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San Diego rengiasi 
parodai 1935 metais

Amerikos legiono vajus 
konstitucijai palaikyti

rugp. 17. 
gyventojų

Rusija gins Rytų 
Chinijos gelžkelį

Druskininkuose busiąs 
lietuviŲ lenkų politi

kų pasitarimas

Kidnapintas bravarnin 
kas sugrįžo namo

The Fir^t ahd Gfėhtėšt Lithuahiah Daily ih America

minėto 
daugelį 
suokai-

bus įnešti į ateinačią parlamen
to sesiją, kad nusakyti aštrius 
patvarkymus politinėms suei
goms ir Uždrausti uniformas ii 
militarį mankštinimąsi priva
čioms organizacijoms. Kiliai esą 
kreipiami prieš Anglijos f ašis 
tų darbuotę.

rugp. 
pasi

dėjai

Sekmadienį plebisci 
to balsavimas

Vokietijoj

Jung. Valstijoms pa 
skirta maža eks

porto kvota

Falšyvas alarmas kaš 
tavo dviejų ugage- 

siy gyvastį

TOKYO, Japonija, rugp. 
Japonijos

Už žemės banko skolas 
parduoda dvarų

LONDONAS, Anglija, rugp

Iš paskandinto 1917 m 
laivo išimta $5,000,- 

000 aukso

ROMA, Italija, rugp. 17. — 
Oficialiai pranešta, kad įvyks 
pasimatymas Mussolini su Aus
trijos premjeru Schuschning 
Italijoj laike jos armijos ma
nevrų rugp. 19-24 did.

Sudegė du rusų 
žabliai

Louisianos politikieriai 
pešaši

SEOl’L, Korėja, rugp. 18.— 
Kodėl pasireiškiama rusų-japo 
nų santikių įtempimas? Tii 
klausimą atsako kaikurie Ame 
rikos lakiraščių koresponden

Pradėta rūpintis moky 
klų statyba

Mussolini tarsis su Austrijos 
t premjeru

Tik prez. RooseveI 
tas tegalia streiką 

sulaikvti

LONDONBERRY, Airija, r. 
17.— Iš laivo Laurentic, kuris 
buvo didžiojo karo laiku (1917 
m.) paskandintas, šiomis die
nomis privačio laivo įgula išėmė 
1,000,000 svarų sterlingų $5,- 
082,000 aukso šmotais. Laivas 
randasi juros dugne 120 pėdų 
gilumoj.

L0WELL, Mass., rugp. 17.— 
Ugniagesių trokaš skubėdamas 
į pašaukimu gaisrui gęsinti ap
sivertė. NėlaimČj užšimušėdu 
ugniagesiai, o kiti šeši tapo 
sužeisti. Vėliau pasirodė, kad 
alarmas buvo falšyvas, kad ug
niagesiai pašaukta be reikalo.

PARYŽIUS, Francija, rugp. 
17.—Šiuo laiku Paryžiuje ir 
bendrai visoj Francijoj randasi 
♦nepaprastai daug turistų ame
rikonų.

Ruošiami įstatymai 
prieš privačių org. 
militarį mankštimosi

Byrd buvo prisiruošęs 
■ mirti tolimuose pie

tuose

MASKVA, Sovietų Rusija, r. 
17.—žaibas kirto į daržinę, ku
rioj buvo du sovietų Rusijos 
dirižabliai Dolgo-Trudnaja sto
ty. Kilo gaisras ir sudegė ne
tik daržinė, bet ir dirižabliai. 
Dolgo-Trudnaja randasi 20 my
lių tolumoj nuo Maskvos.

tica, rugp
Byrd vienų vienas savo patal
poj tolimuose pietuose birželio 
mėnesį pasijuto taip silpnas, 
kad manė, jogei teks numirti 
pirm negu pagelba pasieks jį. 
Jis betgi pagelbos nesišaukė 
bijodamas, kad kelionė pagelbai 
jam suteikti tuo laiku buvo per
daug pavojinga gelbėtojams.

Hitleris ypač susi

WASHINGTON, D. C., rugp. 
17.—Jungt. Valstijų teisybės 
departamento tyrinėjimo pasė
koj pasirodė, kad trijose pieti
nėse valstijose 1932 metų pa
baigoj jaunų nusikaltėlių fede- 
ralių viršininkų priežiūroj ka
lėjimuose buvo 1,168. Iš to skai
čiaus 952 jaunuoliai laikyta kar
tu su senais kaliniais.

Dabar imtasi akcijos jaunuo
menei išskirti iš senių kalinių 
tarpo ir pašalinti demoralizuo
jančią senių įtaką į jaunuome-

LITTLE AMERICA, Antarc- 
Admirolas

Dar vienas girios 
gaisras Idaho 

valstijoj

Japonai veržiasi į 
naujas žemes

BANTON RUNGE, La., rugp. 
17.—Laukta, kad valstijos se
natas, kurį dominuoja Jungt. 
Valstijų senatorius Huey P. 
Long, dar šį vakarą priims bi- 
lius taikomus tam, kad atimti 
galią iš New Orleans miesto 
mėro T. S. Walmsley, kuris yra 
pikčiausias senatoriaus Long 
priešas. Kaip dabar atrodo, tai 
Long bent laikinai sutriuškins 
savo priešininkus.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
17.—Laikomo j čia tarptautinėj 
konferencijoj kviečių sėjos ir 
pirklybos klausimais šiandie 
Jungtinėms Valstijoms kviečių 
eksporto kvota 1934-35 metams 
nusakyta ne daugiau kaip 10,- 
000,000 bušelių.

Argentinos gi kvota kviečių 
eksportui tuo pačiu laikotarpiu 
businti 150,000,000 bušelių.

Kai kurie asmenys nustebę 
šia taip maža Jung. Valstijų 
kvota. No*rs žinota, kad dėliai 
sausros Jung. Valstijų atstovai 
konferencijoj nereikalaus savo 
šaliai didelio eksporto kiekio, ta
čiau manyta, kad jie reikalaus 
konfeerncijos sutikimo ekspor
tuoti nemažiau, kaip 30,000,000 
bušelių.

SPOKANE, Wash., rugp. 17. 
—Naujas girios gaisras šiandie 
kilo Idaho valstijoj Heli Roarin’ 
Creek baseine arti Sandpoint. 
Vietos valdininkai skubiai orga
nizavo burius žmonių gaisrui 
gesinti.

Gaisre centralinėj Idaho daly 
ugniagęsiai pradeda kontro
liuoti liepsnas, šičia išdegė nuo 
10,000 iki 20,000 akrų girios 
plotas.

MUKDEN, Manchukuo, rugp. 
17.— Rytų Chinijos gelžkelio 
vice-prezidentas Kuznecov kal
bėdamas gelžkelio tarnautojų 
susirinkimui Charbine įspėjo 
klausytojus tėmyti atidžiai į- 
vyikių vystymąsi.

Jisai užtikrino rusus gelžke
lio tarnautoj us, kad sovietų 
valdžia gins gelžkelio likimą ir 
jo darbininkus.

Esą sovietų apsauga pasieny 
yra užbaigta. Ir todėl Rusija 
neparduos savo interesų kalba
mame gelžkely taip pigiai, kaip 
Japonija nori.

Kuznecov 1 toliau prasitaręs, 
kad tarptautinėj 1935-36 metų 
krizėj, jeigu Japonija mėgintų 
sudrumsti pasaulio taiką, tai 
trečia šalis parems Rusiją. Ko
ki ta trečia šalis yra, kalbėto
jas nepasakė .

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
17.—Ateinančios iš Vokietijos 
žinios liudija, kad šalies eko
nominė padėtis pasidarė des
peratiška, Dr. H jaiman Schacht, 
ekonominių reikalų veikiantysis 
ministeris, užbaigė ruošti pla
nus ir tuojau pradės juos vy
kinti, kad išgelbėti šalį nuo 
ekonominio ir finansinio susmu
kimo. šioj kovoj vyriausybė 

gyventojai parodys 
solidarumą ir kant-

Rugsėjo mėn. 25 d. paskirtos 
varžytinės už žemės bankui 
prkilausančias skolas 40,000 lt. 
sumoje perduoti dvarininko Jo
no Malachausko dvarą 116 ha 
žemės su triobesiais.

Reikalauja Virgin salų 
gubernatoriaus re

zignacijosKonvencija išrinko Mahoną 
prezidentu aklamacijos budu. 
Francis J. Gorman, išrinktas 
unijos viceprezidentu, pareiškė, 
kad generaliniam streikui gru- 
mojant tekstilės pramonei rasi 
bus galima atseikti susitarimo 
derybose su samdytojais ne
šaukiant darbininkų į streiką.

Chicagai ir apielinkei federa* 
iio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Chicagoj ir apielinkėj— ne
pastovus; kiek Šiltesnis; gal 
bus lietaus naktį; vidutiniški 
pietryčių vėjai.

Karo veteranai ne
nori, kad jų vardai 

butų minimi

INDIANAPOLIS, Ind., rugp. 
17.—Amerikos Legiono nacio- 
nalis komanduoto jas išsiuntinė
jo atsišaukimą 11,000 Legiono 
skyrių, kad pradedant rugsėjo 
17 diena butų suruošti paren
gimai šalies konstitucijai pa
remti.

ST. CROIX, Virgin salos, r. 
17. — Policija turėjo šiandie 
pilnas rankas darbo, kai įvai
riuose miestuose surengta de
monstracijos prieš gubernatorį 
Paul M. Pearson. Minios rei
kalavo, kad gubernatorius re
zignuotų.

Ištisas dienas desėtkai bedar
bių sėdi Basanavičiaus aikštėje 
sodnelyje ir svarsto savo var
gus ir bėdas. Matyti ir tokių 
bedarbių, kurie kadaise, gerais 
laikais, taupydami cetus įsigi
jo nejud. turtą ir dabar, ne
darbo metu, jį pravalgė arba už 
skolas pardavė.

tikisi, kad 
karo laikų 
rybę.

Pats gi 
domėjęs plebiscito balsavimais, 
kurie įvyks sekmadienį, rugp. 
19 d. Balsavimui vietos bus at
daros nuo 12 vai. subatos naktį 
iki 12 vai. sekmadienio naktį. 
Hitleris šiuose balsavimuose 
ieško gyventojų pripažinimo 
jam ir kancelrio ir prezidento 
teisių, t. y. absoliučios diktato
riaus galios.

Pradės skirti jaunus 
nusikaltėlius nuo 

suaugusių

TORONTO, Ont., Canada 
17.—John
Kanados bravarninkas, sugrįžo 
į savo namus Londone, Ont. 
Banditai išlaikė jį suėmę 65 va
landas. Sakoma, kad banditai 
paleidę Labattą be užmokesčio 
jiems $150,000, kurio pradžioj 
jie reikalavo. Jie pabūgę Ka
nados policininkų keršto ir sun
kių bausmių už šį pasikėsini
mą.

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

Parduoda laivakortes ant 
visif laivų.

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tek Canal 8500

Esą, 1931 ir 1932 metais Ja
ponija siuntusi savo armijas į 
Korėją. Tas armijas sudarė 
palyginti jauni berniokai, dau
gelis jų ūkininkų vaikai.

šiandie į Korėją keliauja 
smulkus japonai biznieriai, ban
kininkai, politikieriai, ūkinin
kai, įvarius laimės ieškotojai. 
Bet Korėja nesanti šios imi
gracijos galas. Ji esanti kaip 
koks kelias tolesniam japonų 
briovimuisi į Mandžuriją, Mon
goliją, Chinija — iki Sibiro ri
bų. Štai kur gludi rusų-japonų 
santikių įtempimo pamatas.

VARŠUVA.—“Kurjer Warsz- 
awski” praneša, kad paskuti
nėmis dienomis Pikeliškiuose 
pas ten atostogaujantį Pilsuds
kį viešėjo buv. lenkų ministeris 
pirmininkas Prystoras. Esą, 
Pilsudskis tarėsi su Prystoru 
dėl lietuvių lenkų santykių. Pry
storas painformavęs Pilsudskį 
apie savo pasitarimus su vy
riausybės bloko parlamentarais 
Druskininkuose rezultatus. To 
paties lakiraščio žiniomis, Vil
niaus politiniuose sluoksniuose 
sklinda gandų, kad ’artimaiusio- 
mis dienomis Druskinikuose į- 
vyks lietuvių politikų pasitari
mas su lenkais. Esą, tame pa
sitarime dalyvaus iš lenkų pu
sės senatorius Abraniavičius ir 
prof. Stanevičius.

Niagara krioklio kranto šmotas 100,000 tonų sunkumo atplyšo ir nukrito į vandens sukurius 
160 pėdų žemyn. Viršutiniame paveiksle pažymėtas dviem baltais braižais krantas, kuris atskilo. 
Apatinis gi paveikslas rodo dabartinę tos vietos išvaizdą.

Japonai Svarsto Notos 
Pasiuntimą Rusams

SHANGHAI, Chinija, rugp. 
17.—Chinijos vyriausybė krei
pia įpatingo dėmesio į vis aš
trėjantį Rusijos ir Japonijos 
ginčą. Chinijos valdžia tikisi, 
kad krizė dėl Chinijos Rytų 
gelžeinkelio bent laikinai su
stabdys japonų užmačias Chini- 
joj. Tačiau, jeigu tarp Japo
nijos ir Chinijos nekils karas, 
Chinija nenumato permainų 
japonų politikoj link jos.

Kai dėl karo su rusais, tai 
esą Japonija nenorinti jo. • Bet 
nurodoma, kad japonų armijos 
MandžUrijoj vadai vis labiau 
trokšta pasiimti iš rusų gele
žinkelį, nežiūrėdami ar pasta
rieji nori jį parduoti ar nenori. 
Ir tame glūdįs karo pavojus.

Rimtieji rusų-japonų konflik
to eigos tėmytojai, net turė
dami omenčj konfikito rimtumą, 
abejoja tiek rusų, tiek japonų 
prisiruošimu paskelbti karą,

SAN DIEGO, Cal 
Prisiskaitęs 165,000 
miestas San Diego ruošiasi ati
daryti savą pasaulinę parodą 
birželio 1 d. 1935 m. ši paro
da vadinsis Kalifornijos-Baci- 
fiko Tarptautine Paroda. Ji 
tęsis iki kovo mėn. 1 du 1936 
metų.
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nauto j ai buvę areštuoti dėliai 
to, jogei sulaikyta rusų-japonų

vyriausybė svars- derybos išpirkimui rusų dalies 
tanti reikalą pasiųsti Maskvai ’ tame gelžkely. Girdi, japonai 
įspėjimą šiuo Rusijos-Japonijos ! skaito tas derybas tebesitę- 
santikių įtempimo momentu. I siaut.
Tokį pareiškimą davė spaudos 
atstovams japonų užsienio mi
nisterijos atstovas.

Tas įspėjimas, anot 
atstovo, išskaičiuosiąs 
įvykių, jų tarpe sovietų 
bius ir provokacijas. Jis rei
kalausiąs išlyginimo praeities 
įvykių ir užtikrinimo, kad pa
našus dalykai nebepasikartos.

