alinės savinin
kai. Taipgi pašauti trys pra
eiviai, jų tarpe viena 14 metų 
mergaitė.

Jau tada Crowe pareiškė, kad 
jis gyvas nepateksiąs kalėjiman. 
Ir jo pareiškimas išsipildė: jis 
mirė pirmiau negu apeliacijos 
teismas patvirtino jo nuteisi-

ROKIŠKIS.—Nežiūrint krizės 
mieste statomi dideli muro na
mai ir daroma kapitalinis mū
rinių namų remontas. Miesto 
valdyba per Nepriklausomybės 
kilometrinę gatvę baigia tiesti 
šaligatvius. Einant į stotį tri- 
kilometrinį “šošejų” remontuo
ja, tvarko ir gražina.

CHICAGO.—Trys žmonės li
ko pašauti ir gal mirtinai su 
žeisti bekortuojant biliardinėj, 
8616 52 Avė., Cicero. Pašauti 
yra Joseph Domlowski, 21 m., 
jo brolis John, 24 m., ir John 
Brennan, 32 m., visi trys iš Ci
cero. Juos pašovė “Red” Kel
ly, dirbąs Howthome arklių 
lenktynių lauke. Jis buvo tiek 
girtas, kad dabar nė pats negali 
pasakyti kodėl jis juos peršovė.

SHANGHAI, Chinijoj, r. 28. 
—Nežiūrint pranešimų, kad 
Geltonosios upės potvyniai pra
deda atslūgti, Shantung provin
cijos gubernatorius praneša, 
kad potvyniai pasiekė milžiniš
kų proporcijų ir kad vien va. 
karinėj provincijos daly yra 
3,000,000 žmonių, kurie paliko 
namus gelbėdamies nuo potvy
nio. Lakūnai, kurie tyrė po
tvynio apielinkę, praneša, kad 
viso yra apsemta daugiau kaip 
800 miestelių. Vietomis potvy
niai didėja, užeinant naujoms 
vandens bangoms.

Rugpiučio mėn. 6 d. apie 11 
vai. 30 min. vakaro Garliavos 
valsčiuje, Teilaičių kaime užsi
degė ūkininko Juozo Tumpos 
kluonas su visais ūkio padar
gais. Kluonas buvo apdraustas 
Valstybinio Apd. Įstaigoj 3,000 
litų sumoje vertė. Gaisrą lik
viduoti buvo nuvykusi Kauno 
miesto ugniagesių komanda.

Chicagietis mirė nuo 
mosios ligos

KAUNAS
Balsas”, kurio redaktorium yra 
p. Purėnienė, 3 n-ris konfis 
kuotas. Konfiskavimo praneši
me pasakyta, kad neprisilaiky 
ta Ypat. valst. apsaugos įstat. 
ir karo komendanto nutarimų.

Trys pašauti ir sun 
kiai sužeisti be

kortuojant

Buvo prezidentas sanitarinio 
distrikto laike “vvhoopee 
eros” ir buvo nuteistas ka- 
lėjiman

Už karus kaltina 
moteris

ANYKŠČIAI— Rastas pasi- 
koręs ant medžio Anykščių 
valsč., Pavarių kaimo piemuo 
Julius Gečys.

Pravedus kvotą paaiškėjo, 
kad Gečio ganomi gyvuliai bu
vo suėję į svetimus javus ir 
kad javų savininkas dėlto dalį 
gyvulių uždarė tvartan. Jis pa
bijojo laukiamos bausmės ir pa
sišalinęs nuo savo draugų už
lipo ant medžio ir pasikorė.

Kai 1928 
mėjo, tai 
atsiskaityti, 
distrikto trustee, Link, liko nU- 
teisti nuo 1 iki 5 metų kalėji- 
man. John T. Miller liko nu
teistas 6 mėn. kalėjiman. Edel- 
stein gavo 3 mėn. kalėjimo, bet 
laimėjo naują bylos nagrinėji
mą iį byla prieš jį liko panai
kinta.
sa eilė kitų demokratų politi
kierių, jų tarpe ir dabartinis 
Chicagos mėrąs Kelly, kuris tar
dą buvo vyriausias sanitarinio 
distrikto inžinierius. Bet bylos 
prieš juos liko numarintos; 
Crowe dar buvo išrinktas war- 
do komitteemanU, bet jo įtaka 
demokratuose subliūško.

Šiomis dienomis Simno valsč. 
Balabininkų kaime iš nežinomos 
priežasties sudegė Vlado Na
vicko gyven. namas, kluonas, 
klėtis ir du tvartai. Laike gais
ro padaryta nuostolių 8,800 li-

TRAKŲ apskrities agrono
mas, p. Volodka, šiomis dieno
mis organizuoja ūkininkų eks
kursiją į Šiaulių apskritį, Dot
nuvą ir Kauną. Pernai ekskur
sija buvo suruošta Suvalkijon: 
j Marijampolės ir Vilkaviškio 
apskr. pavyzdingesnius ukius. 
Trakų apskrities ūkininkams, 
daugiau atsilikusiems nuo ra
cionalaus ūkininkavimo, tokios 
ekskursijos teikia nemaža nau-

Nežiurint Rusijos ginčijimo
ras, duonos kaina Rusijoje pastaruoju laiku pakilo 100 nuoš., o kad nė vienas grūdas neištiktų 
nesurinktas, valdžia sumobilizavo apie 100,000 vaikų rinkti nuo laukų po piutės pasilikusias 
varpas. Be to 'tie vaikai turi daboti ir išdavinėti visus, kurie renka pasilikusias varpas ar vagia 
grudus. Jau buvo atsitikimų, kad vaikai išdavė savo tėvus ir už tą gavo
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WASHINGTON, r. 28.— De
mokratų vadas, pašto viršinin
kas Farley, išleido viešą pareiš
kimą, kad galima tikėtis, jog 
prohibicija bus atšaukta iki lap
kričio 7 d.

v Jis nurodo, kad 23. valstijos 
jau ratifikavo prohibicijos at
šaukimą. Nė viena valstija, 
kuri balsavo dėl prohibicijos 
atšaukimo, nėra pasisakiusi už 
prohibiciją, nors bu’vo balsuoja 
ma ir labai sausose pietinėse 
valstijose. Iki lapkričio 7 d. 
dėl prohibicijos atšaukimo bal
suos dar 16 valstijų, viso 39, 
taigi trys valstijos daugiau, ne
gu reikalinga prohibicijos at
šaukimui ratifikuoti. Jei irvie 
na, ar kita valstija nueitų su 
sausaisiais, tai vistiek prohibi
cijos atšaukimo nesustabdytų.

Tečiaus vistiek prohibicija ne 
išnyks lapkr. 7 d., nes iki tai 
dienai bus atlikti tik balsavimai 
valstijose. Dar turės susirink
ti valstijų konvencijos, kurios 
turi formaliai* ratifikuoti pro
hibicijos atšaukimą. O pasku
tinės konvencijos susirinks tik
tai gruodžio 6 d. Todėl negali
ma tikėtis, kad prohibicija for
maliai bus atšaukta prieš gruo
džio 6 dk, ar keliomis dienomis 
vėliau. '

CHICAGO.— John Scalzitti, 
3256 W. Monroe St., italas but- 
legeris, tapo vakar sušaudytas 
iš kulkosvaidžio ir gal mirtinai 
sužeistas einant skersai gatvę 
prie 63 ir Ashland gatvių. Jis 
sako, kad jis buvo užėjęs pie
tauti į vieną valgyklą ir ėjęs 
skersai gatvę prie savo auto
mobilio kai iš pravažiuojančio 
didelio automobilio pasipylė šū
viai. šaudoma buvo iš kulko
svaidžio. Paleidę šūvių papliau- 
pą ir lengvai sužeidę vieną pra
eivę mergaitę puolikai pabėgo.

Spėjama, kad Scalzitti liko 
pašautas už tai, kad jis, italas, 
įsibriovė į vien airių butlegerių 
valdomą teritoriją.

WASHINGTON, r. 28.—Pre
zidentas Rooseveltas šiandie pa
sirašė airtomobilių industrijos 
kodeksą. Tai yra pirmas ko
deksas, kuris pakeitė industri
nio atgaivinimo akto nuosta
tus, suteikiančius darbininkams 
teisę organizuotis ir kolekty
viai tartis su samdytojais. Nors 
automobilių kodeksas ir nepasi
sako už “open shop”, tečiaus 
nepasisako ir Už unijų pripaži
nimą, ar pripažinimą darbinin
kams teisės kolektyviai tartis su 
samdytojais. Kodekse, automo
bilių industrija pasilaiko teisę 
“pasirinkti, pasilaikyti ar pa
kelti darbininkus sulig jų as
meniniu užsitarnavimu, neatsi
žvelgiant į jų priklausymą, ar 
nepriklausimą kokiai nors orga
nizacijai”.

Ginčai dėl darbininkų teisės 
organizuotis buvo ilgi ir aštrus. 
Kodeksas jau’ senai buvo pa
ruoštas, tik nesusitaikyta dėl 
pripažinimo darbininkų organi
zacijų, nes automobilių indust
rija irgi yra arši organizuotų 
darbininkų priešininkė ir jokiu 
budu nenori įsileisti į savodirb 
tu ves unijų. Po ilgų ginčų ras
ta “nekalta” formula, kurį pa
tenkino samdytojus, o ir uni
jos, pagalios, nenoromis sutiko 
ją priimti.

Kodeksas nustato 35 vai. dar
bo savaitę dirbtuvių darbinin
kams, betgi su teise dirbti 48 
vai. savaitėje kai užeina skubus 
gamybos sezonas. Minimum al
ga yra nuo 40c iki 43c. į vai., 
sulig miesto didumo. Raštinių 
darbininkai dirbs 40 vai., bet 
su teise dirbti ir 48 vai., jei bū
na svarbus reikalas. Minimum 
alga yra $14-$15 savaitėj, žiū
rint miesto didumo.

Iškilus tam milžiniškam graf- 
to skandalui įr pasirodžius, kad 
politikieriai grobėsi kiek kas 
galėjo, federalinė valdžia ėmė 
teirautis, ar tie politikieriai su
mokėjo savo * pajamų taksus. 
Tuoj tapo užgriebtas Crowe 
turtas už nesumokėjimą $448,- 
580 taksų. Jis vėliau dalį rei
kalaujamų taksų sumokėjo ir 
prižadėjo kitus7 sumokėti vė- 

$iti politikieriai irgi tu
rėjo sumokėti priedinių taksų. 
Nesenai sumokėjo demokratų 
bosas Nash, taipjau* meras Kel- 
y ir keli mažesni politikieriai, 

o Rosenberg, kuris nesusitaikė 
su valdžia, liko apkaltintas dėl 
nesumokėjimo taksų ir dabar 
laukia bylos.

CHICAGO.—-Vakar ryte savo 
vasarnamy Williams Bay, Wis., 
stagiai pasimirė žymus Chica
gos demokratų politikierius Ti- 
mothy J. (“Tim”) Crowe, bu
vęs sanitarinio distrikto prezi
dentas laike garsiosios “vvhoo
pee eros”. Jis buvo 61 m. am
žiaus ir pasimirė nuo širdies li
gos, kuri jį jau ilgą laiką kan
kino. Jis paliko žmoną, tris 
dukteris ir sūnų.

Gimęs Chicagoje, jis ilgus 
metus buvo 37 wardo komittee- 
manu, taipgi Cook pavieto cen- 
tralinio demokratų komiteto 
sekretorium. Jis turėjo visą ei
lę politinių džiabų. Tečiaus tik 
1922 m. jis pirmą kartą daly
vavo rinkimuose ir ta’po išrink
tas sanitarinio distrikto prezi
dentu. Tuo laiku tas distriktas 
buvo vienatinė demokratų tvir
tovė ir į jį demokratai kišo 
visus jiems pasitarnavusius 
žmones. Todėl ten atsirado 
daug daugiau žmonių, negu dis- 
triktui reikėjo. Daugelis jų 
tiktai ėmė algą, bet nieko ne
dirbo. Distrikto išlaidos pasi
darė milžiniškos. Netekę visų 
vietų demokratai stengėsi pasi
imti iš distrikto viską kas dar 
galima buvo pasigrobti ir pini
gai buvo žarstomi be jokios ato
dairos. ®jo kuoplačiauisas 
graftas.

Vajų veda 1,500,000 savano
rių, vadovaujant pačiai indust
rinei administracijai.

Industrinis administratorius 
Johnson, atidarydamas vajų, 
pabrėžė, kad vajininkai neturi 
vartoti prievartos, grūmojimų 
ir net negali užsiminti apie ko
kį nors boikotą.