Japonijos užsienio ministeri
jos atstovas užginčijo, kad ru-'bežiaus, ete

NEW YORK, N. Y., rugp. 17. 
—United Textile Workers of 
America konvencijoj šiandie ta
po išrinktas unijos prezidentu 
ėjęs iki šiol šias pareigas Tho- 
mas F. Mahon.

Mahon pareiškė, kad genera- 
lį tekstilės darbininkų streiką, 
kurį unijos viršininkams kon
vencija įsakė paskelbti ne vė
liau kaip rugsėjo 1 dieną, da
bar tegalįs sulaikyti tik vienai 
prez. RooseveItas.
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Ir, be to, kalbos,, buk jap»nai 
ruošiasi užgriebti gelžkelį spė
ka, neturinčios jokio pagrindo.

Japonijos karo ministerija 
paskelbė 15 menamų rusų nu
sikaltimų. čia įvardijama rusų 
aeroplanų skraidymai Manchu
kuo teritorijoj, pavogimai (kid- 
napinimai) Manchukuo piliečių, 
rusų kariuomenės perėjimai ru-

Chinija/ atidžiai tė 
mija rusų-japonų 

konflikto eiga

Marijam
polės ap. yra pr. mokyklų 180 
komplektų. Bet iki pernai me
tų tik apie vienas trečdalis tų 
komplektų teturėjo nuosavus 
narnUs. Dauguma komplektų 
tilpo iš ūkininkų išnuomuotuo- 
se įptuose. Tie butai dažniau* 

į šiai mokykloms visiškai netin- 
ka'.** Bet ankščiau į mokyklų 
butų tinkamumą beveik ne
kreipta rėmesio. Tik nuo per
nai metų pradėta labiau rūpin
tis mokyklų statyba. Pernai 
buvo pastatyta keturios mokyk
los: dvi murinės ir dvi medi
nės; jose gali tilpti dvidešimt 
komplektų, šios visos mokyk- 
kyklų statyba tęsiama, ‘šį pa
vasarį pradėta statyti devynios 
mokyklos; jose tilps apie 20 
komulektų. šios visos mokyk
los numatyta baigti statyti iki 
šių metų rugsėjo 1 d. Tuo bu
du mokslas jau galima butų 
pradėti naujuose mokyklų rū
muose. Jei tokiu tempu, kaip 
pastaraisiais dvejais metais, ir 
toliau butų statomi mokykloms 
namai, tai marijampoliečiai ga
lėtų tikrai didžiuotis: po kele- 
rių metų visos Marijampolės 
ap. pr. mokyklos turėtų nuosa- 

namus.

The Lithuanian Daily News 
w» du* toto 

Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 8, 1879

NEW YORK, N. Y., 
17.—Veteranų rateliuose 
reiškia nemažas sąjūdis 
federalės valdžios numatomo 
noro skelbti vardus buvusių ka
reivių, kurie gauna pašalpą už 
sužalojimus aplaikytus karo 
laiku ir iš jų paeisiančiu ne
galią.

Vieni veteranų sako, kad 
valdžios pašalpa dėl sužeidimų 
buvusiems kareiviams yra gar
bės vertas ženklas. Atsiran
da betgi tokių, kurie argumen
tuoja, kad kai kam iš gaunan
čių pašalpų skelbimas jų var
dų bus negarbė.

Iškeliama dar argumentas, 
kad skelbimas vardų sulaikysiąs 

mimo pašalpos asmenis, 
kurie jos neužsitarnauja, jeigu 
kartais tokių atsirastų.

s .
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KORESPONDENCIJOS
Binghamton, N. Y

SLA, 50 kuopos išvažiavimas

Sekmadieny, rugpiučio 12 
d., vietos SLA. 50 kuopa tu
rėjo savo metinį išvažiavimą, 
į Newton Lake, Pa. Prie šio 
išvažiavimo kuopos valdyba la
bai stropiai rengėsi ir buvo 
gerai jį išgarsinusi. Bet, deja, 
kaip ant nelaimės, tą dieną 
oras taip buvo bjaurus, kad 
daugelis visai susilaikė nut> va
žiavimo. Nors prieš piet ir ne
lijo, kas davė progos išvažia
vimą pradėt, bet anksti po pie
tų pradėjo linoti ir paskiaus 
tęsėsi visą dieną. Be to, dai 
buvo ir pusėtinai šalta.

Bet nežiūrint bjauraus oro, 
į išvažiavimo vietą visgi buvo 
suvažiavę gerokas būrys pub
likos. Iš Binghamtono nuvyko 
pilni du busai, o kitos tiek 
savais autais. Be to dar, bu<- 
vo matyt iš kaimynių Penn- 
sylvanijos miestų SLA. darbuo
tojų. Taip pat daug iš kitur. 
Iš Forest City, Pa., buvo te
nykštis darbuotojas p. Makau 
skas, o iš Scranton p. W, Meš- 
kunas ir dar keletas kitų. Esu 
tikras, kad išvažiavimas butų 
pilnai pavykęs, jeigu oras bu
tų buvęs palankesnis. Bet ten
ka patirt, kad kuopai dar lik
sią šiek tiek ir pelno.

Pasimirė Ignas žvirblis
Trečiadieny, rugp. 8 d., mie

sto ligoninėje po operacijos pa 
simirė Ignas žvirblis.

Velionis dar buvo pojaimis 
žmogus ir dar ilgai butų galė
jęs gyventi. Jau nuo kurio lai 
ko jis nesveikavo ir daktarai 
pripažino, kad turi pasiduot pa
vojingai operacijai ant vidurių, 
nes gręsiąs 'rimtas ^avojns^.o 
darant operaciją gal dar bus 
galima gyvastį išgelbėt. Bet ve
lionis operacijos neatlaikė ii 
pasimirė. Paliko moterį ir duk
terį, o taipgi brolį Juozą. Ve
lionis buvo pasiturintis žmo
gus, bi.vo “Dry Goods” bizny
je ir gerai vertėsi.

Velionis Ignas savo
priklausė LSS. 33 kuopai ir 
daugeliui pažangių organizaci
jų, bet bolševizmo vėjui papū
tus velionis palaikė 
pusę.

Rugp. 11 d. tapo 
Glenvvoodo kapinėse
jant didžiuliai žmonių miniai. 
Prie kapo pasakė kalbą Senas 
Vincas.

. — P. B, Balčikonis.

— dar trufapa į>utų $20.00. 
Tuščiam iždui esant be ases- 
meptų nebūtų galima apsieiti.

Bet reikia atminti, kad prieš 
dvyliką metų Detroitas buvo 
maža lietuvių kolonija. SLA. 
kuopų buvo tik viena, o dabar 
keturios. Ir abelnas seimo ren
gimas tąsyk vyko prie labai 
skirtingų aplinkybių. Pagalios, 
jog p. Budvidienė tąsyk ne
buvo nei Susivienijimo narė ir 
dalykų tikrovės nežino. Ji ra
šo laikraštyj nuo kitų girdė-

tus pasakojimus ir todėl vis
kas išvirkščiai išeina, lyg to 
žydo kailiniai.

Kai kurie iš komisijos narių 
labai moka pasididžiuoti, pasi 
girti, kaip jie darbavos, rengė 
parengimus net per ištisus me
tus. Ir po to savo .‘didelio” 
darbo pasiūlė kuopai $10.00! 
Tai visų metų darbavimosi už
darbis! Anot tos patarlės “ge
ros akys durnų nebijo”...

— F. Motuzas.

Lietuvos Naujienos
Kaip prieš karą bu 

vo ruošiamos 
gegužinės

šiaulių jubiliejinės gegužinės 
liepos 15 dieną proga

tu

jau
už

kur 
kad

Visais atžvilgiais paminėtina 
Šiaulių didžioji gegužinė, kuri 
buvo surengtą 1904 m. Alek
sandrijos dvare.

Sukako jau 30 metų, kai įvy
ko ta gegužinė, o viskas stovi 
akyse, lyg tai butų buvę va
kar. Pasidrąsinus nusisekusia 
1903 m. didžiąją gegužine Bu- 
biuose, ir laimėjus sunkią 40 
metų kovą dėl atgavimo spau
dos, ūpas ir nuotaika buvo pa
kilusi; daugiau buvo drąsos ir 
pasitikėjimo savo darbu.

Daug jau atsivertė visokių 
“nevierionų”,

kurie pirmiau sakydavo: “prieš 
vėją nepapūsi”. Taigi į 1904 m. 
gegužinę privažiavo daug sve
čių, jaunimo, moksleivijos; di
delis būrys buvo ir šiauliečių.

Atgavus spaudą, kilo daugy
bė sumanymų. Svarbiausia 
ašis, apie kurią sukosi visi klau
simai, tai buvo leidimas lega
laus laikraščio. Mes girdėjom 
iš Jablonskio ir Višinskio, kad 
Petras Vileišis žada leisti laik
raštį.

Vyraujant gerai nuotaikai ir 
gražiausioms viltims, 20 veži-

tikantas tame fabrike K. Va
siliauskas. Kaip jau buvo švie
sa sutvarkyta, priėjo prie ma
nęs ir pradėjo kalbinti studen
tas — barzdotas dideliais juo
dais ūsais. Kalbėjom apie koo
peratyvus ir jų reikalingumą, 
apie skirstymą sodžių į vien
kiemius. Tuomet musų sodžiui 
žiūronai jau buvo nutarę skirs
tytis j vienkiemius, tai rodosi 
bendros kalbos. Tai buvo stud. 
agronomijos J. Tūbelis, kuris 
nuo tos gegužines paliko pažįs
tamas.

Rytą po gegužinės Šiauliuo
se buvo kalbama apie butus ir 
nebūtus gegužinės daiktus, ro
dos, kas butų skruzdėlyną pa- 
rausęs — toks tarpe šiauliečių 
kilo sumišimas.

Einant po miestą panašioms 
kalboms —
prasidėjo Aleksandrijos gyven

tojų tardymas.
Atvažiavo žandarmerija 

žvalgybininkai iš Kauno.
Mes, rengėjai, pabugom. 

Aleksandrijos dvaras buvo D. 
Zubovo priežiūroj. D. Zubovas 
buvo užsieny. Gegužinei vietą 
davė užvaizdą M. Janušauskas. 
Bijojom, kad gubernatorius ne
nubaustų. Janušauskas nuo se
nų laikų buvo geruose santy
kiuose šu ispratfiiihku Sosnau- 
sku.

Isprauninkas prižadėjo 
Janušauskui padėti visame 
me, kad tiktai be jo žinios

leidimu 1904 mr 80. X. įvyko.
Po to įvyko skandalas is

prauninkas reikalavb, kad ar
tistai scenoj giedotų “Bože ca- 
rįa chrani”. Artistams atsisa
kius, isprauninkas davė parė
dymą pasamdytam karo orkest
rui griežti “Bože caria chrani”, 
j ką buvo toks atsakymas: vi
sa publika iš ložų ir parterio 
pasipylė į kuluarus, o iš galior- 
kos, V. Kapsuko vedama ko
manda. papylė\įvairių spalvų ir 
įvairiausiomis kalbomis atsi
šaukimų. Tas istorinis spek
taklis yra Šiaulių didžiosios ge
gužinės 1904 m. vaisius.

Atėjo 1905 m. — saulėtekiai 
naujos gadynės. Rusijos gyve
nime caro valdžios rūmų pama
tai susiubavo. Keitės įvykiai po 
įvykių.
Atėjo laikas ir Šiaulių didžiąją 

gegužinę rengti.
Daug buvo tartasi. Daug sve
čių kviesta. Gegužinė Andrieja- 
vos dvare. Atsakomingas tvark
darys St. Lukauskas. Svečių 
privažiavo 
matyti įr 
žmonių.
vaikščiojo
pinigus ginklams pirkti revo
liucijai. Atsimenu, V. Zubovas 
ir kun. Tumas padėjo po auk
sini pinigą lėkštėm

čia St. Lukauskas kreipėsi j 
gegužinės komitetą klausimu 
ar įleisti pilietį X į gegužinę, 
kuris įtariamas esąs žvalgybi
ninkas. Nutarta neįsileisti 
Kontrolė stropiai žiuri pakvie
timus. P. IPutvinskienč ir Sofija 
Zubovienė organizuoja moterų 
klausimams rišti organizaciją, 
o studentai inžinieriai: barzdo
tas St. Kairys ir VI. Sirutavi- 
čius ginčijasi su poniomis, kad 
moterų klausimas tegali būti 
išrištas bendrai su kitais politi
niais ir socialiais klausimais.

daug, čia teko pa- 
pažinti daug naujų 
Panelės Gruzdytės 
po kiemą ir rinko

ir

laiku

bolševikų

palaidotas 
dalyvau-

Detroit, Mich
SLA. paskutinio seimo reikalu

“Naujienų” numery 183 p. 
Budvidienė, norėdama atsispir
ti prieš p. V. Karpšlio metamą 
dėmę Seimo rengimo komisijai 
dėl pasilaikymo pinigų, pripa
sakoja visai nebūtų dalykų ir 
neteisybių. Todėl aiškumo dė- 
liai radau reikalingu padaryti 
vieną-kitą pastabą, kad dalykai 
butų matomi tokioje šviesoje, 
kokioj jie iš tikrųjų yra.

Sulig p. Bt/dvidienės tvirti
nimu išeina, kad SLA. 38-tą 
seimą rengė ne Detroite esan
čios kuopos, bet P. Budvidie- 
nė, p. Stepanauskas ir kompa
nija. Jie buvo atsakomingi už 
pasidariusius nuostolius Ir jie 
ponai ant likusio pelno, kurį ir 
pasidalino. Bet Šitas p. Budvi- 
dienės pasakojimas iŠ piršto 
yra išlaužtas ir neatatinka tei
sybei. Pirmas dalykas, tokio at
sitikimo dar nėra buvę Susi
vienijimo istorijoje, kad SLA. 
seimą kur nors butų rengę pri- 
vatiški žmonės be kuopų va
lios. Lyginai taip pat ir 38-tas 
seim?s buvo rengiamas vietos 
kuopų per jų išrinktą komisi
ją bę jokjų speciališkų įgalio
jimų. Tai gali „parodyti ir p. 
Dudvidienčs minimas birželio

pereitų metų susirinkimo pro
tokolas. Apie komisijos įgalia- 
vimą ten užrašyta taip: “Sei
mo rengimo komisijos nariai 
prašė kuopos, kad pavelytų, 
kad jie galėtų parengti kokias 
pramogas, — susirinkimas pa
vėlino”. Tai kur tas speciališ- 
kasis įgaliojimas? Juk kiekvie
name atsitikime komisijai pa
velijama veikti sulig komisijos 
geriausiu supratimu! Antra, 
SLA. 352 kp. susirinkime, lai
kytame šių metų gegužės mė
nesyj, kuomet komisija parei
kalavo, kad kiekvienas kuopos 
narys po prievarta dalyvautų 
šeiminiame koncerte, ir kuo
met komisijos buvo užklausta, 
kaip bus pelnas ar nuostolis 
pasidalinta, proporcionaliai nuo 
narių skaičiaus ar lygiomis 
tarp kuopų, tai tuosyk komi
sijos narys P. Vencelevičia iš 
komisijos protokolo aiškino, 
kad sutartis esanti tokia, kad 
jei liks pelno, tai kuopos lygiai 
pasidalins, o jei bus nedatek- 
lius, tai kuopos lygiomis jį 
rėš padengti.