“Bet nereikia klaidingai su
prasti”, sakė Johnson. “Tai nė 
ra boikotas, jei nelaimės ištik
tos šalies žmonės pasako, jog 
jie laikysis s U tais, kurie at
lieka savo dalį pašalinimui ben
drų blogumų ir ignoruos tuos, 
kurie atsisako tai daryti”.

“Pirmą kartą Amerikos žmo
nės”, tęsė Johnson, “turės pro-
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Alytaus apskr. Einorių kai
me sudegė namas ir tvartas, 
nuostolių—8329 litų.

Kaišiadorių valsč. Medinių 
km. sudegė Vinco Ambrozevi- 
čiaus klojimas 4,000 lt. ir na
mas 2,000 lt. vertės. Viso nuo
stolių—6,15'0 lt.
Panevėžio apskr. Kupiškio vai. 

Likulaukių km. sudegė Juozo 
Stanionio namas, trys klėtys ir 
tvartas. Nuostolių—7,500 lt.

Seinų apskr. Veisėjų valsč. 
Kantrineiškė vs. sudegė Domi
ninko Lisausko namas. Nuos
tolių-—6,100 lt.

Utenos apskr. Sodėnų km., 
Malėtų valsč. kilo gaisras iš 
Vejalio S t. namo ir sudegė 6 
namai, 4 svirnai, 4 tvartai, 2 
klojimai. Gaisro padaryta nuo
stolių 9 ukninkams apie 11,000

Dideli nuostoliai iš 
gaisrų
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cipą, kurį jie jau senai įrodė 
valdžioje. Tas principas yra la
bai senas obalsis: ‘Vienybėje 
galybė’ ”.

Vajininkams gi jis pasakė: 
“Jus esate kantrus misionieriai, 
o ne snuperiai ar policistai”. Jų 
dalykas yra kalbinti, rinkti pa
rašus ir pasižadėjimus remti 
NRA, taipgi aiškinti kodeksą, 
kad visi jį suprastų. Bet jie 
nieko bendra neturi su prižiū
rėjimu kodeksų pildymo.

Tuo pačiu laiku bus renkami 
ir įrodymai prieš tuos, kurie 
sužiniai laužo tą kodeksą ir 
tuo apgaudinėja publiką. Jeigu 
gi pasirodys, kad skundai prieš 
tuos kodekso laužytojus yra pa
matuoti, tie laužytojai bus tar
domi ir bus baudžiami įstaty
mais numatytais budais, kad 
apsaugoti publiką ir kitus kom- 
petitorius.

“Kur tik Molinasis Aras plas
noja, mes laikysime jo sparnus 
švarius ir jo nagus aštrius”, 
baigė Johnson.

Johnson apskaito, kad tarp 
70 ir 80 nuoš. samdytojų 
yra pasirašę kodeksus ir 
Mėlinojo Aro ženklus.

Vaikų darbas yra visiškai pa
naikinamas.

šis kodeksas įeina galion 
rūgs. 5 d. visose automobilių 
dirbtuvėse, išėmus Fordo. For
dui duota dar 10 dienų pasisa
kyti ką jis darys su* kodeksu, 
nes jis savo nuomonės nėra pa
reiškęs ir kodekso svarstymuos 
nedalyvavo.

Dabar skubinamąsi su paruo
šimu paskutinės pagrindinės in
dustrijos kodekso—anglių ka
sykloms. čia irgi didžiausi ne
sutikimai eina dėl pripažinimo 
darbininkams teisės organizuo
tis. Taipgi nesusitaikoma dėl 
algų ir darbo valandų pietinių 
valstijų kasyklose.
1,500,000 žmonių pradėjo NRA. 

vajų
šiandie visoje šalyje prasidė

jo vajus, kad išgauti visų raš
tišką prisižadėjimą remti tik 
tas sankrovas ir pirkti tik tas 
prekes, kurios turi NRA ženklą 
—Mėlinąjį Arą, — taipgi pri
versti pasirašyti NRA kodeksą 
visas biznio įstaigas.
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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. 
Nedėldleniais nuo 9 ryto iki 1 vaL po pietų.NAUJIENOS
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KORESPONDENCIJOS
New Haven, Conn.

PASKUTINE PROGA
Garsinkites “N-nose

THOR” Prosas (Mengelis)

NUOLAIDA

Tad abidvi mašinos tiktai

savo skridi

GreitaiPadarome Visiems

BIZNIERIAMS

NAUJIENOS

šiuomi sitmčiu

Chicago, IB-1739 South Halsted Street,
X*<- «

Scot-
North

DYKAI!
DYKAI!

'99.00
*49.00
148.00 
70.00

JO jėgas ir 
be galo jo

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su spedalėm linijom ir iietuviš* 
kais antgaliais.

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietas

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

TIK PASKAITYKITE: 
“THOR” Skalbiama Mašina

ŽODIS AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENEI 
DEL DARIAUS-GIRĖNO TRAGEDIJOS

NAUJIENŲ Cirkuliacijos Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

$8.00 Chicago j e
$7.00 Amerikoje

Prašau užrašyti man Naujienas <nt metų h* prisiųsti 
$1,500.00 Accident Apdraudos Policy
Pilnas vrrdas ir pavardė ...... ................................
Adresas ...........
Amžius M v.......
’.-'v' tVi'

Kam užrašote?
Ar giminė?
Jo adresus

Laiško autorė mato didvyriš
kų lakūnų Dariaus ir Girėno 
katastrofos priežastį tame, kad 
pulk. Zadeikis, juos išlydėda
mas, linkėjęs jiems laimingos 
kelionės, bet nepaklausęs jų: 
“vyrai, ar judu turite visus do
kumentus tvarkoje ir ar užten
ka pinigų?” Naive rašytoja ta
rytum galvoja, kad skrendant 
per Atlahtiką lakūnai privalėjo 
turėti pilnas kišenės pinigų ir 
Neptūno karalystės vizų. Ji -tur
būt taipgi mano, kad pulk. Ža- 
deikio pareiga buvo sulaikyti 
pasiryžusius išskristi lakūnus 
dėl to, kad jie neturėjo Komei* 
djos Departamento leidimo ir 
kad jo pareiga (?) buvo pasės
ti Komercijos Departamentui 
100 dolerių tam leidimui gauti.
Faktai štai ką liudija:

A. New York-Kaunas trans-

LEIDĖJAI LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ
Nedėliomis: 8 vai. ryte W. C. F. L. 970 k.,

1 vai. po piet W. C. F. L. 970 k.
1:30 vai. po piet W. A. A. F. 920 k.

Ketvergaiš: 7:30 vai. vakare W. H. F. C. 1.420 k.
Kasdien: 4:15 vai. po piet W. A. A. F. 920 k.

_ ,......     ueitikina ju«, kad tai
nadgiauslaB būdas nusikratyti riobumo 

utniuai er-Blaanrt

įsigyti naujų “THOR” skalbiamų mašinų tokia žema 
kaina.

The plan seems to have ueen 
carried . out, notwithstandmg 
very difficult navigation.

“Considering the difficult fly- 
ng wėather both over the At

lantic and over WeStern Eu- 
rope, .it seems reasonable to 
assume a consumption of 17-18 
gallons per hour. Thus, the 
779 gallons carried would be 
exhausted in 40 to 45 hours, 
or sometime between 2:24 A. 
M. and 7:24 A. M. Greenwich 
Time of the 17th. While it is 
recognized that the fuel carried 
would, under simple flying con- 
ditions and under rigid eco- 
nomy, have lasted another five 
or possibly ten hours longer,

mentui už telegrafavimų atsi- 
klaušimu toms valstybėms, nėr 
kurias lakūnai ketino ar galėjo 
skristi, tai tas atsiklausimas 
buvo padarytas paštu dar bir
želio mėn. 19 dienų. Tačiau lie? 
pos m. 15 d., “Lituanicos” iš
skridimo dienoje, Wašingtonas 
ne iš visų atsiklaustų valsty
bių tebuvo gavęs atsakymus, ir 
pasekmėje reikiamo permito la
kūnams duoti nebuvo pasirįžęs. 
Komercijos Departamentas bet
gi buvo pareiškęs savo nuomo
nę, kad neturi nieko priešingo 
šiam transatlantiniam skridi
mui ir kad skaito “Lituaniką” 
Šiam tikslui įtinkamai įrengtą 
(airworthy) ir fračius lakūnus 
kompetentingus.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

galop priėjo išvados apsieiti be 
radio aparato, kurio įtaisymas 
ir operavimas butų pareikala
vęs daug laiko. Lakūnams pa
reiškus norų turėti radio, ne
abejojama, butų atsiradę tam 
ir lėšų. Tačiau lakūnams rūpė
jo pasiimti kuo daugiausiai ga
zolino ir jie tarytum vengė ki
tokių priedų, kad neapsunkinus 
lėktuvų.

D. Lakūnai kiekvienu mo
mentu galėjo gauti iš Komer
cijos Departamento leidimų ir 
galėjo sumokėti 100 dol. už te
legramas, bet jie tam tikrais 
sumetimais to “permito” neėmė 
ir į priminimus atsakydavo; 
pats permitas musų* visvien per 
Atlantikų neperkels.

E. Oficiales .žinios iš Wa- 
shington, D. C. sako,... kad ka
dangi kap Dariuš"/'fri’eprįstatė

atlantinis skridimas buvo sena 
Lietuvos karo aviacijos atsar
gos kapitono Stepo Dariaus 
idėja. Atsisveikindamas su sa
vo Kauno draugais 1927 me
tais prieš grįžtant Čikagon, 
Darius buvo paklaustas: kada 
pasimatysim ? Kapitonas atsa
kė: “Aš iš Amerikos parskri- 
siuT’Del tos “Lietuvon parskri- 
dimo idėjos” kap. Darius dirbo 
visų laikų, būdamas Ameriko
je. Prie kap. Dariaus vėliau 
prisidėjo Stasys Girėnas ir jie
du tų idėjų įvykdė šio liepos 
mėn. 45 ir 16 dd. “Lituanicos” 
skridimų kap. Darius skaitė 
Amerikos lietuvių ambicijos 
žestu ir buvo tolimos minties 
prašyti Lietuvos finansinės pa
galbos. Tos pagalbos jis betgi 
tikėjosi vėliau 
mui iš Kauno Čikagon.

B. Visuomenės sudaryti skri
dimui remti komitetai Čikagoje, 
New Yorko apylinkėse ir ki
tur neįstengė lakunus pilnai 
paliuosuoti nuo finansinių sun
kumų, betgi padarė tiek, kiek 
buvo reikalinga dėl “Lituani
cos” pagrindinio tekniško įren
gimo, perkant naujų motorų, 
naujų propėlerj ir tt. Artėjant 
skridimo momentui, buvo su
rastas naujas pajamų šaltinis 
pavydale “emergency” Dariati- 
Gitėno oro pašto ženklų, ir la
kūnai finansinio spaudimo ne
jautė; tatai liudija kad ir tas 
faktas, kad kap. Darius išskri
dimo dienoje perdavė Lietuvos 
Geft. Konsului 250 dol. dėl atly
ginimo p. Viktorui Jasulaičiui. 
“Lituanicos” mekanikui. Aišku, 
kad tos sumos dalis galėjo būti 
panaudota leidimui pagreitinti, 
c su p. Jasulaičiu butų atsi
skaityta vėliau, ypač kad jis 
buvo kviečiamas į Kauną.

C. Parašiuto lakūnai sąmo
ningai nepasiėmė su savim: 
kap. Dariaus nusistatymas bu* 
vo man pareikštas panašiai 
šiais Žodžiais: “‘Lituaničk’ yra 
savastis ir viltis ne vien Da
riaus ir Girėno, bet ir ivsų lie- 
tuvių; kai juros laivui ištinka 
nelaimė, laivo kapitonas gremž
ta Juros dugnan sykiu su savo 
laivu; ‘Lituanicų’ mudu prista- 
tysiva į Kauną, arba Žūsime 
drauge su ja”. Parašiutas jiems; 
butų daug ir nekainavęs. Apie 
radio aparatų lakūnai, būdami 
New Yorke, buvo galvoję, bet

Amerikos lietuvių spaudos 
dalis (Sandara, Naujienos ir 
Keleivis) nesenai (š. m. rūgo. 
11, 15 ir 16 dd.) patalpino tū
lo asmens, “Lietuvaitės” slapy- 
varde prisidengusios, netikėtą 
aplinkraštį, kuriame bandoma 
lakūnų tragedijos priežastį “iš
aiškinti” labai savotiškai: gir
di, čia kalti Lietuvos atstovai, 
na ir žinoma pati Lietuvos val
džia. Amerikos lietuvių spau
dos didžiuma tų rašinį numetė 
į krepšį, veikiausiai dėl to, kad 
jis greičiau panašus į šiupinį, 
o ne į rimtų laikraštinę kores
pondencija: ten kalbama apie 
lakunus, apie diplomatus, apie 
medalius ir net piktinamasi 
kam Kaunas žuvusius didvy
rius taip iškilmingai pasitiko...