Iš šių poros pareiškimų 
ir aklas gali matyti, kad
seimo pasisekimą ar nepasise
kimą kuopos buvo atsakomin- 
ges, ir kad komisija jokios at
sakomybės neėmė. Ir teisių 
daugiau tai komisijai nebuvo 
suteikta, kaip ir kituose atsi
tikimuose darant parengimus, 
nes ta komisija kiekvieną mė
nesį turėdavo raportuoti kuo
pų susirinkimams, ir kuopos 
gerus jų raportus priimdavo. 
Gi paskutinį jų raportą, kuria
me pasisakė, jog komisija gau» 
tą pelną iš šeiminių parengi
mų pasidalino, SLA. 352 kp. 
atmetė. Ir tas raportas dar ga
lima sakyti bus nekartą svar
stomas, o jo priėmimas pri
klausys nuo narių '

Aš negaliu suprasti, iš 
komisija gavo tiek drąsos,
tokį žygį daryti kaip pasida
linti kuopoms priklausančius pi
nigus. Tenka pasakyti, kad, 
tur būt, toj komisijoje nebu
vo nė vieno žmogaus, kuris šir
dingai rūpinasi Susivienijimo 
ateitimi. Daleiskime, kad komi
sijai pasisektų pasilikti tuos pi
nigus savo kišenyj. Bet ar pa
galvoja, kaip tas skaudžiai at
silieptų į Susivienijimo ateitį? 
Jau dabar Detroite Susivieni
jimo kuopų parengimai nėra 
sėkmingi. Bet jei jau įeitų į 
madą, kad komisija bile rengi
mui pasidarbavus gali pasiim
ti už sugaištą laiką atlygini
mą, tai į komisijas, žinoma, at
siras kandidatų. Tačiau pagal
vokite, kas eis į tuos parengi
mus, jeigu žinos, kad atsilan
kiusio j parengimą nario pra
leistas doleris eis ant naudos 
ne kuopai, bet rengimo komi
sijai. Todėl nariai turėtų susi
domėti šiuo reikalu. Neatitai
sius šios klaidos, Susivieniji
mui, o ypatingai vietos kuo
poms, butų užduotas didelis 
smūgis.

P-ia Budvidienė teisinasi pri
simindama Detroite rengtą 
SLA. seimą prieš dvyliką me
tų.. Girdi,, ano seimo rengėjai 
buvę dar blogesni. Tas jos pa
sakojimas visai neatatinka tei
sybei. Aš turiu pasakyti, kad 
prieš dvyliką metų rengtas sei
mas kuopai davė pelno dvigu
bai daugiau, negu šis. Vietoje 
dabar gauto dešimties dolerių 
pelno, aną sykį liko dvidešimt. 
Tąsyk kuopos nariai mokėjo ne 
po 50c asesmentų, bet po 25c 
:.r ne dėl seimo rengimo pasi
dariusiems nuostoliams padeng
ti, bet apmokėjimui delegatams, 
kurių buvo išrinkta 5. ‘ Jiems 
buvo prižadėta mokėti po $20.- 
00, o kuopos ižde nebuvo nė 
cento. Bet ir dabar, jeį kuopos 
iždas butų tuščias, nors dele
gatams tik po kelis dolerius 
tenutartą mokėti, vistiek gau
tas pelnas iš šeiminių rengimų 
($10.00) nepadengtų Išlaidų,

M. Petrauskas skambina pija-(areštavusi galiorkoj už skleidi- 
ninu ir dainuoja.

V. Kapsukas plačiai varo par
davinėjimą revoliucinės litera-1 vienas studentas ištraukė iš jo 
turos. Barzdotas — 
ūsais studentas, gražioj unifor
moj veda šokius — tai E. Gal
vanauskas.

Rytui išaušus, gegužininkai 
grįžta ir 
Šiaulius.

Paskui 
svečių, eina aukštas 
Karo medicinos uniformoj pa-l 
dėjęs ant peties nuogą špagą, 
o Šiaulių žydeliai, kurie matė 
tą eiseną, paskleidė gandus, kad 
visą gegužinę pristavas nuvarė 
į policiją... — Tai ėjo stud. 
med. Nagevičius. Po gegužinės 
šventadieni vakare Liaudies na
muose spektaklis “Vienas iš 
musų turi apsivesti” ir dar kas. 
IPo spektaklio, kaip jau įprasta, 
šokiai: Liaudies Namų pilna 
salė lyg jura siūbuoja. Pora už 
poros šoka valsą. Stud. Galva
nauskas, usus pastatęs, veda 
visą kamandą šokių. Ložos, ko
ridoriai ir galiorka pilni žiūro
vų.

Tik staiga galiorkoj pasigirs
ta visiems anuomet pažįstamas

V. Kapsuko balsas:
“Musų draugus areštuoja, o 

jus čia šokat”...
Rodos, kad perkūnas trenkė! 

ir viską sugriovė... Šokiai nu
truko.

Publika skubiai veržės iš te
atro. Vieni bėgo namo, o kiti 
su daina: “Baime, nespausk 
mums krutinės”... pasuko prie 
policijos vartų, kuri čia pat 
buvo.

Sutraškėjo policijos vartai, 
siižvangėjo policijos lango stik
lai ir durų užraktai ir po kelių 
minučių jau nešė ant pečių jau
ną vyruką, kurį buvo policija

mą proklamacijų. Miesto ant
stolis norėjo užstoti kelią, bet

pešti ir

vežimų,

dideliais Į kardą' ir sviedė per stogą.
Vienas studentas, smarkiai 

šaudė iš brauningo į aukštą, 
tai buvo M.

Atrodė, kad po to 
kratos, areštai. Bet 
kaž kas iš gegužinės 
susitikęs isprauninką 
ką prisiminė apie įvykį su ant
stoliu, isprauninkas pasakė: 
“Ir kvailas! Ko gi lindo, jog 
matė koks ūpas.”

Tuom ir pasibaigė Šiaulių di
džioji 1905 m. gegužinė.

A. Povylius.

važiuoti į

prisėdusių
studentas

prasidės 
kuomet 
rengėjų 

Sosnaus-

DIDŽIAUSIA

Paroda
NAUJŲ

1935-tų METŲ
PHILCO

RADIOS

PEOPLES
KRAUTUVĖSE!

mų iš Zubovų dvaro važiavo į | tuviai niekę nedarytų, 
Aleksandrijos dvarą.

Iš visų suvažiavimų, kuriuose 
teko savo amžiuje dalyvauti: 
įvairių posėdžių, Rusų valsty
bės durnos, Vilniaus konferen
cijos 1917 m., paskelbusi ne
priklausomą Lietuvą ir Steigia
masis Seimas ir kiti svarbus 
musų istorinio gyvenimo įvy
kiai — nepajėgia užtemdyti to 
vaizdo ir to jausmo, kokį per
gyvenau Aleksandrijos dvaro, 
kaip mano tėvas vadindavo, — 
Lepšių dvaro klojime. (Tėvas 
pasakojo, kad jo atminty čia 
buvo Lepšių sodžius. Sodžių iš
draskė ir pastatė Aleksandrijos 
dvarą).

Niūrūs akmenų mum 
klojimas

su apgriuvusia jauja, čia tėvo 
pasakojimu sunkios baudžiavos 
ir rektrutų gadynės metais bu
vo kaip ir sunkių darbų kalėji
mas ir vieta bausmės — rykš
čių, įkalimo j kalades ir t. t. 
Dabar, praslinkus keletui de
šimčių metų —- pasidarė parla
mento salė ir teatras su estra
da.

Rodos, Višinskis keliais žo
džiais aiškino reikšmę gyyujų 
paveikslų: šienpiuviai su dal 
giais ir grėbėjos su grėbliais. 
/Pajauta prie kojų Lizdeikos 
prašo priimti krikštą. Kiek te
ko patirti F. Bortkevičienė at
vežė kostiumus iš Vilniaus ir 
dalyvavo, o gal ir organizavo 
gyvuosius paveikslus.

S. Zubovienė ir gimnazistas 
Zubovas padėjo tvarkyti bufe
tą.

Atskirose patalpose pasitari- 
mai-posėdžiai. Bendrai — šo- 
kiai-žaislai. Man teko rūpintis 
kai kuriais ūkiškais gegužinės 
reikalais, ypač prižiūrėti ap
švietimą. Buvo atvežta iš Gu
bernijos mašinų fabriko didelė 
lempa “Lux”, kuri apšvietė vi
są gegužįnės aikštę ir tą švie
są padėjo tvarkyti stud. prak-

M. 
ka-< 
lie-

Steponui žiupsniui patarus 
nepasitikėti policijos pažadais, 
o įtikinti jo žodžiais padavėm 
prašymą gubernatoriui M. Ja
nušausko vardu, kad leistų 
Šiauliuose pastatyti “Amerika 
Pirty” 
dai.

Nors 
gautas
mą kartą Lietuvoje su valdžids

Joniškio padegėlių nau-

negreit, bet leidimas 
ir “Amerika Pirty” pir-

EDŲ

Linija

Iš Gothenburgo i Stpckholmą ke
lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švediją. Ši- 
kclionė jungia musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockąolmo tiesiog plau
kioja musu naujas laivas “MĄRI- 
EHOLM”, keliones laikas 24 vai.

Išplaukia Iš New Yorko 
Drottmngholm .... Rugpiučio 25 
Gripsholm ..... .........  Rugsėjo 6
Kungsholm, ..........  Rugsėjo 12

KreipkitSs į vietinį agentą, arba:
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N, Michigan Avė., Chicago, III.,

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
SACRAMENTO TAVERN 

2857 «. 63rd St 
įvyks 

Rugpiučio. August 18 d., 7 vai. vak.
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus 

i musu Naujos Alinės atidarymo. Bus gerų šaltų gėrimų, užkan
džiai veltui. - K, DARGIS IR ŠEIMA.

Philco
54 C ir

radios

AR REIKALINGA PINIGŲ?
Pinigus skolinam ant Pirmų Morgičių lengvomis at- 

mokėjimo išlygomis.
Norėdami paskolos kreipkitės ypatiškai

2242 W. 23rd Place

žuvavimas,

DAILUS LAKE VIEW LODGE
Puiki vieta išvažiuoti sekmadienio pietums, savaitės užbaigos 

partijai ar atostogoms.
Namie gaminami valgiai, moderniškas trobėsis, 

maudymąsi ię važinėjimas laiveliais privačiame ežere.
Specialė mokestis $15.00 savaitei.
Imkite U. S. 12 kelia iki New Buffalo, Mich.: M. 60 iki Niles, 

M. 40 iki Decatur, Mich., 4 mylios i šiaurę iki Lake View Lodge.

A. ZURIS, PAW PAW, MICH
Informacijos — Hemlock 8933 po 6 vai. vakare.

ST. PAUL’S 
HOSPITAL 
828 W. 35th Place

Tol, YARDS 2909 
Tel. BOtlLEVARt) 6060

CHICAGO, ILL.

S t. Paul’h yra justi apielinkės li
goninė, kur kiekvienom ligoniui 
visuomet suteikiamą mandagus ir 
veiklus patarnavimas. Medikalis, 
chirurgijos h prie gimdimo patar
navimas už 10 dienu, normaliuo
se atsitikimuose $50.00. Išėmimas 
tonaįlų, daktaro patarnavimas, 

‘los kambario 
120:00. ,sąskaita

"■M

Atvaizdas Naujo 
Radios Modeliai No.

506.
1935 metų Philco

turi visus pagerinimus ko
kius tik gabiausi radio in
žinieriai galėjo surasti.

Jie pasiekia Europos 
broadeastinimus, gauna po- 
lice ir amateur calls. Taipgi 
priima visų vietinių stočių 
perdavimus be mažiausio 
static ir traškėjimo, Peoplcs 
krautuvėse parsiduoda la
bai—

Mažom Kainom
PASIRINKIMAS

nuo

20.00 
« 295.00

I

Lengvus išmokėjimai pri
taikomi visiems, duodame 
didelę nuolaidą už senus 
radios į mainus ant naujų. 
Pademonstravimas namuo
se veltui.*

....................................................-1..............................................................- - ---------- .r--------—............... ...........................   ....

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins Regėjimą

Ar jums reikia akinių? Aš jau prL 
taikiau akinių dėl 25,000 žmonių ir 
jie sutaupė pinigų. Jums apsimokės 
pasikalbėti su manim apie savo 
akis. VISI AKINIŲ STIKLAI SPE
CIALIAI ŠLIFUOJAMI.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
OFISAS IR ARINIŲ DIRBTUVĖ

756 Węst 35th St
kampas Halsted Street Td. YARDS 1829

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St. 
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street

Lafayette 3171
I CHICAGO, ILL.

II!"* ■" I. . ...... ........................ ....... »l ■imi .. .................. ..
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Atostogos ant Ratų •. oienos įspūdžiai
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Rašo Mikas Šileikis

(Tęsinys)
Daktaras savo motorą 

plovė ežere ir važiuoja 
Ant rytojaus kitas turistas, 

daktaras iš Appleton, Wis. 
mėgėjas keliautojas, turi savo 
forde įsitaisęs lovą, virtuvę ir 

‘ tt. nutarų “pafiksinti” inžiną.
Sako, kažkas pradėjęs kvak
sėti. Jis turi porą Meksikos 
driežų, kaip draugus, kurie 
negalį rainiai muses gaudyti, 
kai forduke inžinas kvaksi. 
Jis pats ir mechanikas. Išsi
ėmė motorą, nusinešė į ežerą, 
išprausė su smėliu, iškašeravo 
karboną, įsidėjo ir vėl viskas 
tvarkoj. Jis ir man pagelbėjo1 
padartyi diagnozę ant mano 
Nash. Peninsuloj garažų nė
ra. Ką darysi, reikia patiems 
taisvtis.

Ant galo, ir oras pasitaisė
Be vėžinėj fint mums po Pen

insulą. oras gerokai sušilo. 
Dienos saulėtos, naktys gan 
šiltos, o jau vanduo ežeruose, 
tai kaip vonioj. Maudomės 
kada norime. Aš net vieną 
paveikslą nupiešiau su “bath- 
ing suifu”, kuomet leidė virė 
uogas ir darė “džiamę”.

Strawberry saloj, prieš sau
lės tekėjimą; žąsys ir jurų 
paukščiai neduoda ramybės— 
klikia ir visaip kelia triukšmą. 
Vadinasi, anksti keliamės, bet 
anksti ir gulame.

“Vakaruškos”
Kiekvieną vakarą kempi- 

ninkų stovyklose yra rengia
mos “vakaruškos”. Tų vaka
ruškų programas ęsti įvairus: 
muzika, dainos, šokiai, vaidi
nimai ir tt. Programe daly
vauja visi tie, kurie gali bet 
kuo pasirodyti.

j pininkaL sudaro 
karadą. Kartais 
kų atsiranda ir 
artistų.

Pasižiūrėti tų
atvažiuoja nemažai ir pašali
nės publikos.

Prieš musų išvažiavimą ki
toj kempėj — Veborg’s Point 
—buvo surengtas specialis 
programas, kuriame dalyvavo 
ir valstijos šefai su spyčiais. 
Programas buvęs labai ilgas 
ir geras, bet mes nevažiavo
me į jį. Ramybė mums buvo 
malonesnė; koncertai mums 
jau ir Chicagoje ausis išbarš
kino, o ežero ošiančios vilnys 
po milžiniškų pušų kamie
nais mus daug daugiau žavė
jo. - .

18 skylių golfo laukas
Peninsulą State parke, neto

li nuo Ephraim miestelio, ran
dasi nepaprastai gražus ir ge
rai ištaisytas , 18-kos skylių 
golfo laukas. Golfininkai sa
ko, kad tokį lauką retai kur 
berasi. Viduryje lauko stovi 
originališkas indionų pamink
las. Stulpas spalvom deko
ruotas, o ant viršaus išdrožtas 
meškiukas. Golfą galima loš
ti kada tik nori ir dykai.

Kempintojams State parke 
žuvaujant nereikia pirkti 
“laisnių”. žodžiu sakant, ge
riau ir negali būti.

iš-

Kartais kem- 
d r į.skių mas- 
iš kempinin- 
profesionalių

vakaruškų

Apleidome State parką
Anksti sekmadienio rytą su

griovėme savo “bungalow,” 
susikrovėme į vežimą, paval
gėme pusryčius ir atsisveikinę 
kai kuriuos jau atsikėlusius 
iš miego “draugus”, išvykome 
į Sister Bay.

Nuo Sister Bay pasibaigia 
U. S. 42 kelias, o atgal, Lake 
Michigan pakraščiais, prasi
deda U. S. 57 kelias. Toliau j 
galą Peninsulos, eina prastas 
keliukas ir ten už kelių mylių 
kelionės pasibaigia, čia susi
eina Green Bay ir Lake Mi
chigan ežerai, šitas salyno 
galas yra vadinamas “Gatės 
of Death” (mirties vartai)*

‘ nes yra didelis vandens paki- yra naudingos

Urnas ir nuslinkimas. Laivai 
šita vieta neplaukioja. Lai
vai į Aukštutinį Michiganą 
Jaukia kanalu per Sturgeon 
Bay miestą.

Sugrįžę į Sister Bay mieste
lį, pasiėmėm gazolino kiek 
reikia, kad užtektų perva
žiavimui per Peninsulą, leido
mės namų link atgal į Stur
geon Bay, lik jau Lake Mi-

Rašo F. BU LA W

SUDIEV!
Sudiev belieka žodis tarti — 

Laimingai-gi plasnoki
Per klaikia jura greit jau skrisi,. 

Audrų ir vėtrų nebijok!

Visais galimais budais sten
giamasi palaikyti 
dvasią
Amerikos išeivijoj. Stengia
masi kelti lietuvių tautos ir 
vardą lietuvių gyvenančių ki-

lietuvybės 
ir lietuvių kultūrą

Važiuojant šituo Peninsu
los ruožu, jau nebesimatė tų tose pasaulio valstybėse. No- 
gražių vyšnių laukų ir obuo-(rima, kad čiagimiai lietuviai 

suprastų ir 
kaipo į 
pastangas 

darbuose ir 
su mumis 

kultūros

lių sodų. Ūkiai daug prastes
ni, panašus į šios vasaros 111- 
inojaus derliaus ukius. Javai 
prasti ir triobos apgriuvę, kai 
kur tušti namai tesimato.

Teko pravažiuoti pro Kan- 
garoo Luke, kur yra daug re-

1 mi.
(Bus daugiau)

I Tarp Chicagos

Lietuvių

SLA. 178 kuopos 
piknikas

SLA 178 kuopa iš Mt. Green- 
wood rengia pikniką rugpiučio 
26 d.

Piknikas bus atvirame ore.
Koncertas.
^Prakalbos. Dainos. Monolo

gas.
Bus seniausio 98 metų lietu

vio karališka karūnacija.
Bus visokių įdomybių ir žais

lu. —Mt. GreenwQodietis.

Mirė Ona Sabutienė
Ona Sabutienė mirė rugpiu

čio 15 d., 3-čią vai. po pietų, 
sulaukus 38 metų. K imas pa
šarvotas randasi 5715 S. May 
St. Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rugpiučio 18 d. 8 vai. ryto. 
Velionė bus išlydėta iš namų j 
Šv. Kryžiaus bažnyčią, o iš ten 
į Kazimierines kapines.

Visi Onos Sabutienės draugai 
ir pažįstami esate kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse, kurioms 
patarnauja grabonrs F. J. Eu- 
deikis.—Rep. F. B.

ir lietuvaitės 
žiūrėtų j mus 
įvertintų musų 
kulčuriniuose 
kad jie kartu
veiktų toje lietuvių 
dirvoje.

Leitenantas Feliksas Vait
kus parodys petskrisdamas At
imi tiką ' ir padarydamas to
linusį skridimo rekordą, knd 
lietuviams nereikia garbint 
svetimų tautų didvyrius, nes 
mes turim savo. Mes turim 
dailės, sporto gabiausius ta
lentus ir gabius veikėjus taip 
politiniam taip visuomeniniam 
lietuvių gyvenime. Šis leite
nanto F. Vaitkaus skridimo 
žygis geriau subendrins musų 
pastangas veikime, nes at
kreips kiekvieno dėmesį, kad 
lietuvis štai ką gali padaryti! 
Tas skridimo žygis atkreips 
dėmesį netik čiagimių lietu- 
vių-aičių, bet ir svetimtaučių, 
su kuriais musų gyvenimas 
yra surištas. Atkreips dėme
sį, kad lietuvis tą istorišką žy
gį atliko. Tada mes pasijusi- 
me, kad esam visų gerbiami 
ir musų darbas kultūros dir
voje daugiau įvertinamas.

Tą gerai suprato kiektienaš 
lietuvis, kuris rėmė pradėtąjį 
žygį moraliai ir materialiai, 
nes tas jų garbei yra skiria
ma. ■ ■ fyp *

Prisirengimas skridimui jau 
baigiamas. Netrukus leite
nantas F. Vaitkus su Lituani- 
ca Antrąją išplasnos. O mums 
belieka atsisveikinimo žodį 
tart. Tam svarbiam įvykiui 
rengiamas Atsisveikinimo ban- 
kietas rugpiučio 24 d., Chiea
go Beach viešbutyje, 1600 
įlydo Park blvd. Įžanga as
meniui bus $1.50.

t

Kanadietis alaus bravaro savininkas, John H. Labatt, ku
rį buvo nutvėrę žmogvagiai. Jie reikalavo už jo paleidimą 
$150,000. Labatt, išlaikytas žmogvagių rankose 65 valandas, 
tapo paleistas ir sugrįžo į savo namus Londone, Ont.

RADIO
PROGRESS RADIO

' f ■ ... ■ V .„v"

Nepamirškite užsistatyt savo 
radio nedėlios rytą, 11-tą vai. 
ant stoties WGES, 1360 kilo- 
cycles, iš kurio's girdėsit nuo
latinį lietuvišką radio progra
mą, kurį pateiks Progress Fur
niture Krautuvė. Bi/s gabių ra
dio dainininkų ir gerų kalbė
tojų.—(Sp.) ,>t

BUDRIKO RADIO

Kiekvieną sekmadienį yra 
malonu pasiklausyti radio pro
gramų, tad ir rytoj Budrike 
korporacija .duos du puikius 
programas.. Pirmas programas 
bus iš stoties'. WCFL, nuovl iki 
1:30 v. po pietų, c antras—nuo

Svečiai pas Toma 
šiunus

Stanislovas Tomašiunas ir jo 
šeimyna, 6136 Archer avė., pe
reitą savaitę įturejo svečių iš 
lovvos.

Mat birželio mėnesyj Toma-, 
šiunų šeimyna viešėjo pas dė
dę Joną Tomašiuną, taipgi pas 
Jurgį Miltani ir ponus Strolius, 
kurie gyvena Sioux City, Iowa.

Užtai dabar Jurgis Miltanis 
su savo žmona ir ponia Stro- 
liene su savo duktere Helena 
padarė re-vizitą Tomašiunams.

Jie dabar galėsią su pasidi
džiavimu pasakyti sayo drau
gams lovvoj, kad jie atlankė 
Pasaulinę Parodą lietuvių die
noj, 
viai 
ną.

26 d. įvyks Išleistuvių Aviaci
jos Diena, Ford Lansing Air- 
porte. Įžanga 25 centai asme
niui. Na ir kuris-gi negalės 
sukelt tos sumos pinigų? Ku
ris nenorės savo vienminčių 
draugų būrelyje smagiai lai
ką praleist — atsisveikint su 
tuo oro paukščiu, kuris už 
trumpo laiko išplasnos į Lie- 

Tad visi ir visos reng- 
dalyvauti tose iškil-kimės 

mėse.

Archer gatvės kryp 
tim

Jierrfs tik gaila, kad lietu- 
turėjo tik vieną savo die-

Lietuvių Dienos K-to 
pirmininkui

Lietuvių Dienos
Pirmininkas
p. Kl. Jurgelionis.

Didžiai gerbiamas. Meldžiu 
pavelyti man išreikšti tamstai 
padėkos žodį už tamstos su
rengtą tokią įspūdingą ir neuž
mirštiną lietuvių dieną pasau
lio parodoje.

• Mt. Greenvvoodietis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Prieš suvirš dvidešimts me-; 
tų kas galėjo tikėtis, kad 
Brighton Parko centras Archer 
gatvės linkmėj išaugs į tą, ko
kiu šiandien yra. ( Sunku rasti 
sulinkusią bakūžėlę. Visur ma
tai modeminės architektūros 
gyvenamus ir gralius biznio 
namus, krautuvių langus per
pildytus visokiomis gėrybėmis, 
žmonių didelius burius, ypač 
šeštadienį vaikščiojant šen ir 
ten. Dauguma jų pirkimo rei
kalais, Mat, žmonėms visko 
reikia. Bet kaip ir už ką pirk
ti 'tokioj pavojingoj bedarbėj ? 
O jeigu kurie perka, tai tik su 
dideliu prisilaikymu. Pavyz
džiui, biznio dentre pastebėjau 
vyrą, ' kurs rodydamas pirštu 
krautuvės langan savo moteriai 
sako: “žinai ką, Elziute? Nu
pirk man ve tuos gražius marš
kinius.” O moteris tik atsidu
sus jam pratarė: “Taip, nupirk
ti galima, bet juk tu žinai kiek 
mes pinigų beturime. Neužteks 
pavalgymui pakol darbą gausi.”'

A. J. S.

..jjįž

riko krautuvėje, 3417 S. Hal
sted st. ant radių skalbyklų ir 
rakandų.— (Sp.)

—Y. Z.

šiandien p. A. Tebelskio ir 
p-lės J. Brazauskaitės 

vestuvės

šiandien 5:30 po pietų šv. 
Kryžiaus bažnyčioje įvyks ves

1:30 iki 2 vai. iš stoties WAAF, 
920 kil.

Abu programai pasižymės 
gražiomis dainomis ir muzika, 
todėl jų nepraleiskite. Primin- 
tina, kad bus dar ir svarbių 
pranešimų apie spe'cialį išpar
davimą ateinančią savaitę Bud-

Don’t be a Slacker!
Come on you hard-taekling 

line men and flashing backs! 
Why .hėsitąte in joining the 
Lithuąhįąų . footbąll team ?

Show the other nationalities 
that we can unite as one and 
fight our way to the top.

Let’s keep our colors fly- 
ing.

Don’t be a slacker — fili out 
your application and send it 
in ecvz.

■i ■ m M M M M ■■■■ ;■■ ■ ■■ ■ ■

F00TBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.

Name iri full

Address

Weight

Evperience

Print

.... State 
Print

Height

™N0^' R U P T U R A pavojinga 
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbčjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! ....
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varuose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

Gerkit ir Reikalaukit
: • v 1 ■ •. . < • ‘ ’ ■ ■ ■

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių
X Kentucky ‘ 

Bourbon

Lietuviškos 
Degtinės

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo
4707 S.z Halsted St.

Tel. YARDS 0803

|M
(Otf

tuvės p-lės J. Brazauskaitės ir 
p. A, Tebelskio, Brighton Par- 
kiečio. Vestuvių puola įvyks 
jaunojo namuose. J ją, kaip 
girdėti, atsilankys daug gimi
nių ir svečių. —X.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Pirkit r Anglis Dabar!
Anglys dabar dar nėra brangios.

Jos yra sausos. Pristatymas Kuogeriausias.
Taigi nieko nelaukdami, tuojau užsisakykit sau anglių, nes visvien 

reikės vėliau pirkti. Be anglių neapseisit. Pirkit jas dabar!

GRANT W0RKS COAL YARD
ADOMAS BERNADIŠIUS, Sav.

16th St. ir 49th Court, Cicero
Phone CICERO 311

Geriausias Laikas
PIRKIMUI RAKANDU

Rugpiučio mėnuo yra geriausias laikas pirkimui, Jums 
reikalingų rakandų — dėl to, kad šiame mėnesį visa pre
kyba sumažėja.
Mes gi nenorėdami atleisti tame prekybos sumažėjimo 
laikotarpį savo dirbtuvės darbininkų — nutarėme nu
mušti musų prekių kainas kuo žemiausiai.
Ir štai dabar jums pasiūlome pasinaudoti/ kainų nu- 

' mušimu. Tai stačiai negirdėti bargenai visoje rakandų 
prekybos istorijoje. Tik pamanykite!

$69.50 vertės seklyčių (Parlor) setai dabar parduodami 
tik už

$39.50
(šie setai yra padirbti musų nuosavoje dirbtuvėje ir Jus 
pirkdami gaunate pilną garantiją. Didelis ir įvairus 
pasirinkimas spalvų).
Nors dabar yra dar karštas oras, bet žinote, kad taip vi
sados nebus. Žiema su savo šalčiais ir vėl ateis. Apsi
rūpinkite dabar savo namus geru pečiumi. Mes kaip 

- tik turime didelį staką. geriausios išdirbystės pečių. Jų 
kainos taip pat numuštos beveik pusiau.
Gražus, meniškais išaudimais divonai (Karpetos) 9x12 
pėdų didžio tik

$14-95

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED 

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.
M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEELEY 8760

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
NedCliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampae Keeler Avė. Tel. Crevford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis l
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
RuslSka ir tufkiSka pirtis * i

Moterims seredomis iki 7 v. v.
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garsėjo visoje Europoje. Kleri- kaliniai smurtininkai vėl uždėjo mokykloms bažnytinės kontrolės jungą.
' ■ I ižymus mokslfninkai ir švietėjai daugelyje Šalių pasirašė po memorandumu Austrijos švietimo ministeriui, protestuodami prieš tok| klerikalinių tamsybės apaštalų darbą. Tarpe pasirašiusiųjų yra ir didis Anglijos filosofas Bertrand Russell.