To rašinio autorius, mesda
mas kaltinimų pats pasislėpęs 
už tvoros, neužsitarnauja rim
tos atidos ar atsakymo; jam 
betgi galima pripažinti viena 
pliusų: jis turi gėdos jausmų, 
nes neišdrįso savo pavardės pa
sirašyti.

Iš “lietuvaitės” rašymo ma
nieros, galima spėti, kad jeigu 
įvyktų žemės drebėjimas New 
Yorke ar Čikagoje ar Lietuvo
je, tai ji ir jos vienminčiai ne
sivaržytų dėl tokio įvykio ap
kaltinti Lietuvos valdžių ir jos 
atstovus. Tačiau visuomenė ir 
“Sandaros”, “Naujienų7’ ir “Ke
leivio” skaitytojai, manau, tu- 
riyžinoti, kiek ten yra tiesos 
tame “lietuvaitės” piktame laiš-

jie buvo pasiėmę paprastų Vo
kiečių vizų ant savo U. S. A. 
pasų tam atsitikimui, jeigu bu
tų priversti nusileisti vokiečiu 
žemėje.

Išvada rodos savaime aiškė
ja, kad ne pinigų stoka ir ne 
permitas buvo “Lituanicos” ka
tastrofos priežastis, bet kas ki
tas. Amerikos meteorologistas 
Dr. J. H. Kimball, su kuriuo 
musų lakūnai buvo nuolatinia
me kontakte, analizuodamas 
“Lituanicos” puolimo priežastį, 
yra pareiškęs tokių nuomonę:

“From the infortnation avail- 
able it appears that the flight 
was skillfully executed. It was 
the plan to cross the 
foundland Coast near 
Island of Fogo; thence 
Great Circle to Norlh 
land; thence aeross the
Sea to the Coast which was to 
be foHowed to the destination.

believed that under the 
this 

have 
when

circumstances attending 
flight the supply mušt 
been nearly exhausted 
the erash occurred.”

Kaip yra žinoma, “Lituani 
cos” tragingas galas yra stro
piausiai tyrinėjamas ten Euro
poje ir negali būti abejones, 
kad Lietuvos vyriausybė ir vi
suomenė padarys viskų, kad 
nustatyti tikrųjų musų didvy
riškų lakūnų, pirmutinių jų lie
tuviškųjų Atlanto nugalėtojų, 
žuvimo vokiečių padangėje 
priežastį.

Su pagarba,
P. žiadeikis, 

Lietuvos Generalinis Konsulas.

nų> liudėiio žaizdų visi pajau
čia. Tad ir čia, tyrame miš
ko ore, be abejo, visų mintys 
skrido per Allantikų į tų vie
tų, kur drąsus lietuviai baigė 
savo gyvenimo tragingų kelio
nę. Pas visus kilo vienas 
klausimas, kodėl jie žuvo? 
Kame jų nelaimės priežastis?

Grįžkime prie pikniko. 
Anais metais, kuomet man te
ko būti šioje pačioje vietoje 
“Vienybės” piknike, didžiulė 

Dabar 
Na, ir kodėl 

Galima butų pasta- 
sudai- lyti tokį klausimų kiekvienam 
— iŠ- musų ultra—tautininkui, bet 

Kalbėtojais bu- juk jų atsakymas bus, — kad 
š Waterburio, Amerikos lietuviai ištautėjo 
k. Mikalauskas ir virto socialistais ir komuni- 
Visi kalbėtojai stais. Tokį atsakymų man te- 

aiškino "Vinybės” gerus dar- ko grdėti ir šiame piknike, 
bus, bet nieko neminėjo apie Mat, geresnių faktų jie neturi, 
blogus. Tarcila 
ir kalbėti negali, 
jausmai pakerta 
liūdesio jausmas 
širdį kankina.

P. Tareilų pažįstu nuo 1902 
metų. Tuomet aš jį pirmų 
kartų sutikau. Jis buvo jau
nesnis. Ponas Tareila prisimi
nė ir apie liūdnos atminties 
musų lakunus. Jis pasakė, 
kad jie buvo tikri lietuviai ir 
“Vienybės“ auklėtiniai (?). 
Prisiminus apie Darių ir Girė-

Kaip viena moteris į sa
vaitę prarado 10 svarų

Mrn. i<cUy »» DnSttm raSo: ‘Al
vartojn Rrneehen, svarumą—
ta nriefcatt 10 •vara | savaitę ir ne
žinau kaip ji ir rnhom«n!uotl”.

Kad nuimtu riebuma lengvai. SAUGIAI ir 
NBf’bSkSMINGAI — imkite puaę Šaukšte
lio RniHčhen stikle karsto va&dem ryte prid 
pusryčius — M tai yra saugus būdas netekti 
negražaus riebumo ir v.oba benk*, kurios 
užtenka 4 savaitėms vreai mažai kainuoja 
Gaukite Ji pas bile aptleklnlniią Amerikoje. 
— yra daug imitacija ir jus turite saugoti 
skvo sveikata.

žiurčkite, kad gautumėt Kruschen Salta 
Jeigu Ii pirma bunka n< 
yra t „ ernsiaanri

jau nusenęs Bet tikrasis faktas yra va ko- 
Apsivylimo kis! Amerikos lietuviai ne- 

ištautėjo, bet kaip tik priešin
gai, — nutautėjo bei dvasiniai 
sustiprėjo ir pradėjo atskirti 
tikrų lietuvį nuo save vadinan
čiu ultra—tautininkų—f ašistų. 
Liaudis jų neremia, tai ir vi
sas sekretas. Ir jeigu musų 
fašistuojanti tautininkai dar 
to nemato, tai jie mato labai 
mažai, ir todėl priseina jų tik 
apgailestauti.

— Ten Buvęs.

78.00
Mokant tiktai po vienų $1 į savaitę.

PASISKUBINKITE PRIE ŠIO BARGENO!

Prie to dar galiu pridėti, kad 
musų lakūnai jbuyo nusistatę 
savo kelionėje vengti Lenkų ko- 

100 dol. Komercijos Departa- ridoriaus ir Vokietijos. Betgi

Indian Grove darže rugpiu- 
čio 20 d. įvyko “Vienybės” ben
drovės išvažiavimas — pikni
kas. Diena pasitaikė neper
geriausia, — ūkanota, liūdna. 
Svečių buvo apie 350. Tokioje 
vietoje svečiams pasiskirsčius, 
atrodė visur tuščia. Jaunimo 
kaip ir nebuvo. Seni vienybi- 
ninkal atrodė gana nusiminę, vieta buvo permaža 
Programas susidėjo iš dainų jau 'perdidelė 
ir prakalbų. “Varpo” choras gi taip? 
iš New Britain, Conn., 
navo apie tris daineles, 
ėjo neblogai, 
vo Tareila 
Strumskis ir 
iš Brooklyno.

—- DUOS —

cf EAft nn accident
I 3UII**'” INSURANCE POUCY

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins 
savo prenumeratų ant vienų metų.

Iškirpkite ši kuponą ir prisiųskite kartu su .pinigais.

Gerald Stier, 16 m., iŠ Petersburg, Iii., ir Joy Leonard, 13 
., iš Harristown, III., kurie Illinois State Fair, Springfield, 
L, kompeticijoj, tapo išrinkti kaipo sveikiausi jaunuoliai 15 
ĮI ūkininkaičių kliubo.

...
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jack Sharkey treni
ruosis Chicagoje; im- 

presarius ieško 
vietos

Oponentas, Maxwell gatves au
gintais, King Levinsky, ieš
ko daugiau “sparring” part
nerių.

Kelias dienas atgal iš Bosto
no Chicagon grįžo impresarius 
Sammy Wolff, kuris čia rengia 
Sharkey-Levinsky kumštynes. 
Jis tarėsi su lietuviu Jack 
Sharkiu apie jo treniravimosi 
padėjimu.

Jack Sharkey pareiškęs, kad 
atvyks Chicagon šios savaitės 
pabaigoje. Impresarius da
bar ieško sporto salės miešto 
centre, kur Sharkey galėtų 
treniruotis.

Sidėjc, bet nustebo, kuomet 
šeštadienį nuvežtų baldų nera
do. Nebuvo registerio, $250 
vertės, kėdžių, stalų ir kai 
kurių smulkesnių baldų. Jų 
verte siekia $400.

Nepasitenkįnę vien baldais, 
vagiliai mėgino išsinešti ir 
alaus baro šaldytuvo “coils”, 
bet pakrapštinėję juos, kurį

laiką ir niekur nedasigauda- 
mi, paliko.

NAUJIENŲ ] 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto! 

j iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
j nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. pj

—n, „s i-T.^ūr.-s-r-a-TT.i------- r.n-----

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

. BREMEN
EUROPA

DIENAS

Prie pat Washington, D. C., susidaužęs greitasis Southern geležinkelio traukinys, ėjęs iš New Yorko j New Orleans. Nelai
mėj žuvo du žmonės — inžinierius ir pečkurys, taipgi 13 pasažierių liko sužeisti. Nelaimė įvyko, dabartiniems potvyniams 

susilpninus tilto paspiras.
, ....^.„=7=7;-:"," ■ ...j...................   r,==. ------- -ltt 'g ■ - 1 ...... 1 t— \

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ
Arba keliaukit popu- |H jnilO
S* dainių KOLUMBUS

WORLD’S FAIR

50c

irtis moterim*

THE GEEVUM GIRLS

HS

Geras vagis nepripa
žįsta jokiu kliūčių; 
išvažiavo per langą

Praneša apie Lietu 
vių Moterų Piliečių 

Lygos darbuotę

Nugabeno baldus į 
naują vietą; už 2-jų 
. dienų jų nerado

VOU SAID 
IT.SlSTEie’ 

n
1 SA'D.

PULLED ’ 
TRICoER 
ANP-Įy^

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Jeigu kokiam menkam vagi
liui butų tekę padaryti tai, ką 
šis vagilis, apie kurį kalbėsime, 
padarė, jis greičiausiai butų ge
rokai pakrapštęs galvą ir ne
rasdamas išeities, numojęs ran-

plaučių 
m. am- 
praleido 
įvairias

karą, “užštar- 
Rengėsi išva- 

negalėjo 
Bet va- 

Išvažiavo per 
langą

State Street, kur rengėsi ati
daryti alaus užeigą.

Baldus atvežus, juos, sutvar
kė, sustatė kur reikėjo ir pir
madienyje rengėsi alinę ati
daryti.

Atėjo pirmadienis. Nuėjo 
p. Songailienė į vietą North

ig kitiem patiktum, 
znai koks mažas

Lemont, III., Pirmyn choras su
rengė jiems gražų išleistuvių 
ir atsisveikinimo vakarėlį.

Visi Pirmyn choro nariai ve
lija geriausių pasekmių p-lei V. 
Skusevičiutei ir J. Gūrai.

—Rep. š.

Pavogė automobilį iš lietuvių į 
staigos, Milda Auto Sales, 
Bridgeporte

Reikalauja pavadinti Chica- 
gos gatvę Dariaus-Girėno 
vardu; kalbėjo K. Jugelonis.

OH.THIS IS A WONDERFUL 
BOO^SlS! — irs BV 
B lt L SEABROOK.AND

DESTINED 1O BE THE. 
SREAT AMERICAN NOVEU 
LISTE.N-I T.

Vagiliai padarė $400 nuosto 
lio bznierei Emai Songai 
lienei.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS .am—imp 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool. 

Rusiška ir turkiška 
seredomis iki

Garsus Amerikos antropolo
gas, Chicagos universiteto pro
fesorius emeritus Dr. Frede- 
rick Starr, šiomis dienomis pa
simiręs Japonijoj nuo 
uždegimo. Jis buvo 74 
žiaus. Jis daug metų 
Japonijoj tyrinėdamas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, III.

Lietuvaitės iš visų kolonijų 
esate kviečiamos prisirašyti 
prie Lietuvių Moterų Piliečių 
Lygos. Visų tautų moterys 
yra organizuotos, išskyrus lie
tuves 
daug kas skaitosi 
nuolat 
nieko 
įtakos,

pili ZiVIUU BUDVUVUU U1O-
žfijlmą odos i penkias sekundas — 
ir. pagelbingas prie Eczemos, pučkų, 
dedervines, ir išbėrimų. Žemo be
veik stebuklingai prašalina visokias 
odos iritacijas, kadangi jo gydymo 
ypątybfis retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčlos užlaiko 
—35c, 60c, $1, Ypatingai tvirtas 
Žemo. Du syk geresni rezultatai 81.25

Čempionai., raiteliai iš visų Suv. Val
stijų ir Kanados bus kiekvienam pro- 
grame kontestui už $50,000 prizus 
Visi keliai veda į Kareivių Aaikštę.