PASTABOS
Orderiu

TEKSTILĖJE PRAMONĖJE
I".1" II I

Audimo ir verpimo pramonės darbininkų konven-, 
cija užvakar kuone vienbalsiai nutarė įgalioti savo uni
jos viršininkus iššaukti darbininkus į streiką apie rug
sėjo mėn. 1 d. Tas nutarimas paliečia pusę miliono dar
bininkų. Svarbiausias organizuotųjų šitos pramonės 
darbininkų reikalavimas tai — kad butų panaikintos 
“kompanijos unijos”.

Pastebėtina yra tai, kad tekstilės pramonės darbi
ninkai dar visai neseniai buvo skiriami prie labiausia 
atsilikusių darbininkų Amerikoje. Toje pramonėje dir
bo daug moterų, o seniaus dirbdavo ir daug vaikų. Jų 
pasipriešinimas darbdaviams buvo menkas, todėl atly
ginimas už darbą buvo labai žemas ir darbo sąlygos 
netikusios. Per praėjusius dvejetą dešimčių metų kele
tą kartų stambiosiose Naujosios Anglijos ir New Jer- 
sey’s audimo dirbtuvėse buvo kilę aštrių darbininkų 
susirėmimų su darbdaviais, bet samdytojai paprastai 
paimdavo viršų.

Tik kuomet prieš kokius metus laiko buvo panai
kintas vaikų darbas pramonėje ir pakeltos algos pras
čiausią atlyginimą gaunančioms darbininkų rųšims, tai 
darbininkai gavo progos išsitiesti Jie pasidarė drąses
ni ir ėmė daugiau interesuotis organizacija. Dabar ka
pitalistinė spauda jau nusigandusi šaukia, kad tarpe 
tekstilės pramonės darbininkų imą viršų “radikalai”. Į 
aukščiaus paminėtąją konvenciją, mat, atvyko socialis
tų lyderis Norman Thomas ir pasakė griežtą kalbą, ra
gindamas darbininkus kovoti už savo reikalus.

Tas radikalizmo baubas tačiau yra piešiamas tik 
publikos gąsdinimui. Tikrumoje organizuotieji kalba
mos pramonės darbininkai priklauso Amerikos Darbo 
Federacijai, o jų unijos prezidentas Thomas McMahon 
yra vienas konservatyviškiausiųjų darbininkų • Ameri
kos darbininkų judėjime. Unijos konvencija vakar jį ir 
vėl išrinko į prezidentus.

Paskutinių kelių mėnesių kovos įvairiose pramonės 
šakose rodo, kad ir tie darbininkai, kurie yra konsen 
vatyviškai nusistatę politikoje, moka gana radikališkai 
veikti, stodami už savo ekonominius reikalus. Įdomu, 
kad beveik visuose streikuose dabar vadovauja Ameri 
kos Darbo Federacija. Jos paskirtieji streikų lyderiai, 
tiesa, kai. kada ima ir nusileidžia bosams, ypač kuo
met prieina prie arbitracijos, kurioje tarpininkauja 
valdžios atstovai. Bet bendrai imant, senosios unijos 
rodo daug daugiau griežtumo ir energijos, negu kad 
buvo iš jų tikėtasi. Kai unijos sustiprės, įstojus į jas 
didesniam skaičiui naujų narių, tai joms agresingumo 
netruks.

Bolševikiškas teisingumas

presijos. Tai buvo bedarbiai vyrai ir moterys, kurie turėjo badaujančias šeimas, o taip pat turtingi žmonės, kurie laike depresijos prarado, savo (luptus*‘Dr. Dublin sako, jog prie saužudystės yra labiau / linkę vyrai nei moterys. Kiekvienam Šimtui saužudų vyrų tenka 25 — 33 moterys. Tai pareina ne tik iš to, kad moterys yra labiau bailios, bet ir iš to, kad joms nusižudymo priemonės yra mažiau prieinamos. Moterys daugiausiai žudosi dėl nepasisekimo meilėje. šiaip gyvenimo sunkumai

ir vargai jas mažiau veikia nei vyrus.Atrodo, jog satižudysčių turėtų daugiausiai būti darbininkų tarpe. Tačiau taip nėra. Dr. Dublin sako, jog daugiausiai žudosi biznieriai ir įvairių profesijų žmones, o ypač advokatai ir daktarai. Priežastis esanti ta, kad darbininkai su vargu yra susigyvenę. Neturtas jiems nesudaro krizio. Į gyvenimą jie žiuri labiau filosofiškai, negu tie, kurie buvo pripratę gyventi pertekliuje, bei dėl depresijos nustojo išteklių palaikyti buvusį aukštą standartą.; ■ — K, Angaras.
T

Apžvalga
DIKTATORIŲ DRAUGIŠ

KUMAS

Lenkijai už lenkų karo orlaivių vizitų j Maskvą. .Sovietų Sąjungos orlaiviais atvyko 30 oriaivininkų. VarŠa- voje jie buvo draugingai priimti, kaip rašo lenkų laikraščiai ‘Kurjer Poranny> ir <Gazeta Polska’. Lenkų orkestrą grieže ‘Internacionalą’ pagerbimui SSSfi lakūnų.**Stalinas, vadinasi, yra labai draugiškas ir lenkų Pilsudskiui. Pilsudskis siuntė pas Staliną į svečius karo aeroplanų eskadrą; dabar Stalinas už tą draugišką vizitą atsilygino tokiu pat bu- du, o Pilsudskio muzikantai pa- grajino jo pasiuntiniams “Internacionalą’*.Diktatoriai sutinka, nežiūrint kaip skirtingos yra jų spalvos. Jie susipeša tiktai tuomet, kai iŠ pavydo arba godu-, mo jie ima kita kitam gadinti biznį. -

Vienas mūsiškių stalineų organas rašo:“Turkija ir Sovietų Sąjunga draugiškai sugyvena. Neseniai į Maskvą pribuvo turkai vaikinai ir merginos sportininkai... Maskvoje Sovietų sportininkai gražiai juos pasitiko ir priėmė.” O Turkiją šiandie, kaip visi žino, valdo diktatorius Mustafa Kernai fPaša. Komunistų partija tenai absoliučiai uždrausta. Jeigu Kemalio policija sugauna kokj turką slaptai priklausant prie komunistų organizacijos, tai jisai kaip bematant atsiduria ant kartuvių.Tas pats Maskvos garbintojų erganas paduoda kitą žinią:“Liepos pabaigoje į Varšuvą atskrido trys Sovietų Sąjungos kariniai orlaiviai ‘ANT-6’. Jie Adai turi po 4 motorus, 3,000 arklių pajėgų kiekvienas ir gali padaryti be apsistojimo 1,500,
“Tai buvo atsiteisimas taip puikiai tvarkomos, W

Prieš kiek laiko Maskvoje įvyko bolševikiškų teisėjų suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir tokie garsus vyrai, kaip Krylenko, Akulovas, Vyšins- kis ir kiti. Suvažiavime labai daug laiko buvo pašvęsta kritikai klaidų, kurios buvo padarytos pareityje.Krylenko atvirai prisipažino, jog praeityje sovietų teisėjai dažnai išnešdavo mirties nuosprendžius visai be jokio pagrindo. Deliai to esą kalti provincijos teisėjai, kurie neturi reikiamo išsilavinimo, esti apsileidę ir nesistengia sąžiningai eiti savo pareigas. Pasak Krylenko, per paskutinius šešis mėnesius pereitų metų nemažiau kaip vienas trečdalis mirties nuosprendžių neturėjo .jokio pagrindo. Tokiu budu net bolševikiškomis akimis žiūrint, iš kiekvienų trijų žmonių kuriuos bolševikai sušaudė, vienas buvo nekaltas ir mirties bausmės neužsitarnavo.Charakteriząvimui to, kaip veikia bolševikiški teisėjai, Krylenko paskelbė kelis nuosprendžius, kurie buvo išnešti įvairiose vietose.Dešimčiai metų į koncentracijos stovyklą dėl “husikąlr timo prieš valstybės ir visuomenės nuosavybę” buvo, pavyzdžiui, pasmerkta: trys valgyklos tarnautojos už tai, kad kiekviena jų parsinešė namo dvi pietų porcijas; valstietis — už dviejų svarų grudų pavogimą; senis sargas — už tai, kad suvalgė kiek bulvių, paliktas dvi dienas eiti savo pareigas be jokio maisto; pieninės tarnautoja — už tai, kad išgėrė stiklą pieno; traktorių prižiūrintis berniukas — už tai, kad netyčia sugadino traktorių, kurio pataisymas galėjo kainuoti tik kelis rublius. • ;Krylenko taip pat pakartojo “instrukciją”, kurią davė vieno apskrities vyriausio itei-1 smo pirmininkas vietos prokurorams ir teisėjams:“Jus turite akis. Pažiūrėkite į kaitinamąjį aktą ir taip darykite. Mes be reikalo leisti laiką nemėgstame. Perskaitykite rugpiučio 7 d. 1932 m. dekretą apie valstybinę ir; visuomeninę nuosavybę, o paskui be niekur nieko paskirkite jiems po dešimtį metų kalėjimo kiekvienam”.Suvažiavime taip kalbėjo tas pat Krylenko, kuris, būdamas vyriausiuoju prokuroru, visuomet reikalaudavo mirties bausmės.Dabar jis bando taisyti praeities klaidas. Tačiau tų klaidų atitąisyti negalima: kas gi begali prikelti Iš numirusių tuos tūkstančius žmonių, kurie buvo nekaltai sušaudyti ?Vargu f galima tikėtis, kad ir po to suvažiavimo bloševikiš- ki teisėjai laikysis teisingumo1 ir žmoniškumo. \ šalyje, kur visą santvarką yra paremtai jėga, teisybės negalima tikėtis.

M. ARCIBASEVAS. Verti MIKAS ŠILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

Saninas, išgirdęs jo atgarsį, pasidarė ne
nieko nenoriu, —- at-

(Tęsinys)O Saninas tyliai perėjo per kambarį ir, išgirdęs pažįstamų balsą, sustojo ties balkono durimis.—Kogi tu iš manęs nori?— iŠ balkono pasigirdo Lydijos balsas, liūdną ramus.
•m—Ašsakė Navikovas, ir, matomai, prieš savo norą jo balsas skambėjo žiauriai ir įkirėj ančiai : — man tik keista, kad tu žiuri taip, lyg pasiaukodamas man... Aš juk...—Tai gerai...—ištruko Lydijos balsas,7 ir pasigirdo gailestingi garsai artimų ašarų;, netikėtai suskambėjo tamsioj vakaro tylumoje: — ne aš... tu pasiaukoji... tu... Aš žinau!; ...Ko dar tu daugiau iš manęs reikalauji? . ,Navikovas sumurmėjo lyg nesuprasdamas ir susijaudinęs, bet girdėjosi, kad jis susimaišęs stengėsi tai paslėpti. • —Tai tu negali manęs suprasti!... Aš myliu tave ir tas nėra pasiaukojimas... O jeigu tu pati žiuri į musų susi arti-,' niMą, kaip į pasiaukojimą* nežiūrint į tai, iš kurios pusės, jis nebūtų, tai tuomet kokis gi iš to bus musų gyvenimas?Navikovo balsas sustiprėjo ir suskambėjo kaip įžeistas ir dargi linksmas, lyg jis butų, suradęs tai, ko jam truko ir, džiaugėsi, kad dabar jau tikrai supikino Lydiją.—Tu suprask... Mes galime gyventi tiktai su viena sąlyga: gal būt, kad nė iš tavo pusės, nė iš mano nebuvo jokio pasiaukojimo... Kas nebūtų, vis vien: ar mes mylime viens, kitą ir tuomet musų susiartinimas yra protingas ir natu- rališkas, arba mes nemylime viens kito, ir tada,,.Lydija staiga pravirko.—Kogi tu! — kalbėjo Navikovassuprahtu... aš,, rodosi, ideko įžeidžiančio nepasakiau.. * Sustok!... AŠ turėjau omenej tąve: ir taip pat pats save... Tai bala žino, kas 'čia dabar!... Beti kogi tu verki! Nieko negalima, tau pasakyti!..,—Aš nežinau... nežinau...Uždusęs, plonutis ir gailestingas moteriškės balsas be žodžių suskambėjo neįmanomai skurdžiai. t JSaninas susiraukė ir įėjo, savo kambarin. 1—ĮJydijai, matyt jau galas! -7-pamanė jis i gal ir gerai ji butų padarius, jeigu tuomet butų tikrai nusiskandinus!... O gali būt, ir susipras... Negi5 įąpėsi!Ivanovas už lango girdėjo, kaip jis skubiai ruošėsi ir vyniojo J JKOpiM Wį tai daiktą.—Ar greit tu? paklausė jis.Jam buvo nuobodu it nemalonu stovėti prie tamsaus rudens mtrs prifcWnWsė ir-

susjerrinęs— aš he-

VIENOS MOKYKLŲ KLE- 
RIKALIZACIJAKai tik klerikaliniai fašistai; (po vadovybė nabašninko Dolk fusso) Austrijoje įsigalėję, tai jie tuo jaus pradėjo darkyti Vienos mokyklas, kurios buvo,
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Ir depresija ;
/ ------- -------------------- •Dr. Louis Dublin* vienas žymiausių Amerikos 'ątafcHtį- kty parašė knygą, kuriją .jte gvildena sąužuaystės v klausi- ,nią. Viso jis ištyrė 252 sau* žudystės atsiHkiftfų. Tš to

* J • -M •

sodo veidą. Sodo čiužčjimas primine jam sapną.—Tuoj, — atsiliepė Saninas taip arti prie lango, kad Ivanovas net krūptelėjo. Tamsiame lange kažkas sukrutėjo ir įtuojau iš jo išlindo čemodanas ir baltas Sanino veidas.—Laikyk!Saninas lengvai nušoko nuo lango ant £omčs ir pasiėmė čemodaną.—Na, eiva!.Juodu vykriai nuėjo per sodą.Sode buvo balsganos sutemos ir dvelkė vėsus i skystas šaltos žemės kvap*snis. Medžiai gerokai nuplikę ir. nuo tq>buyo perdaug ruiminga tuš •čia ir laisva. Antroje Upes pusėje gęso paskutiniai saulėleidžio spinduliai ir vanduo spindėjo vienodai ramiai, mirštame ir apleistame niekam nebereikalingame ■de.Kai juodu nuėjo’ į stotį,begaliniai ilgo .geležinkelio stulpų degė signalų 'žiburiai, o traukinio JokomOtivas vienodai puškėjo lyg kosėdamas, čia bėgioju žmonės, 'daužėsi durys, ėukavo, barėsi piktaiis halsais, lyg visiems buvo sunku dr liūdna, ir norėjosi paslėpti savo jausmus nuo kitų po priedanga pikčio. Tuntas tamsių ir susivėlusių kaimiečių su rišuliais stovėjo ant platfonmės. .Saninas ir Ivanovas nuėjo į bufetą ir iŠsigėrČ.—Na, laimingos kelionės!— liūdnai pasakė Ivanovas.—Pas mane, drauguži, kelionė visuomet vienoda, —nusišypsojo Saninas:

ilgo bespalvio gyvenimo Šešėlis nuėjo kartu su juo į kar* čiamą. XLIV.Tvankiame ir ankštame vagone gęso žiburiai; besisukančių durnų sūkuryje ir plėt- muotų šviesos šešėlių verpetų krutėjo susivėlę, apsileidę žmones.Saninas sėdėjo greta su trimis kaimiečiais. Jam įėjus į vagoną, jie apie kažką kalbėjo ir vienas, prastai iš tamsos matomas, pasakė:—Taip, sakai, prastai?—Kode! prastai, — aukštai pakeltu balsu atsake senas garbinuotais plaukais kaimietis, kuris sėdėjo greta Sanino. —Jie visuomet lenkia Hniją savo pusėn; dėl musų jie nepražus. Kalbėti galima, kas tik patinka, o kuomet pasiekia odą, tai tas, kuris stipresnis ir iščiulpia kraują!—O jus ko laukiate? — pa-, klausė Saninas, iš syk dasi- protėjęs, apie ką ėjo sunki ir nuobodi kalba.Senasis žmogus pasigręžė prie jo ir išskleidė rankas.—10 kągi gali daryti?Saninas atsikėlė ir nuėjo į kitą vietą: jis gerai žinojo šituos žmones, gyvenančius kaip gyvulius, iki Šiol neatsiekusius nieko gero nei sau, nei kitiems. Vien tik betęsia panašų gyvuliams gyvenimą liūdnoje viltyje, kurios jiekuomet nesulauks, kaip kad milionai kitų jiems panašių nebesulaukė.Naktis slinko. Visi miegojo,
nie-

ant valandėles, pasišalinti nuę šitų žmonių, pabėgti iš šito traukinio, iš tvankaus, pilno dūmų ir dulkių oro ir barškančio trukŠmo.Horizonte aušra jau darėsi aiškesnė. Paskutiniai nakties šešėliai, išblyškę ir liguisti, j kažkur bėgo atgal į mėlyną tamsą, kuri slėpėsi tyruose.Neilgai galvojęs Saninas nulipo ant traukinio pakopos ir, numojęs ranka ant savo tuščio čemodano, nušoko ant žemes.Traukinys tratėdamas ir švilpdamas pralėkė pro šalį, žemė iššoko iš po kojų, ir Saninas nugriuvo į šlapią smėlio piiymą. Raudonas paskutinis žiburys buvo jau toli, kai Saninas, pats sau besijuokda mas, atsikėlė.—ir tas gerai! — pasakė jis patenkintas ir paleido laisvą garsų Šukį.Buvo platu ir erdvu. Dar Žalia žolė driekėsi į visas puses begaliniais, lygiais laukais ir skendo tolimose ryto miglose.Saninas kvėpavo lengvai ir linksmom akim žiurėjo į begalinę tolumą žemės, plačiais, stipriais žingsniais eidamas vis toliau ir toliau, į skaisčią ir linksmą aušros šviesą. O kai atsibudę iŠ po nakties lyrai nušvito tolumoje žaliom ir mėlynom spalvom, žeme apsivilko n e apkabi n a m adangaus kupolą ir tiesiai priešais Saniną, lyg žarijose mirgėdama, patekėjo saule; atrodė, kad Saninas eina ją pasitikti.

uz- jau so-
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sišypsojo Sabinas: — aš nieko iš gyvenimo neprašau, nieko ir nelaukiu. O galas niekuomet nesti laimingaskuomet nesti laimingas: se-^ na’tvė ir mirtis, tai ir viskas!Juodu išėjo į platformę ir sustojo nuošalioj vietoje. , —Na, sudiev!—Sudiev!Ir išėjo taip, kad juodu abu pasibučiavo.Traukinys barškėdamas ir spiegdamas sujudėjo iš vietos.—E, broli! Kaip aš tave pamylėjau, kaip pamylėjau! —• netikėtai surėkė Ivanovas:' — tik vieną atsakantį žmogų Ir temačiau!—Vienas tu ir pamylėjai!— nusijuokė Saninas.Jis užšoko ant pakopos vie-< no praeinančio vagono.— liųksmai sudiev!no ptaeinančįp—Važlriojam, suteki jis: — i ■’ —Sudiev'! mVaginai smarkiai bSgo pro ■šalį Ivanovo* lyg nusitarę kažkur nubėgti. Tamsoje žibters ,fb raudonas žiburys ir ilgai ilgai nehusitolindamas raudo navo nakties juofiumoie.Ivanovas pažiurėjo į nuėjo šio traukinio pėdsakus ir jam pasidarė liūdna ir nuobodu. Paniuręs jis Vaikščiojo miesto gatvėmis Ir žiūrinėjo į jo retus, akuratiškus žiburius.wR®fkla išsigąrii, at ką? paklausė jis save; ir išblukęs

piktai barėsi su žmona, baimingai apsidairydamas aplink išsigandusiom akimis. 1 “—Palauk, duok man laiko, aš tau, sterva, parodysiu! — kriokė, kaip prispaustas žaltys, pilietis.Saninas buvo jau užmigęs, kai moteriške skaudžiu balsu surėkdama prikėlė jį iš miego. Pilietis skubiai atitraukė savo ranką.—Koks tu, broleli, gyvulys!—piktai pasakė Saninas, Pilietis išsigandęs tylėjo ir įsmeigęs i

(Galas)

JUOKAI
Apie Hitlerio sutikimąHitleris kartą aplankė beprotnamį. Bepročiai visi pamatę Hitlerį iškėlė dešines rankas ir romėniškai pasisveikino. Tik vienas nekėlė rankos. Tada Šis nesisveikinusis buvo griežtai paklaustas, ko jis nekėlė rankos?“Juk ašjuk aš ne beprotis” atsakė žmogus. — Aš gi sargas”.

mažas piktas akis žiurėjo į jį, lyg dantimis kalendamas.Saninas, pasipiktinęs, pažiurėjo į jį ir išėjo į vagono priešakį. Eidamas per vagoną, jis matė daugelį žmonių beveik ant viens kito sugriuvusių ant vagono suolų ir grindų. Jau švito ir į vagono langą skverbėsi balsganai melsva Šviesa, nuo kurios žmonių veidai atrodė lyg mirusių veidai; kažkokie žiaurus Hr. skaudus Šešėliai vaikščiojo per juos, priduodami bejėgiai kankinančią išraišką.Saninas, būdamas vagono tarpduryje iš lauko pusės, visa krutinę įtraukė tyro švintančio ryto oro.—Keistas daiktas žmogus!— jis nepamanė, o 'tiktai pajuto ir jis panorėjo tuojau, nors jums kasdien į namus.

nėturiu sveikint, ramiai
Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

CLEVELANDIEČIŲ 
ATIDAI!Naujai atidaryta Naujienų Stotis 

JUOZAS KATKUSCleveland* OhioKur kasdien galite gauti NAUJIENAS nusipirkti arba jeigu .pageidaujate, tai ir užsirašyti ir jos bus pristatomos
*■

^NAUJAS KIMAUS INSTRUMENTAS
1935 METU IŠRADIMAS

.1 j n', ,L'1,1,1 TS Terduoda rekordus taip aiškiai, 
ii r i kaip kad girdite per radio. Da

bar kiekvienas gali turėti na
muose tokią muziką, kokios tik
tai nori it* kada tiktai nori.

Tokio tobulumo ir aiškumo 
pirmiaus nebuvo ^salima pirkti 
nei už tukstantj dolerių. DA
BAR toks naujas instrumentas 
parsiduoda už

89.00
sykiu su radio b-šiais naujais 
rekordais, lengvais išmokėjimais 
Sena radio priimame mainais.
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MII V' Budriko Radio - ProjjFiOnah
WCFL 970 K.. nedCtitfmis, 1:00 

iki 1:30 vai. po piet.
WAAF 920 K., nedaliomis, 1:80 

iki 2:00 vąl. pQ piet.
WHFC 1420 K., ketvertais,

7:30 iki 8:30 vai. vakaro.

JOS. F. BUDRIK. Ine
Chicago

I



šeštadienis, tugp. 18, 1934 jrarcjiENos, cHcaio, m.

Pasaulio Paroda dėkoja Lie 
tuviu Dienos Komitetui

Juokai, kurie Jonui 
Sadunui pasibaigė 

labai liūdnai

Oficialiai pripažysta lietuvių dieną kaįpo 
vieną iš puikiausių parengimų , 

šiais metais

Guli Roseland Community ligo
ninėje; blogoj padėtyj

Lietuvių Dienos pasauli
nėje parodoje pirmininkas 
Kl. Jurgelionis vakar gavo 
iš Pasaulinės Parodos laiš
ką, kuriame oficialiai iš
reiškiama padėka Lietuvių 
Dienos komitetui už jo pui
kų darbą surengiant vieną 
iš gražiausių tautinių die
nų pasaulinėje parodoje.

Laiškas skamba sekamai:

ROSELAND. — Aludės ati- 
darymo (grand opening) iškil
mėse buvo sunkiai sužeistas 
Jonas Sadunas, plačiai žinomas 
aludės užlaikytojas, adresu, 
10159 So. Michigan Avė.

šeštadienio vakare, rugp. 11 
d., P. Klusis ir T. Jodelis 
rėjo parengę savo aludės 
darymo iškilmes, j kurias
silankė ir Jonas Sadunas, par 
baliavoti su naujais biznieriais. 
Jonas Sadunas gana linksmaus 
budo žmogus, pasitikintis savi
mi, kaipo drL’tuolis, susikibo su 
T. Jodeliu už sprandų, žinoma, 
norėjo parodyti katro 
stipresnis. Tai buvo 
sau, juokais.

Kas tai pasipynė
nui po kojomis ir jisai parkri
to ant grindų kliudydamas šo
nu į kėdę, kuri sužeidė jam tris 
šonkaulius.

Jonas Sadunas dabar randa
si Roseland Community ligo
ninė]. Sakoma, esąs blogoje pa^ 
dėtyje, nes turį didelį karštį.

Un tanas.

tu- 
ati- 
at-

worked 
which 
highly 
as did

NEGIRDĖTI 
BARGENAI 

BAIGIANT 
IŠPARDAVIMA

Progress
KRAUTUVĖJE

ant

REFRIGERATORIŲ
ir

PLOVYKLŲ

ši pagarsėjusi
MAYTAG

Drabužių plovykla pilnai 
per nauji n ta, pirmiau par- 
siduodavo po $175, dabar 
tik

■49.50
Naujausios 1935 metų 

mados MAYTAG plovykles 
Modelis No. 110, sumažinta 
kaina tik

59.50
Kitos nuo .$29.50 iki $99.50

NEGIRDĖTAI SUMAŽIN
TOS KAINOS ANT

Refrigeratorių
Naujos mados Standard 

padarymo refrigera toriai, 
vertes $120.00, numažinta 
kaina tik

’77.50
Kiti nuo $25.00 iki $250.00

Lengvus išmokėjimai pri
taikomi pagal išgalę.

Didele nuolaida už se
nas plovykles ar ledaunes į 
mainus ant naujų.

Mr. Kleofas Jurgelionis 
Chairman 
Lithuanian Day 
World’s Fair Committee 
Chicago, III.
Dear Mr. Jurgelionis:

It was indeed a great 
pleasure to have 
with a committee 
preser.ted such a 
creditable program
yours. The Lithuanian Day 
presentation of August 5 
was, without ųuestion, one 
of the finest that has been 
given at A Century of Pro
gress this year.

Will you be good enough 
to convey to the members 
of your committee my sin- 
cere congratulations for 
the program they helped to 
present by untiring effort?

My association with you 
and your committee has 
been so delightful that I 
regret the lack of contact 
which will ensue when 
your group disbands. May 
I add, however, that asso
ciation with them will rė
mam an extremely pleasant 
memory.

Sincerely yours, 
A Century of Progress 
J. V. Houghtaling 
Supervisor of 
Nationality Evcnts.

STEFANIJA MATEIKAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 16 dienų, 7:20 valan
dą vakare 1934 m., 
10 metų amžiaus, gin 
Stefanija Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
savo mylimą motiną Oną, tė
vą Mikolą ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4519 S. Rockvvell St..

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
rugpiučio 20 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines......

Visi a, a. Stefanijos Matei' 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisvekinimą. »

Nuliūdę liekame,
MOTINĖLĖ, TĖVAS 
IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnaują f— 
borius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

, sulaukus 
imus a. a

gra-

sprandas 
tik taip

J. Sadu-

Ciceroje renkasi Lie 
tuvos kareiviai rug 

piučio 19 dieną
Lietuvos Kareivių Draugija 

turės savo mėnesinį susirinki“ 
iną šį sekinadcinį, rugpiučio 
19 d., 1 vai. po piet. Lietuvių 
Liuosybės svetainėje.

Šiame susirinkime karei
viai turės išspręsti daug svar-

bių dalykų apie savo metinį 
parengimą, kurs įvyks lapkri
čio 4 dieną. Visų užduotis 
yra tinkamai prisirengti, tai
gi visi bukite susirinkime su 
gerais sumanymais.

Lietuvos^ Kareivių draugija 
Ciceroje užima pirmą vietą 
kaip turtu, taip nariais, ir už
vis daugiausia atsižymi savo 
uniformuotu skyrium, kuria
me yra 25 gražus vyrai.

Pernai ir šiemet dalyvavo 
pasaulinėje parodoje ir labai 
puikiai atsižymėjo, nes turi 
gerą vadą p. J. Klimą. Anpt 
jo pareiškimo: “Esame lai
mingi, kad musų nekontro
liuoja nei Maskva nei Rymas”. 
Vadinasi, turime pilną savy- 
valdą. Kareivių draugijos 
pavyzdį turėtų sekti visi lie
tuviai, o butų ramybė musų 
tarpe.

Nariai, ateikite į susirinki
mą. Taipgi nepamirškite at
sivesti po draugą prie drau
gijos prisirašyti.

Vienas iš Kareivių.

nutarta išmokėti pa-

išmokėta pašalpa už 
Povilą Sterncck| ir J. 
už pastarąjį pusė po- 
— antra pusė palikta 

sekančiame susirin-

piknike dalyvauti.
Sekamas draugijos susirinki

mas įvyks rugsėjo 2 dieną.
P. K., narys.

SIUSKIT. PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai1

——J111"1''1'1"11" — ■

Simano Daukanto 
draugijos reikalai

Nariai naudojasi draugijos kny
gynu. Draugija rengiasi prie 
baliaus spalio 28 d,

Pereitame Simano Daukanto 
draugijos susirinkime, įvykusia
me rugpiučio 5 d. Lietuvių Au
ditorijoj, iš draugijos knygyno 
prižiūrėtojo K. Demereckio pra
nešimo paaiškėjo, jog draugijos 
nariai labai noriai imasi iš 
draugijos knygyno knygas ir 
jas skaito. Draugija, kaip ži
noma, turi puikų lietuviškų 
knygų knygyną.

Atidaręs šį susirinkimą, pir
mininkas pranešė, jog mirė 
draugijos narys Povilas Ster- 
neckis liepos. 26 d. Nariai at-

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6380
Res. Hyde Park 8895

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

išskyrus seredomis

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

„ Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutarti.

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republie 7868

sistojimu išreiškė liūdesio pa, 
garbą mirusiam draugui.

Išklausius ligonių lankytojų 
raportą,
šelpą kiek priklauso šiems na
riams: J. Budriekiui, Ant. Rau
džiui, K. Rigenui, A. Vaičekau
skui, A. Jauniui ir J. Mozurai- 
čiui. Du iš paminėtų narių dar 
tebeserga.