Mira______
daugiau, kad 
Stotele. Uatai 
didelis tubaa ,________ —
Zte JI valo ir apsaugo daa- 
tts Be to rante ratanpiatl 
88. ui kuriuos galite nusipirk-

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, kurią suspėjo 

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

Tenzegolskienė, P. Jovaišie- 
nė. Sekamas susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugpiučio 30 
d., Fellowship House, 831 W. 
33rd Place, punktualiai 8 v. v.

Tame susirinkime kalbės pp. 
Keturakienė, p-lė L. Narmon- 
taitė, etc. Visos narės, ir kan
didatės į nares kviečiamos at
silankyti. M. Zol pienė.

SOLDIER FIELD 
STARTS

Frlday Afternoon and 
Twlee Daily to Sopi. 1O

užpakalines duris
pasivogti au-

Išvažiuoja du veik 
lųs Pirmyn choro 

nariai

ITS NOT SO BAD.SIS. tNTACT 
HITHINH IRĘ BOOK l~~\ iŠ GOINGTO 
flk H M AHE. A s 
FSV DECIDED H IT! į

Bet šis vagilis buvo origina 
lūs ir nepripažino jokių kliūčių 
Vakar anksti^ ryją įsibrovė į lie
tuvių valdomą-automobilių agen 
turą, Milda Auto Sales, 80t 
West 31st Street. Įėjo į “sales- 
roomį” per 
Buvo ivžsimanęs 
tomobilį.

Įsėdo į naujj 
davo” motorą, 
žiuoti, bet nelaimei, 
garažo durų atidaryti 
gis nenusiminė 
“salesroomio” langą, sutriuš
kindamas stiklą į šmotelius, per 
šaligatvį į gatvę ir nudumė sa
vo keliais.

Prie 
moterys be partijų 
skirtumo, nuo 
metu amžiaus. 
10c., į mėnesį.

"THEREWAS A LOOK IN 
S IR JAGPERS EYE L 
IMAT MADE'THE EEROClOUS 
BEAST W)NCE. WlTH CARE 
THE SARONET AlMFD HIS

Kumštynės rugsėjo 15 d., 
White Sox lauke, ir nors jos 
dar tolokai, bilietai sparčiai 
parsidavinėja, praneša im
presarius. Jų kainos yra 
$1, $2, $3, ir $5 ir juos galima 
gauti Morrison viešbučio, Ma- 
dison ir Clark, laukįamąjam 
kambaryje.

Sharkey oponentas King Le- 
vinsky, tuo tarpu, jau treni
ruojasi Grand Beach, Michigan 
valstijoje ir atrodo, kad dir
ba prakaituodamas, nes tik 
šiomis deinomis parsikvietė iš 
Chicagos dar tris “sparring” 
partnerius. Chicagos kumšti
ninkas skaito šį susirėmimą 
svarbiausiu savo karjeroje ir 
todėl deda visas pastangas, 
kad kuo geriausiai pasirodyti. 
Niekas tačiau neabejoja, kad 
Bostono lietuvis jį suplieks.

P-lė Vera Skusevičiutė išva- 
žiuuoja į III. Universitetą, o 
Juozas Gura išvažiuoja j Rock- 
ford, 111.

25 rugp. (Aug.) šeštadienio 
vakare Tl|ę Busy Bee Grove,

ĮSIGYKITE pakol dar turime
Dr. A. J. Karaliaus

PARAŠYTAS KNYGAS

4 padaryt, 
O vienok, 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigtl žmogaus 
dantis yra neSvarus, tai jus no- 
roms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už- 
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iŠ- 
nitu.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co* Saint 
Dovis, U. S. A.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

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

Si lyga pasiėmė sau už pa
reigą stengtis pavadinti vieną 
Chicagos gatvę Dariaus-Girė
no vardu. Kreipėsi su prašy
mu į aldermoną Thomas Doy- 
le, kuris prižadėjo paduoti įne
šimą į miesto tarybą.

Liepos. 26 d., Lygos susirin* 
kime kalbėjo adv. K. Jurgelo- 
nis apie svarbumą organizuo
tis, to naudą ir ką galima nu
veikti. Taipgi kalbėjo p-lė L. 
Narmontaitė apie Chicagos 
Mokyklų krizį.
Protesto rezoliucija IIorneriui e

Po jos kalbos buvo išneštos 
protesto rezoliucijos ir pasiųs-

G. Horne- 
J. Kelly ir 
viršininkui 
Tame pa- 

i lyg? pri- 
narės pp.

su kuriomis nelabai 
Lietuviams 

yra prikišama, kad jie 
negali nuveikti, neturi 

o tai dėl neturėjimo 
politinių organizacijų. 
Lygos priimamos visos 

nuomonių 
17-kos iki 70 
Mokestis yra 
Lyga padeda 

nepilietėm narėm įgauti pilie
tybės popierius ir veltui su
teikia pamokas ir kitas infor
macijas.
Doyle įneš pasiūlymų į miesto 

tarybą

ATSIDARĖ
SENA MELDAŽIO VIETA

J. Barauskas ir 
Kaz. Kaminskas

Gražiai įrengė seną Visiems žinomą 
M. Meldažio vietą, 2244 W. 23 Pi. 
ir kviečia visus atsilankyti. Svetainės 
dėl visokių parengimų ir bankietų. 

visiems prieinamos.
J. Barauskas ir 
Kaz. Kaminskas 

2244 W. 23 Place

Buy gloves with whot 
it savęs

reikalo noKftti ftOe ar 
rau rera daatv 
te Tooth Paate, 
pantdnoda ai

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kate

VVISSIG,
Specialistai ii 

Rosi jot

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligis pilvo, piančią, inkstą ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 
toje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali 

Praktikuoja per daugelį metą ir išgydė tūkstančius ligonią. ________
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vaL 
4200 West 26 St._______ kampas Keeler Avė. Tel. Cravford 5573

tos gubernatoriui 
riui„ majorui E. 
mokyklų tarybos 
James McCahey. 
čiame susirinkime 
sirašė energingos 
Paulina Russell, K. Keturakie 
nė, M. Nevarauskienė, A. japonų tauteles

suteikia 
bazzdaskutykiofe j 
■m komfortą / 

j skutimns 
namie

Pereitą Šeštadienį, Ema Son
gailienė, 6425 South Western 
avenue, išgabeno baldus iš 
savo krautuvės, tuo pačiu ad- I 
resu, į naują vietą, 644 North

Skin

PROBAK

1 PROBAK T'F ■

žemo
f- C.) n S K IN i R R I r Į 1 o N s



Antradienis, rugp

Darbininkai ir Naciu Diktatūra
Edltor P. GRIGAITIS 18C

Mali Natalija

Zaikinas vis la

KIEK KAINUOJA NUSIKALTIMAI?

sušuko Petru

Kubine

EKS-KAIZERIS IR NACIAI

8*26

mažytį
Petru*

nešvariki* jis 
galvojo* ji^ Pėtrū-

Kaltas, 
dovanok. Tu išmini

Zaikihaš išgirdo
Ar galiu

- ar ilgam?
naciai nepajė-

todčl

mas Rulir srityje; 
sudeginimas kokios 
šos įstaigos.

Vasario 27 d.

ta iš* vakariinib Maudymosi. 
Kažkam sustoja* prie atdaro 
valgomojo kambario lango ir 
rėkia: “Ar norite grybų?** — 
šaukėjas nesulaukęs atfeaky- 

basom* kojom- nulervojo 
toliau;.. Ik, kai! sutemos tirš
tėjo* in- tamsėjo, kai* žara- užu

ką tu ant manęs bariesi?
Berniukas kalbėjo įsižeidęs 

ir taip gailiai verkė, kad5’ Zai- 
kinui pasidarė gaila* ir nuo
širdų.

“Ir tiesa* kogi- a& prie jo 
dabar kabinėjuos

ra medžioklę ant visų tų, 
kurie buvo nužiūrimi kaipo 
komunistai.

Šių metų liepos 4 d. susikūrė Washingtone taip va
dinama Nacidnalė Taryba kovai su visokios rųšies kri
minalistais. Taryba susideda iš 76 asmenų.

Tarybos paskelbtame raporte sakoma, ’ kad, bend
rai imantį Jungtinėse Valstijose per metus papildoma 
12,500 žmogžudysčių, 3,000 žmogvagysčių, 100,000 už
puolimų ir 50,000 apiplėšimų. Palyginus su 1890 m., 
žmogžudysčių skaičius padidėjo 350 nuošimčių.

Kiekvienais metais apiplėšiama 40,000 namų arba 
biznio įstaigų. Dėl padegimų nuostolių per metus susi
daro apie $1000,000,000. f

Taryba toliau- sako, jog svarbiausias dalykas, ko
dėl , Amerikoje taip smarkiai auga kriminalizmas, yra 
tas, kad* kriminalistams nėra didelio sunkumo apeiti 
įstatymus. Jie lengvai1 gali papirkti korupcingus teisė
jus* suktus politikierius ir policiją

Gengsteriai yra labai gerai susiorganizavę. Todėl, 
sako raportas, ir visuomenė privalo tinkamai susiorga
nizuoti.

Sakysime, mažai kam tėra žinoma, kad turtingas kri
minalistas paprastai turi nusisamdęs savo advokatą, 
kuriam moka metinę algą. Advokato pareiga yra kas 
dieną tam tikru laiku patelefonuoti savo klientui. Jei
gu bėgyje dviejų dienų jis neturi jokių žinių iš savo 
kliento, tai tame atvejyje pradeda jo ieškiti kalėjimuo
se. Ir paprastai suranda. Po to procedūra labai lengva: 
advokatas suranda “simpatišką” teisėją, kuris paliuo- 
suoja jo klientą.

Taryba apskaičiuoja, kad šiandien apie 400,000 
žmonių daro pragyvenimą iš kriminalizmo. Ypač pra-’ 
dėjo didėti žmogvagysčių skaičius. Kol kas daugiausiai 
nukenčia turtingi žmonės. Bet ateityje, jeigu nebus 
stvertasi griežtų priemonių, tai bile žmogus, turintis 
kelis desėtkus dolerių, nebus apsaugotas nuo žmogva-

pasakė 
jis nepasigrįždamas į tėvąi — 
Sveikas I

—Sveikas... O kur motina?
—Mama? Ji išvažiavo Su OI* 

ga Kiriliute į repeticiją teatrą 
lošti. > Po ryt jie turės persta
tymui Ir mane paims... O* tu 
ar eisi?

1 J ’ .

—Hm!... Kada gi- ji sugrįš?
—Ji sakė, kad sugrįš vaku-

Buvusis Vokietijos kaizeris vis dar nenustoja vii- 
ties, kad vieną gražią dieną Hohenzollernai vėl atgaus 
prarastą sostą. Todėl jis, kaip praneša Anglijos laik
raštis “Daily Herald”, pastaruoju laiku pradėjo visais 
budais pataikauti naciams.

Nacių vienas svarbiausių tikslų yra sunaikinti žy
dus. Tuo tarpu buvusis kaizeris su žydais palaikė labai 
artimus santykius. Daugiau to: žydas Albert Ballim 
Hambur-Amerika laivų kompanijos galva, buvo jo ge
riausias draugas. Priegtam žydų finansininkai padėjo 
jam įsigyti milžiniškus turtus.

Bet dabar papūtė kitoks vėjas. Su Hitlerio įsiga
lėjimu Vokietijoje pasirodė aršiausios rųšies antisemi
tizmas. Kiekvieno hitlerininko pareiga yra neapkęsti 
žydus. Buvusis kaizeris irgi staiga atsivertė ir pradėjo 
niekinti savo draugus. Esą, po karo žydai atsigręžę 
prieš jį ir todčl jis dabar nieko bendro nenorįs turėti 
su jais. x

Tas pat laikraštis rašo, jog Doorn’o apylinkėje, 
kur gyvena buvusis kaizeris priviso daugybė nacių šni
pų, kurie su atsidėjimu seka, kas dėdasi buvusio Vokie
tijos valdovo palociūje.

Naciams stengiasi pasigerinti ir buvusis Vokieti
jos sosto įpėdinis* štai šiomis dienomis viename New 
Yorko laikraščių tilpo jo straipsnis, kur garbinama 
Hitleris. Girdi, ateityje civilizuotas pasaulis bus dėkin
gas Hitleriui už tai, kad jis išgelbėjo ne tik Vokietiją, 
bet ir visą Europą nuo bolševizmo.