Taipgi 
mirusius 
Gasiuną, 
mirtinės, 
atmokėti 
kime.

Simano Daukanto draugija 
rengia savo metinį balių spa
lio 28 d. Baliaus komisija pra
nešė, jog pradėjo darbuotis sėk
mingai ir gavo dovanų nuo biz
nierių draugijos narių.

Klausimas apie draugijos gy
dytoją kvotėją paliktas prieš- 
metiniam susirinkimui.

šiam draugijos susirinkimui 
buvo įteiktas pakvietimas nuo 
ŠV. Jurgio parapijos dalyvauti 
parapijos piknike rugpiučio 19 
d. Pakvietimas tapo priimtas 
ir nariai vienbalsiai prižadėjo

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Tberapy 
and Midvvife 

6109 S. Albanj 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir maerne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu {tempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

j 4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of «5th and Halated Sta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedėldieniais pagal sutarti

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Visi Telefonai

Yards 1741-1742

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
I

Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų

4605-07 So. Hermitage Avenue

PADĖKAVONĖ

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojame už $95. Už iškilmingas 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabonas, palmos, 
gėlės, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už visų pagrabų $250.

J. j. Bagdonas
PULLMAN 4151 REPUBLIC 3100
10734 S. Michigan Avė. - 2506 W. 63 St.

3222-26 S. Halsted St 
Tel. Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius . radio 
programos kas nedėlią, 11-ą 
vai prieš piet iš stoties 

WGES, 1360 kitocychs.

BRONISLAVA BRIEDIENĖ 
kuri mirė rugpiučio 10 dieną 
1934 ir palaidota tapo rugpiu
čio 14 d., o dabar ilsis šv, 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavimų ir paly
dėjo ją j tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
su tarpo, reiškiame giliausią 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam 
tėvui ki. Baltučiui; dėkavoja- 
me graboriul J. Liulevlčiui ku
ris savu geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo 
jų i amžinastj, o mums paleng
vino perkąsti nubudimą ir rū
pesčius, dėkavojame Chicagos 
Lietuvių Draugijai už gėlės ir 
parupinima grabnešių taipgi 
visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už nuoširdų pri
jautimą musų liūdnoj valandoj 
ir pagalios dėkavojame daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima mo
teris ir motutė sakome: ilsėkis 
šaltoj žemelėj®.
.________i Br{e4M Šeimyna^

^■lll m

CROWN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

nu t n Mrrm

• v/ >•< f.’ 'PA rmr.

'h'iiuN:.

*

Graboriai
Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja { daiktų. 
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas. 
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

įvairųs Gydytojai

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SU. netoli Morgan SU 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

Simon M. Sklidus
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 8877

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Clnca- 
goje ir apielinkėje 

Dideli ir graži 
koplyčia dykai, 

4092 ARCHER AV.

Vienintelis 
Vault’as 

užgirtas U. S, 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu 
Jis yrą 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St, 
Tel. Boulevard 5208 ir 8418 

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

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

98rd Street ir Tųrner Avenue
Evergreen Park 7122 Ęvergreen Park, III.Valdžios bandymas pripažino ji geriausiu.

Parduodam vien tik Graboriams.

Lachavich ir .Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

su darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515- arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, III.
TeL Cicero 6927

Tel Cicero 2109 v
Antanas Petkus

Graborius
KOPLYČIA PYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICEEO, II*

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-
___________ gijos ^Nariai. _ _ _ _. _ _ „

A. L Davidonis, M.D.I CHICAGO?’ILL.’ A OFISO VALANDOS:
4910 S. Michigan Avė. nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

Kinv vak no pietų ir nuo 7 iki 6:30 vaivat Avnnč. Ken °°d . vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
VALANDOS: vnUndfll dionnnuo 9 iki 11 valandai ryte phon^ MIDWAY 2880

nuo 6 iki 8 valandai vakare. I hone MJDVVAi 2880
Apart šventadienio ir ketvirtadienio
------------------------------ ———----------J Telefonas Yards 0994

A. MONTVID, M. D. Dr. MAUR1CE KAHN
West Town State Bank Bldg. 

2400 Weat Madison Street 4681 South Ashland Avenue
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. L_ n Ofiso valandos:

Tel Seeley 7830 Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų
Namų telefonas Brunswick 0597 ? iki 8 vai Nedėl. nuo 10 ild 12
_ __________________________ Rez. Telephone Plaza 2400

T|T> e V™1 Ofiso Te1, Calumet 6893Uite. V. Zl. V £f£llLJL 1D Rez. TeL
Dentistas Dr. A. A. ROTH 

4645 S°H 
arti 47tn Street , I chronišku lieu

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. Ofiaa- 3102 So* Halsted St.
Seredoj pagal sutarti | arti 81gt street

■-------------- :-------- ' • —| Valandos! 2—4. 7—9 vai vak. Ne
dėliotais ir šventadieniais 10—*12

dienų.DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Advokatai

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aro. 
Tel. Boulevard 2800 

Ros. 6515 So. Rockvrell SL 
Tel. Republie 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cennak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PėtnyČios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvrell 'Street 

Telefonas Republie 9600

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St 
Tek Boulevard 1401

DR. STRIKOL’IS I Joseph V. Mockus
Gydytojas ir Chirurgas Dienomis Mieste
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 163 W. Washfagton St
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild 8 Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 

vak. Nedalioj pagal sutarimų | Res. 5349 So. Hermitage Ava.
Ofilo Tel.i Boulevard 7830 

I Narna Tel Prospect 198Q



NAUJIENOS, Chicago TU.
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šeštadieniu, rugp. 13, 1934

Vėliausios “Lituanicos IF
Skridimo Žinios

Pirmadienį tilps Leit. 
Felikso Vaitkaus pa- 

' reiškimas visuomenei
. ......... .......__ Leitenantas Vaitkus, nors la- 

Wm. J. Kareivos svetainėje į-(bri užimtas prisirengimu ke-| 
vyko skaitlingas ir gyvas AL-’honei, parašę pareiškimą į vi-j 
TASS centro valdybos ir AL- suomenę, kuriame plačiai kai-; 
TASS skyrių valdybų bendras'ba apie skridimą ir jo proble-1 
susirinkimas.................................. imas, žiūrint aviatoriai?s a<ki-1

Susirinkimo vedėjas p. Gri-imis. Tas nepaprastai įdomus 
gaitis ir kiti ALTASS valdybos ' pareiškimas tilps pirmadienio 
nariai padare ;
pranešimus apie skridimo dar
bo eigą ir apie lėktuvo įrengi
mą. Tuo klausimu susirinku
sieji, atstovavę visas Chicagos; 
lietuvių kolonijas, parodė di-j 
džiausį susidomėjimą ir prane- i 
Šimus entuziastiškai sutiko.

Buvo nurodyta kokiais lin
ksniais buvo eita, kad “LITUA- 
N1CA1 H” suteikti kuogeriau- 
sius įrengimus, kiek kas kai
navo ir kodėl viena arba kita 
dalis ar pagerinimas buvo pirk
ta*

Raportuojantieji nurodė, kad 
su įrengimais, kurie buvo duoti 
“Lituanicai H”, leitenantas Fe
liksas 
ikišiol 
džiusį 
Ki*

Toliau buvo svarstomi Atsi
sveikinimo Bankietas ir Avia
cijos Dienos reikalai. Buvo iš- 
diskusuoti įvairus sumanymai 
programui, tvarkos palaikymui 
ir išrinkta darbininkai abiejiems 
parengimams.

Susirinkę kolonijų atstovai 
pranešė, kad visuomenė dabar 
nepaprastai susidomėjusi skridi
mo prirengiino darbu ir nekant
riai laukia Vaitkaus išskridimo. 
Jie mano, kad į abu parengi
mu—ir į bankietą ir į Aviacijos 
dieną atsilankys didelės minios 
lietuvių, kurioms įdomu pama
tyti “L1TUANICĄ H” ir lei
tenantą Vaitkų prieš ilgąją ke
lionę.

Altass skyrių susi 
rinkimas

Ketvirtadienį, rugp. 16 d.,

smulkineniškus j numeryje.

Vaitkus turės geriausiai 
įrengtą lėktuvą, ban- 

atlikti transatlantinį žy-

Lituanicos II motoras 
jau Chicagoje

Vakar Chicagon buvo prista
tytas iš Hartford, Conn., didžiu
lis galingas “LITUANICOS II” 
motoras, kuris turi viso 620 
arklių jėgą. Už tą motorą AL
TASS užmokėjo Pratt and 
Whitney bendrovei $7,260. Mo
toras bus netrukus įdėtas į 
lėktuvą ir išbandytas, nors nuo
dugnius bandymus su juo at
liks dirbtuvė po priežiūra me
chaniko Viktoro Yesulaičio.

Feliksas Vaitkus grįžta 
iš Fargo rugpiučio 23 d.

Leit. Feliksas Vaitkus, kuris 
dabartiniu laiku ima speciales 
instrumentinio ir naktinio skrai
dymo instrukcijas Fargo mies
te, North Dakota valstijoje, ir 
daro paskutinius planus kelio
nei, Chicagon grjž rugpiučio 
23 d. Jis tuomet savo prisi
rengimo darbą bus užbaigęs ir 
paskutines likusias valandas pa- 
švęs atsisveikinimui su chica- 
giečiais ir galutinam prirengto 
lėktuvo peržiūrėjimui.

GARSINK1TĖS 
NAUJIENOSE

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Ghicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai igytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga.

Pirkite sau automobili dabar 
Garantuojame Šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas
PONTIAC, vėliausios 1933, 4
durų DeL,uxe sedan. Veik nevarto
tas, važiuotas vos keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. įrengtas su sau
giu stiklu, 6 dratniiai 
6 tairai kaip visai nauji, 
vo $1,150 mažiaus nei 7 
atgal. Musų kaina 
tik ........ ..... ...... ...............
PLYMOUTH vėliausias 1934 sedan. 
Tobulas khip tų dieną, kada išėjo iš 
dirbtuves. Niexaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas. . 
tuojamas kaip naujas $41)0 
Musų kaina tik .....
BUICK — Mes turime 
1931 ir 1932 sedanus, 
jie puikiusiam stovy ir turi musų 
pilnų 90 dienų garantiją 
Kaina tik ........ 1.... .......... .
CHRYSLER 
Luxe sedan. 
smulkmenoj 
daili užbaiga, 
prastą garantiją; $335 
t.k 
OLDSMOBILE DeLuxe 1931 Coupe 
Dailus karas ir garan- $P4^ 
tuotas kaip naujas, tik fa“v

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiopiis žemomis kainomis ir nusipir
kite karų dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši.

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE
2529 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE

CLASSIFIED ADS

ratai ir 
Kašta- 

mėnesiai 
M25

Autobusai i Aviacijos 
Dieną Ford Lansing 

Airporte
Sekmadienį, rugpuičio 26 d., 

Ford-Lansing Airporte įvyks' 
Leitenanto Vaitkaus Išleistuvių 
Aviacijos diena, kurion bus at
gabenta ir “LITUANICA H”. 
Kadangi jau daugelis išreiškė 
pageidavimą, kad iš Chicagos 
į airportą operuotų busai, AL
TASS tuo reikalu pradėjo žy
gius ir visas kolonijas, kur bus 
keleivių, busais aprūpins.

Kad butų galima žinoti kiek 
busų paimti, šiame laikraštyje 
sekančią savaitę , er kelias die
nas tilps kuponai Tie, kurie 
norės važiuoti autobusu, yra 
prašomi tuos kuponus išpildy
ti ir priduoti ALTAS’o sekre
toriui A. Vaivadai asmeniškai 
arba per laišką, 1739 S. Halsted 
street. Tie, kurie kuponus iš
pildys bus tikri savo vietos au- 
tobuse. Neišpildžiusiems kupo
no nebus galima užtikrinti vie
tos.

Tad, visi, kurio plauoja va
žiuoti autobusu yra prašomi ku
poną, kuris tilps sekančiuose 
numeriuose, išpildyti ir prisiųs
ti.. ;

“LITUANICOS II” 
laiškai

“LITUANICA II” vež Lietu
von laiškus. Tie laiškai kai
nuoja p $2.50. Visi, kurie nori 
pasiųsti laškus šiuo keliu, pra
šomi juos užsisakyti pas p. 
Justiną Mackevičių, ALTASS 
iždininką, 2324 South Leavitt 
Street; pas p. A. Kartaną, AL
TASS prezidentą, Rockwell ir 
69th, ir “Naujienose”.

Leit. Vaitkaus atsi 
cveikinimo Bankie- 

to Bilietai
Iškilmingas Bankietas, kuria

me leitenantas Feliksas Vaitkus 
atsisveikins su chicagiečiais, 
prieš pasileisdamas į pavojingą 
tranzatlantinę kelionę Lietuvon, 
įvyks penktadienį, rugpiučio 
24 d., CHICAGO BEACH vieš
butyje, 1660 Hyde Park Blvd, 
prie pat ežero kranto.

Iškilmės bus atžymėtos spe
cialiu programų, kalbomis ir 
muzikaliais numeriais. Bilietai 
yra $1.50 asmeniui.

Bilietus į bankietą galima 
gauti sekamose vietose:

“Naujienos”
“Draugas”
Justina® Mackevičius, 2324 S.

Leavitt street
Metropolitan State Bank, Cer-

LINCOLN’S FRIDE
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
100 — Straight ------ Proof

KENTUCKY BOURBON WHISKEY 
IT’S EIGHT MONTHS OLD

MES UŽLAIKOME DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
IR KITOKIŲ GĖRIMŲ 
(Palyginkit musu kainas)

CRAB ORCHARD PAUL JONĖS
FOUR ROSES OLD TAYLOR (BONDED)
SHIPPING PORT OLD GRAND DAD (BONDED)

Bridgeport Liųuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St.
z VICTORY 5382-83 ■ \

Furnished RoornsBusiness Service
Biznio^ Patarnavimas__

generalis KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. 1 
barus. Apskaitliavimas dykai, 
lite 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

PASIRENDUOJA du ar trys rui
mai arba visus 5 ruimus, išfomi- 
šiuoti. ant trumpo ar ilgo laiko, dėl 
vaikinų ar merginų. šiltas vanduo.Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE
OLDSMOBILE DeLuxe 1931 sadan 
—kaip naujas; (j uraciniai ratui— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmės; tik ............... ......
CADILLAC, vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch.cagvj. Turi o drutinius ra
tus. 6 tanus kaip naujus. Be jo
kius dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $8400. Mūrų 
kaina tik ........  v1**
PACKARD 1931 sedan. Šis k:‘ras 
priklausė žymiam bankieriui. Bu
vo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas. 
Musų kaina tik .............
FRANKL1N vėliausias 1931 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas, 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dieni) garantija. Musų 
kaina* tik .... ............
DE SOTO 1931 
garantuotas kad geras, $245 
STUDEBAKĖR __ 
dan — garantuotas 
bulumas, tik .........

INSUTvANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUb, 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Prisirašykite i musų spulką.

LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Taipgi darome galiūnams. Galima, matyti nedlioj visą dieną, 
įskaitliavimas dykai. Ga- 5512 S. Ashland Avė. Telefonas 

Lafayette Prospect 8597.pašaukti telefonu
BRUNO ŠUKYS

TEL.
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III.
Dienos laiku šaukite Lafayette 8851 RENDON

Gnran-

juos 2
Visi

vėliausias 1931 De- 
Tobulas kiekvienoj

- tairai kaip nauji, 
duodame musų pa-

A. Narbutą.
OF LAKE—Wm. J. 

4644 South Paulina 
pas pp. Kenčėną, Sta-

mak ir Leavitt streets
CICERO kolonijoje, pas p. 

K. P. Deveikį
ROSELANDE pas p. J. Puč- 

korių ir
T0WN 

Kareiva, 
street ir
kauską, Kriščiūną ir Krasinską.

BRIDGEPORTE pas Progrress 
Furniture Company

P. Hertmanavičius, 814 W. 
33rd street

P-a Aleksynas
BRIGHTON PARKE— “Hol- 

lywood Inu”, pas p. Chepulį, 
Marozo Kepykloje ir pas adv. 
žurį.

NORTHSIDĖJE— pas p. A. 
Bacevičių, čepuką

MELROSE PARKE—Metriko 
Krautuvėje, Brotadvvay ir Lake 
street.

MARQUETTE PARKE—Nar- 
vido kepykloje, 2424 69th st.

Kartano vaistinėje, 69th ir 
Rockwell

Bielskio vaistinėje, Marąuette 
Road ir Artesian.

Visi prašomi bilietus įsigyti 
iš anksto, nes rengėjai turi iš- 
anksto žinoti kiek vietų užsa
kyti.

Bridgeporto demo 
kratai rengia 

pikniką
demoVienuoliktos wardos 

kratų naujas bosas H. B. Con- 
nelly rengia savo partijos pir
mą pikniką sekamą nedėldienį, 
rugpj. 26 d. Piknikas bus Mc 
Dermott Oaks, 119 ir Archer 
Avė.

Įžanga piknikai! visiems dy
kai ir dargi bus duodami įžan
gos prizai. Daugelis biznierių 
suaukavo demokratams gražių 
prizų. Iš lietuvių biznierių J. 
F. Budrikas paaukojo demo
kratų pikniko naudai gražų ra- 
dio. Kas nors tą radio gaus 
visai dykai, kaipo įžangos pri
zą.

Bridgeporto lietuviai demo
kratai po vadovybe pono Stul
pino taipjau dalyvauja savo 
partijos piknike. Kadangi ta 
diena supuola su lietuvių avia
cijos diena, tai daugelis keti
na praleisti dieną aviacijoj, o 
vakarop, važiuoti tiesiai į demo
kratų pikniką.

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams
Pranešame, kad ateity pra

nešimų apie išvažiavimus vėl* 
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni*

De-
6

DeLuxe sedan —

1931 DeLuxe se-
- >235

kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. UŽ 1 colį.

Naujienų Administracija.

Amerikos Liet. Piliečių Kliubo 12 
wardo laikys mėnesin susirinkimą 
sekmadieni dieną rugpiučio K. 
Gramanto svetainėj, 4535 South 
Rockwell St. 1 vai. po piet. Visų na
rių pareiga yra skaitlingai atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti. Taip
gi nepamirškite užsilikusias duokles 
sumokėti kliubui, idant nenustotu
mėte pašelpos ir pomirtinės. .

P. J. Petraitis rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks nedė- 
lioj rugpiučio 19 Jono Garbužo sv., 
3749 S. Halsted Št. ant 12:30 po 
piet. Draugai turite visi pribūti, 
nes turim daug sykrĮjių reikalų ap
kalbėti. Taipgi neužmirškit atsi
vesti po naują narn.

M. Batutis sekr.
Draugijos Lietuvos Dukterų mė

nesinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny rugpiučio 18 ,„d., 7 vai. vak. 
Mark White Parke paprastoj svet. 
Visos narės malonėkite laiku pri
būti, nes randasi daug svarbių rei
kalų, kuriuos neatbūtinai turėsime 
aptarti. Kurios esate paėmę Lie
tuvių Dienos ženklelių pardavimui, 
malonėkite sugražinti pinigus ir ne
parduotus ženklelius ant šio susi
rinkimo.

i A. Dudoniene, nut. rašt.

Chernauskas Tavern
Atsilankykite! Puiki aludė. Man

dagus patarnavimas. Visokie gėri
mai už žemiausią kainą . Čia tu
rėsite “good time”.
A. Chernauskas Tavern

3204 So. Halsted St.
Victory 8477

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 111.

POPIERUOJAM ir PENTUOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė — 5c. 

JOSEPH AUGAITIS
1608 S. 50th Avė. Cicero, III. 

Cicero 645

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

P. CONRAD
PHpTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
demiška studiją su 
^Hollyvood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

Financial
Pinaimi-Pa>kolo»

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

_____ J švarus kambarys pi
giai, atsišaukite prieš 11 vai. ryto 
arba 8 vai. vakare 3236 South 
Emerald Avė., 2 lubos.

FA IEŠKAU kambarį prie mažos Šei
mynos, kad galėčiau armonika graiti. 
Atsišaukite 3352 S. Emerald Avė. 
J. B.

Furniture & Fixturės
Rskandai-Įtaisni

STORAGE RAKANDŲ BARGENA1 
$200 importuoti kaurai <$25, $300 
kaurai $35 Parlor, miegkamb ar val
gomojo kamb. rakandai $30 ir virš. 
Atdara vakarais ir nedelioj. Rapp 
Storage. 5746 So, Ashland Avė.

RENDAI kambarys — pavienė 
moteris, švariam vyrui, su ar be 
valgio. 8329 Lituanica Avė., 2-ras 
augštas užpakaly.

Situation Wanted
Darbo Ieško

RENDON kambarys, esu viena, 
turiu 4-rius kambarius, 2823 South 
Union Avė., 2 lubos iš fronto. '

JAUNAS vyras ieško darbo už 
janitoriaus pagelbininką, arba prie 
namų apžiūrėjimo. Pataisyti kas 
reikalinga galiu ir suprantu. Kam 
reikalingas toks žmogus pašaukite 

Lackawanna 9614
A. SMITH

Personai

PAIEŠKAU Stanislovo Eringio 
abu drauge atvažiavome iš Škotijos. 
Girdėjau, kad rvvena Spring Valley. 
Meldžiu atsišaukti, Jonas Raščiukas 
4158 S. Campbell Avė.

Help Wanted—Malė

RENDAI prie mažos ir švarios 
šeimynos pasirenduoja moderniškas 

i kambarys vaikinui arba merginai, 
valgi galite pasigaminti patįs. Atsi
gaukit 4509 S. Spaulding Avė. pirmos 
lubos.

REIKALAUJAME pardavėjų dėl 
šių garsiųjų kristalų (mineralinio 
vandens kristalai), t.y. Mineral Water 
Crystals. Labai lengvas pardavinėji
mas, nes jie yra reikalingi kiekvie
noj stuboj, duodame geriausi uždarbį. 
Del platesnių žinių rašykite šiuo 
antrašu Bestowal Sales, 1314 So. 
Cicero Avė., Cicero, III. Telefonas 
Cicero 6273.

Help Wanted—Female
.^Darbininkių

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namų darbo, mokestis, geras 
pragyvenimas ant vietos. 2452 W. 
69th St. Tel. Republic 6396.

—O—

Business Chances
 yardĮaviiĮnųi Bizniai

PARSIDUODA namas su tarvern. 
Biznis išdirbtas per daug metų, nė
ra priežasties pardavimui.

1521 W. 69th St.

TAVERN ir 2 flatų namas par
davimui Geras biznis, pigiai. Vis
ką už $2,800.

4832 S. Wentworth Avė.

SALIUNAS pigiai ant parda
vimo. Biznis gerai išdirbtas per 
daugelį metų. Fikčeriai ant vietos. 
Galima vartoti. Kampinis namas. 

3329 Lituanica Avė.

PARDAVIMUI restoranas su sa- 
liuno fikčeriais, viskas už $200. 

2114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, ice 
cream, kendžių, geroj vietoj, viso
kių tautų apgyventa.

4518 So. Rockwell St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, cash biznis, visokių tautų ap
gyventa. 6001 S. Carpenter St.

.. f . ■

Mes perkame ir parduodame 
EKSKURSIJŲ TIKIETUS 
Į visas šios šalies vietas. 

Žemiausios kainos.
Philadelphia     .................. $9.00

Tiktai Nedėlionps '
New York .................. . ........ $12.00
Pittsburgh ........ ........................ $8.00
Buffalo .................................. . $8.00
Round trip i Mihvaukee ............  $1.50
Benton Harbor .........................  $1 50

209 S. WABASH AVENUE
Tel. — Wabash 3858

VASARINĖS KAINOS. Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold, lump arba egg, 
$6.00; Mine rųn, $5.75; Screenings, 
$4.75. Grundy Mining Co., Cedar- 
crest 2011.

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — įžanga Dykai 

Labai Graži —* Labai Erdvi
ŠOKIAMS

Navy Pier Salė
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena mylia į ežerą prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 18 ir 19
šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl įžangos ir vienam šokiui.

PAMOKOS
Anglų Kalbos /? 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 
’nuo 7 iki 0 vai; vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Pilietystėa 
Dailiarašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

•a

1500 nAriv 
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtine — 
$250.00.

Įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijon galima kiekviename 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak< Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena —CANAL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon.

CL ASSIFIED ADS
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Business Service 
Biznio Patarnavimas 
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Lietuviška Įstaiga 
YANKEĘ FOOD PRODUCTS 

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’ių 
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

STOGDENGYSTE IR BLĖKORYSTĖ 
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi- 
soki blekorystės darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

Tel,- Yards 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir į tolesniąs vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
8358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 8406 S. Halsted St.
' ■■ .1    IMI. II.     ....III . m—  M.—■

' NĄMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendaunlnku reikalais. Me« 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuc 
8 vai. ryfo iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. ĮžymUF 
namai ori gi n alio ir vienintelio namv 
savininku biuro Chicatroie.

LANDLORDŠ BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

M

MERGINA reikalinga prižiūrėji
mui kūdikio. A. Bogusiewitz, 2845 
Palmer St. Armitage 7949.

***"—"O 111,1 - *■

KENDŽIŲ Storas parsiduoda, ge
roj vietoj. — $250.

975 W. 19 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGA mergina arba 
teris pagelbininkė prie namų 
bo, gyventi ant vietos.

6236 So. Western Avė.

For Rent

mo- 
dar-

PARSIDUODĄ FARMA. 23 akrai 
ant U. S. 112 (Detroit-Chicago) vie
škelio: geri budinkai, arti mieste
lio. Tinkama vieta dėl gaso stoties 
ir Bar-B-Q. Paul Molis, 1730 24th 
St., Detroit, Mich.

RENDON pilnai įrengtas restau- 
rantas ir tavern su ar be rooming 
house. Priverstas išrenduoti dėl 
ligos. 5702 W. 65 St.

192 akerių ūkis Wisconsine, mai
nysiu ant nuosavybės arba j pirmą 
morgičių, 1920 W. 47 St., 1 lubos iš 
fronto. .

RENDON Storas ir 5 kambariai 
Brighton Parke, pigiai.

3508 So. Maplewood Avė.

PASIRENDUOJA 2 kambariai ap
šildomi, virtuvė ir bedruimis.

6436 So. Califomia Avė.

PASIRENDUOJA du kambariai 
apšildomi. Miegamasis ir virtuvė.

6740 S. Maplewood Avė. <

RENDON 3 kambariai, su miega
mu porčiu, gražioj vietoj, prie 63 
ir Kedzie. Garu apšildomas. Karš
tas vanduo, renda pigi.

6216 So. Whipple St.
1 lubos

RENDON 5 ir 4 kambarių flatai, 
šviesus, visi įrengimai. Pigiai.

3435 So. Wallace St.

PASIRENDUOJA 4 kambariai že- 
notai porai be vaiką prie 1 ypatos. 
Namų savininko. Rendą 10 dolerių, 
Brighton Parke, 2856 W. 39 St.

apartmentą dėlIEŠKAU mažą 
mažos šeimos, arba apartmentą kar
tu su kita šeima Marųuette Paifce. 
Tel. Hemlock 2792.

’ PIGIAI pasirenduoja saliunas su 
visais modemiškais įtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. 2’zr.L 
išdirbtas per 30 metų.

8322 So. Morgan St.

Biznis

PASIRENDUOJA barbernė, naujai 
išdekoruota. Biznis išdirbtas. Ren- 
da $20.00 su kambariais.

3316 So. Morgan St.

Fw^h^ -Rooins
PASIRENDUOJA kambarys ap

šildomas prie mažos šeimynos, su 
valgiu arba be valgio. 837 W. 38 
St, 1-mos lubos.

PASIRENDUOJA kambarys ap
šildomas ir pigus. Prie mažos Šei
mynos. 3417 So. Emerald Avenue 
(2-ros lubos).

RENDAI kambarys švariam vy
rui prie mažos šeimynos. Su val
giu ar be valgio. 3329 Lituanica 
Avė. (2-ros lubos).

PARSIDUODA arba pasirenduoja 
’80 akerių farma, gera žemė, arba 
hnt pusės, su staku arba 
arba mainysiu, 25 mylios 
cagos.

be stako, 
nuo Chi-

F. KAMPIKAS
Route 2 

Plenfield, III.

5 AKERIŲ “trockine-“ farma ar
ti Chicagos. namai, elektriką, bamė 
— puikiai įtaisyta, našlė moteris 
parduos pigiai, tiktai $2500. Atsi
šaukite kasdien. Lageraitienė, 7231 
So. Chappel Avė.

Exchange—•Mainai
KAS KA TURITE MAINYTI

Turiu mažų namų ir gražių far- 
mų be morgičių mainyti ant namų 
su skola. Taipgi kas turite bile 
kokius mainus arba norite greitai 
parduoti, kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS CO. 
4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6719 
arba

3852 So. Halsted St.
Tel. Boutevard 0127

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

PARDAVIMUI 3 Storai vieno aukš
čio naujas mūrinis namas, taipgi 
saliuno fikčeriai viską už lotų kai
ną. Agentai teatsišaukia. Savinin
kas 1758 W. Hasting St.

PARSIDUODA moderniškas mū
rinis namas, prie šalies lotas, 3 me
tu senumo, arba išsimaino į mažą 
namelį. 1324 S. 49 Ct.» Cicero, III.

DIDELIS BARGENAS
Ant 105-tos ir' Cravvford Avė. 5 

akeriai juodos Žemės, stuba ir bar- 
ne ir kelios vištinyčios, apaugės 
dideliais medžiais, vertės $8,000, 
parsiduoda už $2,500 cash pinigais 
reikės inešti $1,000. Atsišaukite 

2502 W. 69 St.

BARGENAS 780 W. 18th St.
Medinis 2 pagyvenimų namas. 

Storas su 4 kambariais ir flatas 6 
kambarių, šviesus, su- vonėms. Gra
žus yardas, geras bile bizniui. Par
duosiu pigiai. Savininkas

718 W. 18th Stareet