Vadinasi, po nacių perversmo Vokietijoje Hohen- 
zollernų viltis atgauti sostą labai padidėjo. Jie stengiasi 
pataikauti Hitleriui, kad tokiu budu įgyti nacių simpa-

Per metus Amerikos žmonėms kriminalizmas kai
nuoja apie tryliką bilionų dolerių. Tai sudaro apie 25 
nuošimčius nacionalių- įplaukų. Kitaip sakant, visi Ame
rikos žmonės per metus turi maždaug 52 bilionu dole
rių įplaukų ir iš tos sumos $13,000,000,000 eina paden
gimui “kriminalizmo bilos”.

Jokioje kitoje civilizuotoje šalyje kriminalistai nė
ra tiek įsigalėję, kaip Amerikoje. Daugelis šiandien 
mano, kad tai dalinai yra “kilnaus” prohibicijos ekspe
rimento pasėka. Ačiū prohibicijai, atsirado Al Capone 
ir tūkstančiai kitų gengsterių.

J GURBĄ.,

vežikas reikalingas, 
paskui Bilietas kainuoja ketu
riasdešimt di kapeikas... laik
raštį kelionei nusiperki, stik
lelį degtines nuo silpnumo iš* 
sigerjL Visos tos v kapeikiinės 
išlaidos, menkniekis, o žiū
rėk — per vasarą ir susidaro 
pora šimtų rublių. Visgi, su
prantama, troškimai kainuo
ja daugiau už prigimtį, ne
verta ginčytis., idilija ir kit
kas, bet juk musų tarnautojų 
padėtis, patys žinote, kiekvie
na kapeika skaitosi. Neatsar
giai išleisi kapeikėlę, o pas
kui visą naktį ir užpiigti ne
gali... Taipgi... aš gerbiamas 
pone, neturiu garbės žinoti jū
sų vardo nei pavardės, gaunu 
be 'trupučio du tūkstančiu į 
metus; tarnauju stoties pata
rėju ir rukau antros rųšies

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

pamislė 
jis:. — Naį-. pakaks... pakaks,— 
pasakė* jis, paliesdamas ber* 
riiUką* už peties. — ! 
Petruk 
tingus ritamo vaikas, geras, aš 
tave myliu.

Petrukas rankoje ŠlliostdrB 
akis,' sėdasi atsidiišdhmak’ ton 
pačiom vieton* ii* pradėdri1 iš
pjaustyti iš kortos ponią. ZaB 
kihas eifta į savo kabinetą. 
Jis išsitiesia ant divono ir, už
sidėjęs rankas už’ galvos, už- tinklinių Brankų; pametė savo 
silriąsto. Nesenai buvusios gyvumą, 
Berniuko* ašaros sušvelnino jo 
piktį* ir kepenys po truputį 
atsileido. Jaučia tik nuovargį 
ii* alkį.
1 —Papa! 
Balsą* už durų 
tau1 parodyt savo kolekciją?

—Parodyk!
Petrukas įėiha: p kabinetą ir 

paduoda-tėvui ilgą žalią dėžu
tę. Dar neprinešęs prie ausies, 
Zaikinas girdi nepaprastą uži
mą1! iri nagais draskymą į dė
žutės sieneles. Pakėlęs virše
lį, jisr< pamatė daugybę peteli
škių, vabalų, žiogų ir musių, 
spilkutėm prismaigytų. prie 
dėžutės dugno. Visi, išėmus 
dvi tris peteliškes, buvo dar 
gyvi iri krutėjo.

vaidinti?
Balsą*

—Ak; atsitrauk nuo riianęs 
šit savo kvailais1' klausimais!— 
supyko' Zaikiriae.
jies kai* pirties; lapas. Trr jau

Triumfas
Rinkimuose 

ge laimėti daugumos, 
jie ir vėl turėjo priklausyti 
nuo nacionalistų malonės. Bet 
kada naujasis-' reichstagas su
sirinko, tai visi komunistų 
atstovai buvo sugrusti į kalėji
mus arba slapstėsi. Truko 
ir kai kurių socialistų. Taip 
dalykams i esant* naciai reich
stage turėjo daugumą, ir tai 
didelę daugumą. NaciOnalis* 
tai tapo paralizuoti tiek par
lamente, tiek visoje šalyje.

Hitlerio kontr-revoliucijos 
sparnas triumfavo. Jis laimė
jo nepaprastu spartumu. Jė
gos ir valstybės aparato pa* 
galba jis sutriuškino kairiuo
sius ir visiškai susilpnino bei 
izoliavo savo politiškus kon
kurentus nacionalistus. Kabi
nete nacionalistai neteko jo
kios galios, išėmus pataria
mąjį balsą. Labai abejotina, 
ar junkeriai, kaipo klasė, il
gai Begalės' išsilaikyti. Šian* 
diėn Vokietiją valdb vidurinė 
klasė. Ji remiasi ne armija 
bei pličnšalmiais; bot1 rudL 
marškiniais; kurie yra tikri 
vidurinės klhsėš atstovai. Hit
lerio diktatūra yra paremta 
milionų šalininkų masės emo
cijomis ir teroru. Ar tos emo
cijos nepakitęs ir ar teroras 
galės nuolat vyrauti? Ar savo 
terorizmu “trečioji* imperija“ 
nekasu tik Sau dtiobę? Gal 
galutina viso to pasėka bus 
revoliucija, tikra revoliucija?

Tai gana spekuliatyvus 
klausimai. Todėl nuo atsaky
mo susilaikysime.

Septinta valanda birželio 
vakaras. Prie “Kilkovos“ pus- 
stočio, kurorto pakrantėje, 
maišėsi didelė minia, vos tik 
išlipusių iš traukinio vasaro
tojų — daugumoje 
tėvai, apsikrovę 
portfeliais ir nešini 
komis drapanomis, 
visus neaiškus-, 
tas, tartum ne

svečių
nas surado

reichstago 
trobesyje kilo gaisras. Tuoj 
tapo paskelbtas pareiškimas; 
kad tai tik komunistiško- su
kilimo pradžia; girdi, komu* 
įlįstai visoje šalyje yra pasiry
žę naikinti* visuomenės įstai
gas ir lieti žmonių kraują:

Tas triukas pilnai pasisekė. 
Žmonės tapo nugąsdinti boL 
ševikais ir tuoj prieš juos bu
vo pradėtas žiaurus puolimas. 
Kariuomenė ir nacionalistai 
nieko negalėjo daryti, nes 
jiems tuoj butų bilvę primes
ta, kad jie bando “bolševfz- 
mą“ apginti. Rudmarškinių 
teroras, kuris dabar yra.orga* 
nihė Hitlerio sistemos dalis, 
prasidėjo tuoj po gaisro. Rud* 
marškiniai, prie kurių per pa* 
skutimus kelisr metus prisidė
jo tūkstančiai komunistų* ga
lėjo dabar tinkamai įsitvirtin
ti Berlyne ir pradėti tokį siste- 
matišką terorą, kokio Vokieti
jos darbininkams niekuomet 
neteko pergyventi. Rudmarš- 
kiniai ir policija pradėjo tik-

Jie Buvo desperacijoje. 
Vokietijoje niekuomet nebuvo 
“komunistiško pavojaus,” to
dėl nebuvo galima tuo baubu 
nugąsdinti žmones. Bet jeigu 
kokiu nors baubu butų galima 
nugąsdinti žmones komunisti
šku baubu, tąsyk gal dalykų 
padėtis persimainytų< ir na* 
ciams pavyktų atsistoti* prie
šakyje. Sugalvota buvo keli 
planai — menamas Hitlerio 
nužudymas (kurį butų galima 
primesti komunistams) ir įs- 
cenizuotas komunisitų* sukili- 

pagalios, 
nors vie-
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—Vakarienės; šiandie nevi* 
re, papai1 Mama4 mišlė, kad tu 
šiandie neatvažiuosi; tai ir ne
liepė' virti' vakarienės. Ji sri 
Olgtr lliriliutč pavalgys- ant 
repeticijos.

—Labai4 dėkoju* o> ką gi tu1* 
valgei?

—Aš valgiau pieno. Mama 
nupirko pieno už šešias kau 
peikas. Papa, o kodėl uodai4 
kraują čiulpia?

Zaikinas momentaliai paju
to, kad kas toks sunkaus už
sirito ant jo kepenų ir pradė
jo čiulpti jas. Jam pasidaro 
taip liūdna, skaudu ir graudu* 
kad jis net kvėpavo sunkiai iri 
drebėjo. Jam norėjosi pašok
ti, užgauti į grindis kuo tai 
sunkiu ir bartis, bet čia jis 
atsiminė, kad gydytojai jam 
griežtai uždraudė jaudintis, 
atsikelia jį& ir* prisivertęs- sa- 

e, pradeda! Švilpauti pagal* 
GugenotOvąf’
—Papa;. ari tiri moki' teatre 

girdi' jis* Ištruko

(Būš daugiau)

—O kur Natalija?
—Nataliją mama su savim 

pasiėmė, kad ji pagelbėtų: jai 
apsirengti prieš vaidinimą* o 
Akulhia į mišką; nuėjo gry
bauti. Papa, kai uodai kanda* 
kodėl jų pilvai darosi raudo*

per langą’ pradėjo 
dvelkti' Vakaro* šviežumą, prie
menės durys: su triukšmu; at
sidarė ir pasigirdo žingsniai, 
kalbos ir juokas...

—Mama! 
kas.

Zaikinas žiurT iš kabineto ir 
mato savo žmoną Nadeždą 
Stepanovą,* sveiką, išraudusią, 
kaip ir visuomet... Su ja Olga 
Kiriliute, išdžiuvusi blondinė 
su dideliais šlakais ant veido 
ir du kokie tai nepažįstami 
vyrai: vienas jų jaunas,, ilgas, 
rudaplaukis ir su* didėliu* ger- 
klėkauliu* antrai — mažytis, 
apvalus, aktoriškom fizionomi
jos* ir sii&uru kreivu* pasmak
riu.

tabaką ir neturiu atliekamo 
rublio nusipirktu sau minera
linio vandens, kurį -jau senai 
gydytojas užrašė nuo kepenų 
akmenukų.

—Aplamai, bloga — sako 
Zaikinas kiek patylėjęs. —Aš, 
gerbiamasis, laikaus tos nuo
monės, kad atostogininkų 
gyvenimą išgalvojo patys vel
niai ir moterys*. Velniai žino, 
kokiam atsitikime ima neįma
nomas piktumas, o moterys 
ypatingai lengvatikės. Atsi
prašant, tai ne gyvenimas, o 
katorga, ot! Čia tvanku, karš
ta, kvėpuoti sunku, tu Čia 
trankykis iš vietos į vietą, kai 
padauža, ir niekur nerandi 
sau prieglaudos. Ten, mieste* 
kambariai nevalyti, . nė pa
tarnavimo... . viską į atostogas 
išsivežė... maitinkis Velniai 
žino kuo, nė arbatos negali iš
sigerti dėl to, kad nėra kam 
samovarą užkaisti, nė nusi
prausti, o kai čia atvažiuoji į 
šitą gamtos ir grožio vietą, 
reikia pėsčiam eiti per duL 
kės, kaitroj... tfiu! Jus vedę?

—Taip...gi... Trejetą vaikų, 
turiu, — sušnipštė rudi pam 
talonai.

—Aplamai čia neŠvaru...Tie- 
siog stebėtina, kaip mes dar 
gyvi esame.

Ant galo vasarotojai prieina 
prie kaimelio. ’Zaikihas atsi
sveikina su rudais pantalo- 
nais ir eina į savo vasarnamį. 
Name jis surado mirtiną tylą. 
Girdėjosi tik kaip uodai ūžia 
ir prašb mu&ės, kurį pateko 
pas votą ant pietų. Langai 
buvo užleisti tulinėhi Bran
kom, per kurias raudonavo 
blankios spalvos Jeronimai. 
Ant. medipių nemalevotų sie
nų, aplink oleografijas* siau
tė musės.

Priemenėj, virtuvėj, valgo
mą j ame —- nė gyvos dvasios. 
Mažam kambarėlyje, kurį pa- 
prastai vadindavo

i kambariu,

$7.00
8.50
1.75
1.25

šeimynų 
daiktais, 
moteriš-

Upas pas 
alkanas ir p/k- 

dėl jų saulė 
šviečia ir žolė žaliuoja.

Tarp kitų maišosi ir Povilas 
Matvejičius Zaikinas, apskri
ties teismo narys, aukštas 
druktas žmogus, pigiame kos
tiume ir su kukarda ant nusi
šėrusios kepurės. Jisu buvo su
kaitęs* išraudęs ir susiraukęs. 
' —Ar kiekvieną dieną galite 
į vasarnamį atvažiuoti? — 
kreipiasi į jį vienas vasaroto- 
j as ruduose pantalonuose.

—Ne, ne kiekvieną, — šiur
kščiai atsako Zaikinas. — 
Žmona ir sūnūs čia nuolatos 
gyvena, o aš atvažiuoju du 
kartu į savaitę. Negalima kasr 
dien važinėti, o ir brangu,

—Tas tiesa; kad'brangu, — 
susįenejo rudi pantalonai. — 
Mieste iki> stoties pėsčias^ ne
nueisi

—Nežinau... Nuo to, kad1 jie
kraują Čiulpia. Gali būt* nie- klausau* o tuj.. pyksti! Na, už 
ko namie nėra?'

—Nieko. Tik aš vienas na
mie.
‘ Zaikinas sėdosi į kėdę ir 
{valandėlę nuobodžiai žiurėjo 
įr langą.

—Kas gi, mums vakarienę 
paruoš?

savo runų, Petruką, 
šešių metų berniuką 
kas sėdi už stalo ir garsiai 
šnipšdamas, ištempęs apatinę 
lupą, žirklėmis iškirpo iš kor
tos Bublių valetą.

. —čia tu, papa!

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

PubUahed Daily Exčept Stinday by
The Lithuanian Neva Pub. Co., Ina 

1739 South Halsted Street 
Ttl«pboae Caaal 8500

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams *«•«••••••••••••<
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Užsisakymo kaina:
Chicago Jo — paštu:

Ale tams •...•■•••..•••••••••••••m..........
Pusei metų ...............................
Trims mėnesiams _________ _
Dviem mėnesiams .............. «...
Vienam mėnesiui _________

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija------ -----------
Savaitei
Mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
Ilk Tdtfoaas Caaal 8500.

turi šešis metus, o vis tiek pab 
kvailas, kaip ir trys metai at
gal:.. Paikas, išdykęs* berniu
kas! Kodėl* pavyzdžiui, tiri 
tais kortas gadini? Kaip tu* 
drįsti jas darkyti?

•! —Šitos1 kortos ne tavo, — 
atsako Petrukas* neatsigrįžda
mas į tėvą 
davė jas.
į —Mfeltiojl! Meluoji; netikęs 
Berniukas!
Biau iri l&biau susierzindamas 
rėkė. — Tu visuomet’ meluoji! 
Jkitsf tau reikią tokihm par
šui!'Aš' tau ausis nuriausiu!

* Petrukas pašoka* ištiesite 
kaklui ir žiuri, išvertęs akis į 
riaudUną ir rus-tųr tėvo veidą: 
Jo didelės akys iš karto mir
ksėjo* paskui* apsiniaukė gai
lesčiu iri berniuko veidas pa
sidarė žvairas.
! —Kogii tu- bariėsi? — su
murmėjo Petrukas. — Ko tu 
iš manęs nori; durniau? A& 
nieko nellečiu; ifedukstu,

—O žiogelis vis dar gyvas! 
—stebėjosi Petrukas. — Va
kar* ryte pagavau jį, ir jis iki 
šiol nenumirė!
’ —Kafe jus taip pamokino 
prikalinėti juos?' — paklausė 
Zaikinrif'.

—Olga Kiriliute
—Pačią* Olgą1 KiriliUtę rieL 

kėlų* taip4 prikalti! — sako 
Zaikinas su pasipiktihittiu*. — 
Išnešk iš čiri!' Gėda* kankinti 
gyvus* daiktmd

“Dieve, kaip

kui išeinant iš kabineto!

Povilas Matvejičius užmiršo 
savo < nuovargį* ir alkį* ir galvo
jo tik> apie savd siinanS' llki- 
ihąi Užifc lahgų po truputy gę- 
so drenos' šviesa

A. P. Čechovas. Verte M. J. Šileikis.

PERDAUG ŽMONIŲ
< ■
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RADIO 487

587 Ofiso tel. Lafayette 7031

1900

10,708 4635

Kliubo Daktaras

Graboriai

950

2.214
334

193

9,374

Advokatai

135

Lietuviai Daktarai

Namą Tel. Hyde Park 3395

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso k Rez. Tel. Boulevard 5914

664
117

1,217
5,473

1,382 
. 126 
5,518

1,207
127

rasti- 
Phone

1,512
1,340

12,354

Pašalpą imą bedar
biai atstovauja 180 
amatą ir profesijų

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

4,447
208

6,268

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1933 metams

VAROSE GYSLOS
Užgydomos Nauju Metodų

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

R«. 6515 So. Ročkai St. 
TtL Republic 9723

3326 ,$o. Union Avė.
Liudv 

St.; nut 
Auburn 
827 W. 33rd St 
lakis, : 
rast. J

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Masaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.
Susirinkimus laiko kiekvieną menes] 

kas pirmą sekmadien] 12 vai. dienos, ChP 
cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. 
Halsted St.

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

Ofiso valandos; nuo 2-4, nuo 7-9 
Nedėldieniau fugai sutarti.

pabaudą. Abu

. 343
1,433

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street , 

Tel. Boulevard 1401

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. vaka
re ia stoties WGES.» 1360 kilo- 
cycles, pastangomis Peoples 
Furniturc Co., bus suruošta į- 
dk>mus ir gražus nuolatinis an
tradienio radio programas.

šį sykį dainų dalį išpildys 
pasižymėjęs People’s Parlor 
kvartetas ir duetas, taipgi dai
nuos solo, Akvilė Ančiutė ir K. 
Sabonis. Kalbės Dr. Juozaitis, 
D.D.S. Prie to bus gražios mu
zikos ir kitokių įdomybių. To
dėl nepamirškite pasiklausyti.

vai. po piett 
vakaro. N ėdė

3,460 
. 955

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

2400 W. Madison St.
/ai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brūkis wick 0597

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

Seredoe vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

Chicagos demokratų vyriausias bosas IPatrick A. Nash 
(kairėj) ir Chicagos meras E. J. Kelly, kurie prisipažino buvę 
nuslėpę savo dideles pajamas ir delei to turėję valdžiai sumo
kėti priedinių pajamų taksų ir dar prie to 
jie priedinių taksų ir pabaudų sumokėję apie po $100,000

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

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

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

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarą Draugijos 

Nariai.

A. K. Rutkauskas, MLD. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukiu Man, 
2506 West 63rd St.

T«L REPUBLIC 3100

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 26 d. 2:50 vai 
po pietų 1933 m., sulaukus pusės amžiaus; gimus Dauk
šų parap., Mariampolės apskr. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Joną, dvi dukteris Birutę ir Petronėlę Algmina- 
vičienę, du sūnūs Juozapą ir Algirdą, marčią Sofiją, dvi 
seseris Veroniką Blažienę ir Agniešką Priešką, septynios 
anūkus — Duanę, Aldoną, Vytautą, Algirdą, Birutę, Ed- 
wardą ir Vilimą ir gimines. Kūnas pašarvotas randasi 
6332 So. Central Avė., tel. Grovehill 0050.

Laidotuvės įvyks seredoje, rugpiučio 80 d. 2 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėta j Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Baukienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami ‘dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys, Sunai, Marti, Seserys, Anūkai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas, tel. Republic 8840.

Navigatorių .........
Slaugių ...............
Ofiso darbininkų 
Optometristų .....
“Packers and Wrappers” 1,636 
Skerdyklų ..................... 1,083
Maliavų ........ .........
Maliorių ..................
Fotografų ..............
Piano Movcrs .......
Piano Workcrs .....
Policistų ..................
Porterių .................
Pašto .....................
Spaustuvininkų ... .
Korektorių ............
Radio .................... .
Geležinkelių ...........
Real Estate ........... .
“Refrigerator” darb 
Restaurantų patam. 
Gumos ..........
‘Salesmonų” . 
šiaučiai ........
Plieno išd.....
Taxi, šof.j ,..r. 
Mokytojų .....
Audėjų ...........
Teatro darb. . 
Skardos ........
Padangų .......
Sargų ...........
Dailidžių ....... 
Kitų Profesijų

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS;
127 N. Deatborn St.,fotonu 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

TeL Boulevard 1310
Valandos: nuo 6 iki 8:30 vat kiek

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

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 733 7(

Maršalka, 2932

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Apgarsinimų ..................... 150
Architektų ...............   32
Artistų ................................ 99
“Asemblerių” .................. 1,695
Automobilių darbininkų 4,497 
Kepėjų .................
Barzdaskučių .....
Kalvių ...................
Batukų darbininkų 
Dėžių darbininkų 
Berniukų ...............
Žalvario pram.......
Plytų pram............

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Žemėlapių darb 
Marmuro darb. 
Vaikų priž........
Mat rasų darb. . 
Metalo pram.....
Kojinių ............
Kasėjai ............
Kunigai ...........
“Moving Picture Operators 
Muzikantų .........................

- DENTISTAS
4143 Archer Avenue

Lachavich ir Simus 
LIETUVE GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, BL 
Ttl. Cl«ro 5927

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Wafhington St.
Room 905 Tel. Dearbom 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietį

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.
718 W. 18th St

Tel. Monroe 3377

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 

Pavlavičia Undertaking
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(B alsam uoto jas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Liepos 1
ėmė

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii 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.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.: pirm. Juozapas Rūta. 
Halsted St.; pag. Petras 
3 644 So. Union Avė.; nut. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union 
fin. rast. Fel. Kasparas, 3534 S. 
Avė.; kontr. rast. Petras Viršila, 
Liine St.; kasierius Kazimieras 
cius, 3317 Auburn Avė.: apiek. kasos 
Frank Kunevičia, 3201 Lime St.; 
apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233 
Liine St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitis, 3247 Lime St. 
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St 

CANAL 2552
Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki*< 

Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj 9 iki 8.

Graborius
KOPLYČIA DYKAI 

4880 West l®th f 
Cicero, ill.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

3141 So. 
Pauzalis, 

rast. 
Avė.; 
Lowe 
3200 
Lau-

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
ninkas; A. Kaulakis, nut. rašt., 3842 
S. Union Avė.; Frank Norkus, fin. 
rašt., 4342 S. Talman Avė.; J. Ja
nušauskas ir J. Adomaitis, iždo glo
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69th St.; D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą penk

tadienį kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS

Tet Yikds 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

' Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

• Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St..

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

Nedėliomis pagal sutartį.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1933 metų:: Pirm. Jul. Ra- 
cevičia, 3326 ,$o. Union Avė.; vice- 
pirm. Liudv. Jucius, 812 W. 33rd 

rašt. P. Killis, 3347 So. 
Avė.;' ižd. Ant. Zalatoris, 

; fin. rast. A. Kau- 
3842 So. Union Avė.; kontr. 
. Stonaitis; apiekunai iždo, Iz.

Be operacijos ar tčlrflklmu. Be priverstino 
poilsio. Ais paprastas gydymasis namie leid
žia tams atlikti savo reikalus kaip papras
tai—žinoma, jei nesate tiek paliegę, kad 
esate priversti gulsti lovoje. Tokiame atsiti
kime. Emeraid Oll veikia taip greitai, kad 
užgydyti jūsų kojų žaizdas, sumažinti suti
nimus ir pasalinti visus skausmus, kad lųs 
t trumpą laikų galėsite atsikelti. Tiktai lai- 

ykitSs lengvų nurodymų ir jums tikrai pa- 
gelbčs. dusu aptleklnlnkas nepasllaikys jutų 
pinigų, jeigu nenorėsite.

Liepos
Cook County Bureau of Pub
lic VVelfare ėmė 176,113 šei
mynų galvos. Tie bedarbiai 
atstovauja 180 amatų, užsiė
mimų ir profesijų, kaip pas
kelbė J. W. Bergthold. Že
miau paduodame sąrašą kiek 
kurios profesijos darbininkų 
ima pašalpą. Įdomu paste
bėti, kad daugiausiai pašalpą 
imančių yra statybos darbi
ninkų, šoferių, paprastų dar
bininkų ir ofiso tarnautojų.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidą užlaikymui skyrią.

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

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

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

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
* Physical Therapy

gf Midvvife
K&OB 6109 South Albany 

Avenue
Phone

■ Hcmlock 9252
Patarnauja prie gim- 

Kg dymo namuose ar li- 
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir maguėtic 

- blankets ir t. t. 
| I Moterims ir mergi-

noms patarimai do- 
vanai.

A. L Davidonis, M.D. 
iždininkas, 383 814910 So. Michigan Avenue 
Phone LafayetteĮ Tel. Kenwood 5107

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

apart ivėntadienio ir ketvirtadienio.

LUCY 
po tėvais

Persiskyrė su 
rugpiučio 27 dieną, 8:25 valandą 
vakaro. 1 93 3 m., sulaukus 47 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime vy
rą William, dukterį Lucille Hend- 
rieks. sūnų Arthur. tėvą Juoza
pą Jozaitį. 3 seseris Veroniką, 
Oną ir Elzbietą, brolį Antaną ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 3734 
Archer Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj. rug- 
piučio 30 dieną. 9:00 vai. iš ko
plyčios į St. Agnės parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o ii 
ten bus nulydėta į Mt. Olivet ka
pines.

Visi a. a. Lucy Berg giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs. Tėvas, 
Seserys, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius W. J. Adams H Son, Tel. 
Lafayette 0067.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų figų

4142 Archer Avė., Phone Virginia 
0036.

Kliubo susirinkimai atsibuna kas 1-mą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Liberty 
svetainėje, 4615 So. Mozart St., 12-tą 
vai. dieną.

DR. C. K. KLIAUGA 
o

Dentistas
Valandos nno 9—-9

2420 W. Marųuette Rd.
arti Western Avenue

Phone HEMLOCK 7828

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
’ Į . CHICAGO, ILL.

. . . T Mį’ll tH"—----------------------

J P DATY7TTTG • Jr 9 JlVx>JLrjuJLU
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tZ» St. TeL Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

ĮSTAIGA chicagoje
J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 

daugiausia šermenų, todil 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.
Nubudimo valandoje, pašaukite Šių įstaigą.

J. F. EUDEIKIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
GRABORIAI

< i

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimąs 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

Statybos ..................
Bučeriai ..................
Staliai .....................
Saldainių darb.......
Skardinių ..............
Kilimų ....................
Cemento ................
Kapinių .................
Šoferių ...................
Chemikų ................
Tabako ..................
Rūbų .......................
Anglių .....................
Kolektorių ..............
Automatinių kasėjų
Pieno ......................
“Draftsmen” ...........
Moterų rūbų ..........
Elektros ..................
Eleveiterių .............
Eleveiterių operuot.
Balzamuotojų .........
Enamelio ................
Inžinierių ......................... 780
Menadžerių, ete................. 449
Pagelbininkų dirbtuvėse 4,926
Ūkio .................................. 612
Gazolino stočių .................  449
Ugniagesių ..................... 1,319

BERG 
Jozaitis

šiuo pasauliu

Lietuvių radio pro 
gramas

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyrfs gydytojas chirurgu ii 
akušeris.

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

Ofisu ir Laboratorija:
1025 W. I3th St., netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Plieno ...................
Kailių ...................
Baldų ...................
Daržininkų ..........
Gaso .....................
Stiklo ....................
Pirštiniu ...............

C

Kepurių ................
Viešbučių ............
“Muverių” ............
Tarnaičių .............
“Ice Cream” darb
Ledo ......... ...........
Inspektorių .......r.„.
Investigatorių ......
Dženitorių ............
Dženitorių mot......
Laikrodininkų ....
Brangenybių išd. .
“Junkmen” .......... .
Laboratorijų darb.
Pap. darbininkų ..........  18,942
Lempų ............................. 240
“Landscape Gardeners” 126
Skalbyklų ..................... 1,838
Vario ................
Odos -...............
Litograferiai ....
Mašinšapių dari)
Laiškanešiai ....
Siuntėjai ...........

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau i erdvesni ir patogesne 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

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
KLIUO VALDYBA 1933 METŲ. 
William F. Buishas, Pirmininkas, 
7004 So. Talman Avė., Tel. Re
public 613,1.
Frank Mikliunas, Vicc-pirtnininkas, 
4917 So. Keminsky Avė., T 
fayette 5 211.
St. Narkis, Nutarimų sekr., 
West 35th Street.
Walter Sharka, Turtų rašt. 
South Washtenaw Avenue. 
Mike Kasparaitis, Kontrolės 
ninkas, 2059 W. 23rd St. 
Canal 5065.
St. Tverijonas, Turtų pridaboto jas, 
4014 So. Western Avenue.
Frank Shutkus, 'Knygyno prižiiirėto- 

s jas, 811 W. 19th St., Phone Canal 
6485.
St. Narkis, Korespondentas, 1900 W. 
35tb Street.
Kazimieras Warnis 
So. Kedzie Avė., 
5044. 
Alcx Tamulionis, 
W. 38th Street. 
Dr. T. Dundulis,

{vairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

A. J. Muitas,
M. D. 

3008 West 59< St.
Tel. Bepublic 0098

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 laboi 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880
■llHIllu, ..........................................    i. ■

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

O'
Y'...'.;
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Sprogimas gazolino refinerijoje sunkiai 
sužeidė 19 darbininkų; kai kurie mirs

Standard Oil of Indiana refinerijoje, Whiting, Ind 
sprogo gazo tankas

19 darbininkų buvo smar
kiai apdeginti, kai kurie mir
tinai, baisiame gažo sprogime, 
kuris įvyko Standard Oil Com- 
pany of Indiana refinerijoje, 
Whiting, Ind., apie 20 mylių 
nuo Chicagos.

Tankas N. 369 sprogo apie 8 
vai. ryto, kuomet pro jį ėjo 
būrys darbininkų pamainyti 
iki to laiko dirbusių darbinin
kų “šiftą”. Dujos, ištrūkstan
čios iš tanko, buvo užžiebtos 
ir davė pradžių baisiam trenk
smui ir liepsnoms, kurios tuo
jau apėmė pro šalį einančius 
darbininkus. Kai kurie spėjo 
sprukti į šalį ir tokiu budu iš
vengė pavojingų žaizdų, bet 
tie, kurie buvo arčiau, buvo 
skaudžiai apdeginti ir, spėja
ma, mirs.

Sužeistieji buvo tuojau nu
gabenti į St. Catherine’s Hos- 
pital, Indiana Harbor, Ind., 
ambulansais, policijos ir ugnia
gesių vežimais. Kai kurie bu-

vo aprūpinti viėtoje, pirm nu
gabenimo į ligoninę.

Iš sunkiai sužeistų yra A. R. 
Weiss, Huntington Park, Cal., 
ir jo brolis E. E. Weiss, Paci
fic Pump Company viršinin
kas; Harry A. Peterson, supe
rintendento asistentas; yVib 
liam Roehrdanz, forma n as, 
Albert W ai žak, Mike Balog, 
And re iv Gabor, Andreiv Hla- 
vach, Albert S ola k ir William 
H.' Russell.

Lengviau sužeisti yra, Harry 
Vrbank, W filiam Haynes, 
Stephen G ir man, Charles C- 
Craivford, Lyle Gehrke, Fred 
Meier, Dennis J. Dillon, Wil- 
Ham Nhiting, ir E. E. Wil- 
helm. Ar sužeistųjų tarpe yra 
lietuvių — neteko konstatuoti.

Standard Oil Company of 
Indiana viršininkai praneša, 
kad nuostolis padarytas refi- 
nerijai yra mažas. Refineri
joje yra milijonai galonų gazo 
ir alyvos.

Antradienis, rugp. 29, 1983

Lietuvis Brečkus 
sunkiai sužeistas 
automobilio ne

laimėje
namo,Įvyko prie “Naujienų 

netoli 18-tos ir Halsted gat
vių kampo

Prie pat “Naujienų” namo, 18- 
tos ir Halsted gatvių kampas, 
užvakar, apie 11-tą vai. naktį, 
buvo sužeistas lietuvis Tarnas 
Brečkus (?), adresas nežino
mas, apie 40-50 metų amžiaus.

Nelaimė įvyko, kuomet Bre-S 
kus mėgino pereiti skersai Hal
sted gatvę, į rytų pusę ir pasi
maišė po automobiliu. Valdyto
jas mėgino automobilį sustab
dyti, bet “bumperio” kampas 
pagavo Brečkų ir trenkė jį au
kštielninką į gatvės akmenis. 
Su skaudžiai perskelta galva ir 
krauju papludusiomis ausimis. 
T. Brečkus buvo nuvežtas į 
Cook apskričio ligoninę, kur jis 
ir dabar guli, pavojingame sto
vyje. Spėja, kad mirs.

Automobilio, kuris sužeidė 
lietuvį, šoferis buvo tūlas Ted 
Myers, 1841 South Ogden avė.

pagerinimų. Toliau, tiems dar
bams priimami tik tie, kurie 
yra užsiregistravę šelpimo sto
tyse ir jiems moka tiek, kiek 
rėkia šeimynos ar savo užlai
kymui.

Kadangi komisija randa, jog 
toks šelpimo būdas yra praktiš 
kas ir geras, sako Wilfred S. 
Reynolds, komisijos sekreto 
rius, tai manoma jį išplėsti ir 
naudoti didesnėj teritorijoje. 
Šio mėnesio pradžioje 396 dar
bai buvo pradėti.

Šaukia J. Kulio namo 
morgičių savininkų 

susirinkimą
Atydai Jusitno Kulio namo 

morgičių savininkų! Susirinki 
mas įvyks antradienį 8 vai. va
kare, rugp.-Aug. 29 d. Chicago 
Lietuvių Auditorijoj.

Jūsų atsilankymas yra būti
nas ir labai svarbus, jeigu no
rite apsaugoti savo turtą.

Ateidami atsineškite 
morgičius.

Komitetas:
Justinas Baltušis, 
Martinas Emelis.

savo

Šelpia 23,000 bedar
bių suteikdami jiems 

progą užsidirbti 
gyvenimui

Iš “Birutės”

30 Illinois apskričių pampina 
darbus savo šelpiamiems; sa 
ko, būdas praktiškas

21,741 šeimynų galvų 30tyje 
Illinois apskričių, apart Cook 
apsk., gavo pašalpą darbais lai
ke liepos mėn., praneša Illinois 
Emergency Relief Commission. 
Be/to, 1,213 atskirų 'nevedusių 
vyrV-4r moterų gavo panašią 
pašalpą iš darbų, kurie buvo 
parūpinti bedarbiams. Viso ir 
šeimynų galvų ir atskirų bedar 
bių algų apmokėjimui per tą 
laiką išleista daugiau $250,000.

Bedarbiai buvo šelpiami pa- 
šiu budu sekamuose apskričiuo 
se: Alexander, Boone, Bureau, 
Champaign, Coles, Douglas, Du- 
Page, Franklin, Gallatin, Mar- 
din, Kendall, Lake, LaSalle, 
Lawrence, McLean, Macon, Ma- 
cotfpin, Marion, Morgan, Pope, 
Pulaski, St. Clair, Sangamon, 
Stephenson, Tazewell, Vernu- 
lion, Williamson, Will, Winne- 
bago.

Laike liepos mėnesio buvo 
pradėti 250 darbų projektai, 
kad duoti bedarbiams progą ufc 
sidirbti pragyvenimui. Projek 
tai didžiumoje susidėjo iŠ viešų

“Birutė” neužilgo pradės 
vo 27-tą sezoną. Ir neužilgo 
bus rengiamos repeticijos, ka
dangi vedėjas p-nas J. Byans- 
kas pareiškė, kad su pradžia šio 
sezono pradės mokinti dėlei 
programo, kurį jis turi suren
gęs sezono atidarimui. Jis bus 
pagarsintas vėliaus.

“Birutės” choras visiems yra 
gerai žinomas per ilgus laikus, 
ir visuomet patenkina dailės 
mylėtojus.

Taipgi, neužilgo visi birutie- 
čiai po trumpų atostogų, vėl 
prie darbo. Pirma repeticija 
šio sezono bus pirmą ketvirta
dienį, rugsėjo mėnesio, tai yra 
rugsėjo (Sept.) 7 d. 1933 m. 
Gage Park svet., 55th ir West- 
ern Avė. Chicago, III.—-Sekr.

sa-

JheEnglishColumn

by the Coin Collectors from 
all over the world. Such 
display may be 
the Florentine 
Congress Hotel. 
is tlie annual 
the members of
Numismatic Association heing 
held here from August 26th to 
31 st. This is one of the few 
organizations that have a 
charter granted by a special 
act of Congress of the U. S.

A business session is held 
in the forenoon daily, special 
program consisting of tours 
to points of interest each af- 
ternoon, a public auction of 
rare coins on Tuesday night. 
and an annual banąuet on 
VVednesday night. This slan 
of “Coin Bugs” who know 
their coins too, have gatlier- 
ed here via plane, train, bus 
and even boats, to talk “old 
coins” for a

Thousands 
been dravvn 
hall, which, 
able specimcns on display, is 
heavily guarded and is opęn 
free to the public for inspect- 
ion from 10 A. M. till 10 P. 
M. daily, starting Monday 
and elosing Thursday noon.

Curious monies as are used 
by the savages in the uncivi- 
lized parts of the world are 
on display. Ctirious are the 
e&rliest Chinese coins over 
2500 years old, shaped likę a 
razor. The later Chinese coins 
show the evolution by gradu- 
ally shortening the blade until 
finally only the round Chinese 
coin with sąuare hole was the 
resni t. This
continucd 
years, until about the 20th 
Century when came the ex- 
pression — “the hole was eut 
out.”

Hundreds of Egyptian, Gre- 
cian and Roman coins in gold, 
silver and bronze, the Jewish 
Shekel of Simon Maccabees 
used by the Hebrews 140 yrs. 
before the comin 
are some of tl 
pieces to be seen.

The eurious “Believe it or 
Not” coins are the large cop- 
per Plate Money shown in 
various sizes that ,were actu- 
ally used in Sweden for near- 
ly a century. Sūrely no pants 
maker made pockets large or 
strong enough for the smallest 
piece, so we think that when 
they paid their bills,, that they 
had to carry a suit-case or 
maybe a trunk full, if the 
dėbt was large.
Many are varieties and types 

of depression money of thesč? 
to be remembered years 1929 
to 1933 which are interesting 
due to the unique materials 
used in many instances.

The Medalist art is shown 
here with fine die eutters 
work in metai, portraying 
historical events, personages, 
even those of the Columbian 
Exposition and our own Cen
tury of Progress.

Even the lowly transporta- 
tion token is shown in hund
reds of varieties and from 
cities all over the world, many 
of which tokens are excecd- 
ingly scarce.

Dr. A. L. Račkus< 3051 Wešt 
43rd St., a Lithuanian exhibit- 
or, an A. N. A. Mernber and a 
resident of Chicago, will have 
on exibit an extra large col- 
leetion of unusual eurious 
monies of the world.

a 
seen now in 

Roonl of the 
The occasion 
gathering of 

tlie American

week.
of visitors have 

to the exhibition 
due to the vahi-

general shape 
for about 1900

of Christ,
ancient

PATENTS

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS 

gerbiamai visuomenei, 
į naują vietą gyventi — ad- 
W. 69th St., telefonas Hem-

Pranešu 
persikėliau 
tesu 2650 
lock 4576. Reikale kliubų ir kitko mel** 
dŽiu pašaukti , aukščiau minėtu adresu 
už ką busiu, dėkingas. William F. 
Buisbas. (

kad

Lietuvių Moterų PilieHų Lygos (Lith
uanian Womens , Civic League) susirin
kimas įvyks rugp. 30. 8 v. v., Fellow- 
ship House, 813 W. 33rd Pi. Moterys 
iš visų kolonijų esat kviečiamos atsi
lankyti ir susipažinti su Šios Lygos tiks
lais, Bus pranešimas apie atsilankymą 
su prašimu pas aid. T. Doyle dėl ga
vimo gatvės atminčiai Dariaus-Girėną,

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

PADARO legalįškas 
notas prašalinimui ren- 
dauninkų nemokančių!____________
rendos. Gamini' 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 Aveu Chicago, III.

apie mokyklas ir tt. Be skirtumo parti-l# 
ų bei pažiūrų kviečiame visas iš visur. F 

Valdyba,

ASHLAND TAVERN
Atidarėme puikią lietuvišką užeigą: 

užlaikome skanų šaltą alų, užkandžių 
ir užprašome draugus lietuvius iš kitų 
miestų, atvažiavus į Chicagą apsilankyti. 
Jusite gražiai priimti ir 
ritas informacijas patirsite

Savininkai

P. Jankauskas ir S

užganėdinti; 
vietoj.

Chinsky,
7218 So. Ashland Avė 

Chicago, III.
Tel. Republic 6993

Visos anglių kompanijos pakėlėVisos anglių kompanijos pakele an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
unku beįpirkti, o CRANE COAL 
COMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
nuokit tuojaus, gausit apie vieną dolerį 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

HORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotai teiiingumu

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI
7:45 VALANDĄ

(APART NEDfiLD.) 
Iš STOTIES 
w.

1210
247.8

KILOCYCLES.
M E T E R S

MADOS MADOS

£-2578

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS L LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų epulką 

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

Chrysler ir Plymouth

Į CLASSIFIED ADS. Į
Financial

Finansai-Paskolos
Miscellaneous for Sale

Įvairus Pardavimai

Numismatists are in 
convention

Exhibits of Rare Coins valued 
at a Million

By Rollo E. Gilmore.
Seldom do we have an op- 

portunity to inspect rare and 
unusual coins, medals and 
paper money worth many for- 
tunes, such as are exhibited

Laikas daug reliktą 
prie patentu. Nertai* 
kuoldt vilkindami su 
•pMugoflmu euvo 
•nmanymn. PrJsiue* 
kitę braižini ar mo
deli dėl tnetrukebu.
N’ ™®1* 
gutde “How to Ob- 
taln » Patent” Ir "R

C-2578 — Elegantišką vasarinė suk
nelė su tos pačios materijos skrybėlė. — 
Praktiška bus jeigu pasiusite iš margos 
lininės materijos su baltu Įminiu kalnie- 
rium. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę.

Norint gauti viehų ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prhiome iž- 
kirpti paduotų blankute arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymiti 
mierų ir aiškiai parašyti savo var
dų, pavarde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 16 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujiena Pattera Dept, 1789 So. 
Halsted St, Chicago. Iii.

MORGIČIŲ 
SAVININKAI!

Jei jūsų morgičius bai
giasi, atsilankykit pas 
mus, mes jums pagel- 
oėsim.

FIRST ILLINOIS 
HOME LOAN ASS’N.

3234 W. North Avė.

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. Micbigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vaL

—o--
MES PERKAM Real Estate bonus, 

morgičius ir Lietuvos Laisvės bonus. 
Jauskite: Mr. Ostap, 208 So. La 

Šalie St., Room 1083, Minnich Bradley 
3 Co., Ine.

Personai
Asmenų lefiko

PAIEŠKAU savo brolių ir pusbrolių, 
Joo Jalinsko, Alberto Mustukio, Anupro 
ir Kazimiero Bikelių. Jie Lietuvoj yra 
kilę iš Utenos apsk., Vajesickio parapi
jos. Prašau atsišaukti arba kas apie 
juos žinote parašyti, 
reikalą. Busiu dėkingas.

T uriu svarbų 
Mano adre

sas: P. Yauniskis. 351 Magnus Avė., 
Winnipeg, Man., Canada.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Husų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendaųninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
3 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryte 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cbicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 meti}

-o—
AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
"down spots” ir visokį blekės darbą.

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

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Snpakavimas, Storage, Ctating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO  JAS
3358 So. Halsted St. • Chicago. III

REIKALINGAS selesmanas dešrom 
pardavinėti krautuvėj. Turi būti darbš
tus ir sąžiningas vyras, šaukite Yards 
7040 — Mr. Jay.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris tik kūdikiui 
prižiūrėti. Kambarys, užlaikymas ir al
ga. 3703 So. Halsted St.

—O—

---- OH—
REIKALINGA jauna mergini leng

vam namų darbui. Geri namai tinka
mai ypatai. Naktimis pasilikti vietoj. 
Van Buren 3933.

MERGINA reikalinga namų darbui: 
mažai plovimo; turi būti patyrusi. Ge
ri namai. Rogers Park 5169.

. ..■■■■■■■A.. .. ..............       ■

For Rent
RENDAI 5 kambariai ant 2 lubų, 

pečiumi apšildomi, su visais patogu
mais; kampinis namas, Bridgeport apie- 
linkėj. Renda pigi; savininkas — 3341' 
So. Halsted St., tel. Prospect 3938.

PASIRENDUOJA ėeverykų taisymo 
šapa. Renda pigi, biznis išdirbtas per 8 
metus. 2419 W. 43rd St.

RENDAI 6 kambarių fltatas, d i dels, 
šviesus; renda nebrangi; 2 aukštas. 

3156 So. Union Avė.

DYKAI 
KNYGELI 

fa’n • Jatast"' Ir" "Reeord of In. 
vęntjon” formos. Nieko nelmam 

daryti. Snel. 
jaiinlMinnl laikomi paslaptyje. 
Greitas, atsargus, rūpestingas pa* 
tarnavimas. ~
'uL* .‘i ' ' s ‘ >•'/ /' i t ■

CLARENCE A. O’BRIEN
. Reglaterad Patent Attorney 

43-A gsenrity gaslngs A tįlommsrelal 
Bank Bolidlng

(Dlrsetly aetsss tjrest from patent Offics) 
WA8BINQTON. D. O.

NAUJIENOS Pattera Dwt
1789 S. Halsted St, .Chicago, 
čia įdedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No,
Mieros pet kratinė

^••••aoooeaMbn^agBMsaBBmMMBMtaadtaBoas

(Vardas ir pavardl)

f Adresai

' Mietai

•.*

m

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 CHRYSLFR ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.-

Tel. Lafayette 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

ALUI IR KRAUTUVĖM ĮTAISOS 
20 Barų Formų Parodai

KAINOS ŽEMESNfiS. NEI MANOT® 
Visi gatavi išgabenimui 

PRISTATOME VISUR
Valgyklom, groeernčm, mCsinčm, delikatesų 

saldainių, sausnienų krautuvėm, siuvyklom, 
hot dog parloriam.

Gariniai stalai,, budelės, stalai, krėslai, 
zaslanai.

Vartoti Ir nauji. Užmokėjimas dalimis. 
CHAS. BENDER CO.,

008—014 N. Wells St. Phone Superlor 2301

Business Chances
Pardavimai Bizniai

RESTAURANTAS ant pardavimo 
su alum.* biznis labai geras ir seniai iš
dirbtas, bet esu priverstas apleisti. Prie
žastį patirsite ant vietos. 3457 So. Hal
sted St.

[CLASSIFIEDADS

PASTABA!
NAMŲ SAVININ- 

FZAkJMtS
Ar jūsų namas yra paduotas į fore- 

dosure, arba gresia pavojus, kad jis bus 
paduotas dėl foredosure? Atsišaukite pas 
mus tuojaus.

First Illinois Home 
Loan Association 

3234 W. North Avė.

PARSIDUODA saliunas už pirmą 
teisingą pasiulyjimą. Renda pigi, biznis 
išdirbtas per daug metų. lysas 3 me
tams. Priežastis — važiuoju į Lietuvą. 
4544 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI groserio ir delikatesų 
krautuvė įsteigta 29 metai atgal. Pasi
traukiu pasilsiui. 6556 So. Aberdeen 
St. Tel. Normai 5828.

Real Estate For Sale
Namai-Žem? Pardavimui

MES duodame paskolas nuo $100 
iki $300. Grąžinimas lengvais išmokė
jimais. Petrzilek Bros. W Co., Ine., 
1647 W. 47 St.

Automobiles
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329’

GERI 
AUTOMOBILIAI

Grabam 6 cilinderių Coupe —$745. 
Grabam 8 cilinderių Coupe — $845. 
Continental 4 cilinderių Coupe —$355. 
Continental 6 dl. Coupe — $490. 
Continental 8 cilinderių Coupe —$725. 
f. o., b.

Continental automobiliai yra ekono
miškiausi važinėtis. Galima su vienu 
galionu gasolino važiuoti nuo 25 iki 
30 mylių.

Graham automobiliai yra labai pato
gus, stiprus ir gr^ti. Tai yra moderni!- 
kiausi automobiliai markete.

Augštos rųšies taisymo darbas pigio
mis kainomis. Patyręs mekanikas per 2<) 
metų. Karų peržiūrėjimas dykai.

GAGE PARK MOTOR

M. Senics, Sav.
K. Wainorius, Sales 

Manager
Tel. Pro,pert 5««9

Educational
Mokyklos

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

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

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

/ Atjaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak,
j".';'-, ■' ’’ ii"

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

6955 So. Talman Avė.

ATIDAVIAU savo namą resyveriams; 
priverstas urnai paaukoti visus Jiungalo- 
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. 5842 So. Claremont Avė. 
tuoj į rytus nuo Western Avė.

BARO PIKČERIAI padirbama sulig 
užsakymu pigiai; cash arba išmokėji
mas; taipgi stalai, krėslai ir zaslanai. 

4704-06 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI 2-flatis — 6 kam
barių, mūrinis, iš priežasties mirties, ne
brangiai. Atsišaukite šią savaitf bile 
laiku. E. A. Leader, 2810 Emerald Avė.

su budinkais.

2 FLATŲ MURO NAMAS Mar- 
ųuette Manot garu apšildomas, 2 karų 
garadžius. kaina $8,000. Mainys ant 
mažesnio arba lotų.

90 akrų farma Wis.
gyvuliais ir mašinerijom, 50 mylių nuo 
Milwaukee; mainys ant

120 akrų farma Wis. su budinkais. 
gyvuliais ir mašinerijom; graži' vieta 
prie upelio; mainys ant namo.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avenue.

namo.

PARDAVIMUI mažas namas dėl alu
dės, su bizniu ar be biznio; geras kam
pas aludei. Del informacijų šaukite 
Lafayette 8780.

PASAULINĘ PARODĄ LANKYS 
DAUG LIETUVIU K KITŲ MIESTŲ!!!

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.

S i1

Kodėl jums nepagarsinti, tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien — Jums tai kainuos 
labai mažai.
Pašaukite

CANAL 8500 į
> ........ ... —:




