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Išeikvojimo byla po va 
saros atostogų

CHICAGO.— Ulinis augščiau 
sias teismas patvirtino Chica 
gos parkų sistemų susivieniji
mą ir parkų priežiūros pavedi 
mą vienai bendrai tarybai.

nupirkimo Rusijai

p-lė Ju- 
, kurios

Vokietijos valdiniu 
kai turi prisiekti 

Hitleriui

kasos pi- 
laikomas 
to, šioje 
tarnauto-

Lenku laikraščiuose eina aštri 
kova dėl Franci jos siūlomo 
“rytų Locarno” pakto.

F. Taylor, 44 m., spaustu
vės foremanas, prigėrė Long 
ežere gelbėdamas savo 2 metų 
dukterį, kurią išgelbėjo kiti. 
Lake paviete šią vasarą prigė
rė jau 23 žmonės.

NEW YORK, r, 23 
tomis žiniomis 
“Mirties Klonyje’ 
kalnų apięlįnk^je rąątą Įąukųo* 
lė barosąuro, ną|žąi' žiąoipo di- 
nosąuro, gyvęnuąio žemoje’140,* 
000,000 ntętų ątgaj. Pilnų to 
milžiniško1 .driežo , griaučių dar 
niekas nėra, suradęs.

darbininkų streiko 
užuojautos strei- 

busų darbinin-

BROOKLYN, N. Y., r. 23.— 
Virš Williamsburg šiandie oro 
susidūrė du lėktuvai ir vienas 
jų nukrito ant trijų augštų na
mo stogo. Lakūnas užsimušė. 
Kitas lėktuvas nusileidęs lau
kuose.

NEW YORK, r. 23 
nėrinių darbininkų 
New Yorko apielinkėje užsi 
baigė abiems pusėms sutikus 
pavesti ginčą Brooklyn prie
miesčio prezidento Ingersoll ar- 
bitracijai. Streikieriai priklau
sė International Ladies Gar- 
ment Workers unijos skyriams.

Gatvekarių ir elevatorių darbininkų užuo 
jautos streikas liko atidėtas

Rusijos ir Japonijos laikraš 
Čiai pilni vieni kitiems kal
tinimų

Streikas liko atidėtas Chica
gos unijos viršininkams prane
šus, kad valdžia bando sutai
kinti busų darbininkų streiką. 
Tad liko nutarta atidėti spren 
dimą iki paaiškės kokių pa
sekmių duos tos valdžios pa
stangos. Bet jeigu valdžiai ne
pavyktų streiką sutaikinti, už
uojautos streiko klausimas bus 
išnaujo pakeltas.

5 užmušti traukinio 
Kanadoj

Pamišo netekusios 
meilužių mergaitės

nių, bet gelbėti 
drįso. Repšytei 
duotą gelbėjimui 
kė išvilkti ją ir 
vėliau ištrauktų 
Cibulskytės nebeatgaivino. Ta 
nelaiminga proga tenka pri
minti, kad prie minimo ežero, 
kuriame visi maudosi, nėra jo
kių skęstančių gelbėjimui prie- 

o besimaudančias mote- 
perspėti, kad butų

MĄRTINSBŲRG, W. Va., r. 
.—Edhvard Cook, 45 m., ir jo

CHICAGO
entai sekdami gaso pratrukimą, 
per kurį kas mėnesį išeidavo už 
$900 gaso, tuščiame teatre 1348 
S. Halsted St. užtiko didelę 
munšaino dirbtuvę, didžiausią 
kokią surasta prohibiciją at
šaukus. Suimta du 1,500 ga
lionų varytuvai ir 45,000 ga
lionai raugo.

Gau- 
Wyomingo 
Big Hlorn

HAVANA, r. 23
tista, Kubos armijos karvedys, 
paskelbė, kad du* korporalai ir 
šeši kareiviai liko užmušti, ka
da jie bandė suimti Įeit. pulk. 
Hernandez, kuris organizavo 
suokalbį nuversti Mendieta val
džią. Pats Hernandez liko pa
šautas ir užsimušė gabenat į 
Havaną, apsivertus greitai bė
gusiam automobiliui.

Maj. Echevarria ir kapt. Eri- 
ce, kurie taipjau* dalyvavo suo
kalbyje, liko areštuoti ir karo 
teismo pasmerkti mirčiai.

4,000 kareivių ir uždaryti ka- 
zarmėse ir jų vadovybė bus re
organizuota.

tijoje turi 
kanclerui 
ne valstybei, kaip būdavo pir
miau.

Armija ii’ laivynas priesaiką 
Hitleriui sudėjo tuojaUs po pre
zidento von Hindenburgo mir
ties.

Hitleris yra išvykęs į Bava
rijos Alpus, kur jis tariasi su 
nacių partijos vado pagelb. 
Hess, slaptosios policijos virši
ninku Himmie ir rudmarškinių 
kareivių vadu Lutze.

Trys skenduoliai iš 
vienos šeimos

CONNEAT, O., r. 28. —Du 
žvejai prigėrė bangai apvertus 
jų 30 pėdų valtį.

kolegijos studentės
lavonas ras*

CHICAGO
Chicagos lietuviai iškilmingame 
bankiete Chicago Beach hote- 
lyje, 1660 įlydė Park Avė., at- 
siveikins su lakunu Įeit. Fe
liksu Vaitkum, kuris neužilgo 
lėktuvu “Lituanica II” išskren
da iš New Yorko per platųjį 
Atlantiko vandenyną Į Lietu
vos laikinę sostinę Kauną.

Bankiete kalbės pats lak imas 
ir plačiai papasakos apie savo 
sunkiąją kelionę per platųjį van
denyną, kuriai jis ruošiasi jau 
kelintas mėnuo ir kuriai lėk-

Karininkai taikėsi nuversti 
Mendieta valdžią. 8 kareiviai 
žuvo suimant suokalbininkus

BERLYNAS, r. 23. — Vakar 
paskelbtais naujais įstatymais^ 
visi civiliai valdininkai Vokie- 

. sudėti priesaiką 
vadui” Hitleriui, o

TOKIO, r. 23. — Iš Harbino 
gauta žinia, kad 33 korėjiečiai, 
kurie gyveno Hsiaochngtže kai
me, Liberijoj, liko išskersti ban
ditų. Tas kaimas randasi prie 
Rytų Chinijos geležinkelio, į 
vakarus nuo Pograničnaja, ar
ti Siberijos ir Manchukuo sie
nos. f-

UTENA
apie 9 vai. vakare prie Birutės 
g-vės vienoj šeimoj gyvenan
čios Repšienė, Repšytė ir 8 me
tų amžiaus Cibulskytė besimau
dydamos Vyžuonėlio ežere pa- 
mačiusios skęstančią savo ben
drą Cibu'lskytę jos gelbėdamos 
pačios pradėjo skęsti. Ėmė 
šaukti pagelbos. šauksmą išgir
dę prisirinko pakankamai žmo- 

nedaug kas 
sučiupus' pa* 
kartį pasise- 
atgaivinti, o 
Repšienės ir

BuV. Tauragės 
apygardos ligonių kasos dir. Ei- 
dukas už išeikvojimą 
nigų yra suimtas ir 
arešto namuose. Be 
byloje kaltinami kaso 
jai: Matulaitis ir Stančikas. 
Šiaulių apygardos teismas jiems 
jau įteikė kaltinamuosius ak
tus. Byla bus sprendžiama po 
atostogų. Be to, savo eilės lau
kia ir kitos dvi išeikvojimų by-

BIRMINGHAM, Ala
Howar<i
Yaye New 19 m 
tas griovyje. Rasta ją pfapiautą. 
Suimtas tūlas Harold Taylor, 
su kuriuo ji buvo išvažiavus 
pasivažinėti automobiliu, bet 
nebesugryžo.

BIGWOOD, Ont., rugp. 23.— 
Penki žmonės liko užmušti ir 
vienas sunkiai sužeistas trau
kiniui užgavus automobilių.

1 Tarp užmuštų yra p-lė Edith 
Weston iš Chicago ir 
lia Johnson iš , Cicero 
ten leido atostogas.
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Len- 
laikraščių kampanija 

Franci ją susilaukė skau- 
smugio, kai žymus Len- 
žurnalistas pulk. Ignacy

ŠIAULIAI.—Šiaulių m. s-bės 
durpyne Bačiūnuose dešimti
ninkas Aprimas prieš dvejetą 
mėnesių sumanė padaryti biznį. 
Išsitraukė iš kažin kur seną 
dviratį ir prieštvaninį radio 
aparatą, pasidirbo bilietukus po 
65 cn. ir paleido paminėtus 
daiktus loterijom Bilietus siū
lė darbininkams, kurie, nors ir 
nenorėdami, juos pirko, kadan
gi prekiavo jais jų tiesioginis 
viršininkas. Nepirkti 
togu, o ypatingai dar padieniam 
darbininkui. Nusipirko ir lau
kia. Praėjo mėnuo, praėjo ki
tas—niekas nieko nesako. Pa
galiau ateina dešimtininkas ir 
paaiškina, kad loterija jau įvy
kusi ir kažkas fantus išlošęs. 
Kas išlošė, kur, kaip ir kada 
—darbininkai nežino. Toks de
šimtininko darbas ne tik kad 
neleistinas, bet ir baustinas, nes 
musų įstatymai tokias loterijas 
draudžia.

Užuojautos streikas atidėtas
DĖTROIT, Mich., r. 23. - 

Gatvekarių ir elevatorių darb 
cen tralinė taryba atidėjo skel
bimą Chicagoje gatvekarių ii 
elevatorių 
išreiškimui 
kuojan tiems 
kams.

Pakorė pirmą Styri 
jos nacį

NEW YORK, r. 23 
robe Workers Industrial Union 
paskelbė bathrobų darbininkų 
streiką New Yorko, New Jer- 
sey ir Connecticut valstijose, 
reikalaudama 35 vai. darbo sa
vaitės ir nuo $18 iki $45 į sav. 
algos. Tuos reikalavimus sam
dytojai atmetė. Streiko vadai 
apskaito, kad streikuoja 5,000 
darbininkų 65 dirbtuvėse. Sam
dytojai sako, kad streikuoja 
2,500 darbininkų.

Du unijos organizatoriai Red 
Bank, N. J. ir C South Nor- 
walk, Conn., liko areštuoti už 
skleidimą streiko lapelių.

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

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tel. Canal 8500

Leitenantas Feliksas Vaitkus, su kuriuo šiandien atsisvei
kiname iškilmipgame išleistuvių bankiete, kuris įvyks Chicago 
Beach Hotel, 1660 Hyde Park Boulevard, ir kuris dalyvaus su 
“Lituanica II” atsisveikinimo aviacijos dienoje rugpiučio 26 d., 
FordiLansing Airporte. šiame numeryje telpa lakūno Vaitkaus 
nepaprastai įdomus pareiškimas ir paaiškinimas apie skridimą, 
kurį kiekvienas turėtų perskaityti. . '

LEOBEN, Austrijoj, r. 23.— 
Vakar liko pakartas pirmas Sty
ri jos nacis už dalyvavimą nacių 
sukilime. Kariamas jis šaukė 
už Vokietiją ir Hitlerį.
i Schuschnigg Francijoj

NICE
kancleris Schuschnigg vakar at
vyko dviejų dienų poilsiui į 
Franci jos Rįverą, Jis išrodo 
pavargęs po pasitarimu su Mus- 
solini. Esą jo sustojimas Fran
cijoj neturys jokius politinės 
reikšmės.

Nusinuodijo ir nusi 
skandino

RASEINIAI
d. po pietų Šaltuonos upėje, 
netoli Raseiniai—Kaimas vieš
kelio, buvo rastas Anelės Ve- 
seckikės, iš Juodkėnų km., Gir
kalnio vis., lavonas, kurio gal
va buvo susupta į dvi skaras. 
Per skrodimą paaiškėjo, jog 
skenduolės butą apsinuodijusios 
karboliam, kas ir buvo mirties 
priežastim. NusižiMėlė buvo 
pėiVktam nėštumo mėnesy. Sa- 
rižttffė jf£s tyruoju metu iš savo 
meilužio turėjo slegiančių ži
nių vedybų klausimu— jos 
vesti nežadėjęs. Velionė buvo 
smulkių ūkininkų duktė, treti
ninkė, pavasarininke, o mir
ties metu taip pat ir rąžančių 
ant kaklo turėjo.

VARŠAVA, rugp. 23 
kijos 
prieš 
daus 
kijos 
Matuszewski liko peršautas ir 
sunkiai sužeistas dvikovoj.

Matuszewski, žymus narys 
Pilsudskio neoficialio pulkinin
kų kabineto, yra vyriausias re
daktorius Pilsudskio oficialio 
dienraščio Gazeta Polska. Re
daktoriui dabar randasi ligoni
nėj. Smulkmenų apie dvikovą 
neskelbiama.

Matuszevvskio oponentu buvo 
prof. Wladimir Lednicki, kuris 
kaltino, kad Matuszewski ap
šmeižęs jo pereita savaitę nu
sižudžiusi tėvą. Jo tėvas at
stovavo francuzo valdomas Ga- 
rardow verpyklas, kurios buvo 
patrauktos į teismą už išsisu
kinėjimą nuo taksų mokėjimo. 
Lednicki bylą pralaimėjo ir 
teismas priteisė, kad kompani
ja turinti sumokėti $2,000,000 
pabaudų. Delei to Lednicki ir 
nusižudęs.

Per pastarąsias dvi savaites 
Lenkijos ir Franci jos laikraščiai 
veda aštrius ginčus dėl Franci- 
jos siūlomo “rytų Locarno” 
pakto, kuris apimtų Lenkiją, 
Rusiją ir Pabaltijo valstybes. 
Lenkijos valdžia tam paktui 
labai priešinasi.

Valdžios šalininkų Dziennik 
Poznanski, Poznaniuje, paskel
bė, kad pas Varšuvos advokatą 
surasta dokumentų, kurie pa
rodą, jog Francija rėmė nacio
nalistinį anti-semitišką judėji
mą Lenkijoje. Advakatas ir 
30 jaunuolių likę areštuoti.

Tas pats laikraštis apkaltino, 
kad Francija vedanti agitaciją 
prieš Lenkijos valdžią ir įtarė 
Francijos ambasadorių ir karinį 
atašė.

Nors laikraštis ir liko kon
fiskuotas, bet jo straipsniai 
aiškiai įrodo Lenkijos piktą 
nusistatymą prieš Franci ją dėl 
siūlomo “rytų Locarno” pakto.
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BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, r. 
23.—Vienoj vienuolių vedamoj 
pataisos mokykloj Rakospalota 
mergaitės pamišo—susirgo ma
sine histerija. Mergaitės yra 1 
nuo 12 iki 18 metų amžiaus ir 
joms buvo .uždrausta matytis 
su savo meilužiais vengrų ar
mijoj. Net ir laiškias buvo už
drausta rašyti, tad jos laiškus 
šmugeliavo duonos kepaliukuo
se. Sugautas ir aštriai nubaus
tas jas apėmė masinė histerija 
ir jos ėmė ryti visokius daiktus 
—nuo šaukštų ir iki dantų še
petukų. Nieki.‘rios jų yra arti 
mirties.

YOUNGSTOWN, 0.,-r. 28. 
—Gųfc Fazekas ir James Miller 
iš Vąndergrift, Pa., liko už- žmona prigėrė Potomac upėj, 
mušti susidūrus jų automobi- Ji iškrito iš motorinės valties, 
liams

Nužudė 33 korė jie 
čius

WASH1NGTON, rugp. 23. — 
Pildydamas nacionalės darbo 
santikių tarybos patarimą, 
NBA viršininkas Clancy atėmė 
NBA Melinąjį Arą iš Chicago 
Motor Coach Co. busų komp., 
kurios darbininkai streikuoja 
delei šalinimo iš darbo organi
zuotų darbininkų ir nepildymo 
kodekso apie kolektyves derybas 
su darbininkais.

Buvo bandoma geruoju* susi
taikinti su kompanija, bet kom
panija griežtai atsisakė nusi
leisti ir priimti pašalintuosius 
darbininkus. Dar nežinia, ar ir 
dabar kompanija priešinsis na- 
cionalės darbo santikių tary
bos patvarkymams, o gal ir su
tiks darbininkams nusileisti ir 
pašalintuosius priimti j darbą, 
kad atgauti Mėlinąjį Arą.
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šiandie vakare tuvos lietuvių visuomene. Kar
tu bus išpildytas gražus muzi
kalia programas. Bus ir šokiai.

Bankielo bilietai yra $1.56. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
linkėti lakūnui laimingos ke
lionės. 

Paskutinis “Lituanicos II” 
pasirodymas tokia, kokia ji 
skris per vandenyną bus at
einantį sekmadienį, rugp. 26 
d., Ford Lansing Airporte, iš
leistuvių aviacijos dienoje.

Įžanga į aviacijos dieną bus 
tuvą nupirko Amerikos ir Lie- tik 25c, vaikams gi dykai.

MASKVA, rugp. 2 
tija paskelbė, kad sovietų Ru
sijos generalinis konsulas Har- 
bine pariekalavo iš Manchukuo 
valdžios formaliai apkaltinti 88 
suimtuosius Chinijos Rytų ge
ležinkelio rusų darbininku*s, ar
ba juos visai paliuosuoti. Pasta
ruoju laiku liko areštuota dar 
16 rusų ir sl* jais, esamomis ži
niomis, baltgvardiečiai sargai 
elgiasi žiauriai.

Dabar Rusijos ir Japonijos 
laikraščiuose eina aštrus ginčai 
ir vieni kitų kaltinimai. Rusi
jos oficialės agentūros Tass ko
respondentas praneša gavęs ko
piją Pietinės Manžurijos (ja
ponų valdomo) geležinkelio or
gano, kuriame sakoma, kad ru
sų areštai daromi tikslu pri
versti i ūsus nusileisti geležin
kelio pardkvimo klausime. Esą, 
“reikia atsiminti, kad mes ry
tuose vartojame kitus metodus, 
negu vartojamus vakaruose”.

Japonijos užsienio reikalų 
ministeriui Hirota apkaltinus 
Rusiją už paskelbimą smulkme
nų apie derybas dėl geležinke
lio pirkimo, kurias buvo sutar
ta neskelbtų Izvestija atsako, 
kad japonai patys pirmieji su
laužė susitarimą, leisdami pa
skelbti savo pusę ir bandydami 
apkaltinti Rusiją už derybų ne
pasisekimą.

Rusija taipjau užginčijo ja
ponų skleidžiamas žinias, kad 
Rusija buk padariusi su Chi- 
nija slaptą sutartį apie karinį 
kooperavimą Sinkiange ir Mon
golijoj.

Pašaliečiai tikisi, kad galbūt 
šis abipusis liežuvių plakimas 
yra įžanga į atsinaujinimą de
rybų dėl 
priklausančio Rytų Chinijos ge 
ležinkelio, kuris eina per da 
bartinę Manchukuo valstybę.

Rusija reikalauja Į ŠIANDIE IŠKILMINGAS BANKIETAS ATS! 
paliuosuoti 88 Man- 
chuk. suimtus rusus

Du vyrai ir mergina Thelma 
Hoppe, liko suimti ir yra kal
tinami apiplėšę daugiau kaip 
100 takšikabų.

Ginkluotas pl&ikas užpuolė 
Zandėr namus Kenilworth , it 
atėmė iš 12 “bridžių” lošusių 
moterų^ $3,000 vertų brangme-
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tragingai žuvusiems didvy
riams Dariui ir Girėnui.

Tsb.

Teisėjo negalima 
įžeisti

Logan’s Ferry, Pa
Vieno provokatoriška streiko 

istorija.

noinis. Tada kilo tikra revo
liucija tarpe tų, kurie pir
miau dirbo kompaničnus dar
bus ir su mašinomis. “Visi” 
šoko lauk iš “maintrip” ir 
namo. Vieni lempas numetė 
mainoso, kiti lauke, — visur 
išmėtė. Tik 100 angliakasių 
pasiliko dirbti tą dieną.

Ant rytojaus vieni ėjo dirb
ti, o kiti stojo neleisti einan
čius į darbą. Kilo mušis. Vie
niems galvas sudaužė^ kitiems 
automobilių langus išdaužė ir 
tt. O kompanija ir vėl iš nau
jo kasyklą uždarė ir nieko ne
leido dirbti.

Tuo tarpu tarp pačių ang
liakasių kilo biauri savitarpi
nė kova — vieni kitus pradė
jo įvairiais negražiais vardais 
vadinti, akmenars ir pagaliais 
svaidytis, galvas ir stubų lan
gus daužyti bei teismuose tą
sytis. Na, o musų komunis
tai per U. M. W. of A. unijos

vavo komunistai. Būtent, tie 
žmonės, kurie Amerikos Ko
munistų partijai nuolat moka 
savo mėnesines ir visas pri
valomas duokles ir iš partijos 
turi pakvitavimų.

—Proletaras.

Soho Pittsburgh, Pa
Viskas ramu šiapus balos, tik 
LMD. vėl rengiasi prie pikniko.

Viskas ramu ir nieko naujo 
šiapus “balos”. O kas anapus 
“balos”, tai aš nežinau. Prieg- 
tam aš ir nesirūpinu, *kas de
dasi anaipus “balos”, bile tik 
viskas ramu Šioje pusėje.

Jokių parengimų negirdėti, 
kad kas rengtų svetainėse, o 
piknikų tai daugybe, ir viso
kių yra rengiama. Bet aš į jo
kius kitife piknikus neeinu ir 
jais nesirūpinu, išskiriant 
LMD. piknikus.

vadų galvas atsišaukė į viso Jei tik man kada aplinkybes
unijos 7-to 
angliakasius

streikų, kaipo baus-

to viso nesmagumo 
lai nutarė taip: visi

sią yra viena angliakasyk- 
la. kuri priklauso Allegheny 
Pittsburgh Coal kompanijai. 
Ji atsidarė 1917 m. ir nuolat 
ten dirbo tarp 400-500 ne or
ganizuotų angliakasių. Iškas
tą anglį pristato West Penn. 
Power Co., elektros jėgos ga
minimo įmonei.

Kol angliakasiai buvo neor
ganizuoti, tai ir musų komu
nistai su savo draugais, kurie 
čia dirbo, buvo ramus. Dirbo 
ir girtuokliavo.

Bet kai pernai prezident 
F. D. Boosevelto mėlynasis va
nagas (NBA), atlėkęs visus 
angliakasius suorganizavo į 
V. M. XV. of A. unijos lokalą 
6341 bei įvedė 8 valandų dar
bo dieną ,o nuo praeito balan 
džio 1 (i. 7 valandų, pagerino 
darbo sąlygas, sulygino ir pa
didino algas, už darbą, tai ir 
musų komunistai pasijuto esą 
labai galingi vyrai.

Tad jie savotiškai suorgani
zavo vietinius angliakasius ir 
pareikalavo iš kompanijos, 
kad iš vietines kasyklos pra
šalintų iš darbo kaipo negerą 
žmogų vyriausią darbo ir biz
nio vedėją — superintendentą 
C. E. Reynolds (kuris toj ka
sykloj dirba nuo pat jos įstei
gimo ir yra didelis šėrinin- 
kas). Žinoma, kompanija jų 
žioplo reikalavimo neišpildė.

Tad jie nutarė streikuoti. 
Tačiau tok i s streikas yra prie
šingas U. M. XV. of A. unijos 
ir kompanijos sutarčiai (ag- 
reenient). Be to, dar kompa
nija turi teisę kiekvienam 
angliakasiui atimti iš uždar
bio vieną dolerį kas dieną už 
neteisėtą 
mę.

O kad 
išvengus,
angliakasiai eis kasdien į ka
syklą ir dirbs, bot kiekvienas 
jų daugiau anglies neloduos, 
kaip tik vieną karą per dieną. 
Ir taip dirbs-streikuos iki 
kompanija pilnai išpildys jų
jų reikalavimą. Ir taip dirbo- 
streikavo vieną dieną. Xradi- 
nasi, komunistai pastatė ant 
savo.

Ant rytojaus vėl visi anglia
kasiai susirinko prie kasyklos 
eit į darbavietes. Bet jau ten 
rado kompanijos prikabintą 
sekamą pranešimą: “Kadangi 
šioj kasykloj darbas » neina 
kaip reikia, tai kompanija šią 
kasyklą uždaro neribotam lai
kui ir visi angliakasiai priva
lo iš čia išsinešt lauk visus 
savo darbo įrankius.”

Tada musų smarkuoliai 
tuojau pastatė stiprią pikieto 
lainą netoli kasyklos. Kasyk
la stovi uždaryta. Kompani
ja nors galėjo gauti labai 
daug skebų, bet neėmė nė vie
no, — ir viskas ramu vakarų 
fronte.

Keturios savaitės vėliau į ta 
streiką įsimaišė ir U. M. XXr. 
of America unijos 5-tas dis-r 
triktas, ir tas boikoto strei
kas šiaip taip lapo užbaig
tas.

Ant rytojaus po iižbaigkno 
streiko, kai visi angliakasiai, 
susirinko prie kasyklos cit j, 
savo senąsias darbavietes, tai, 
47 angliakasiai negavo lempų 
ir bosas pasakė, kad jų dar
bavietės nesaugios, —turi pa
laukti. O tie, kurie buvo su
leisti į kasyklą ir susėdo į 
taip vadinamą “Maintrip’\ 
laukė boso paliepimo važiuot 
į darbą. Daugumai tų, ką pir
miau dirbo kompaničnus dar
bus k su mašinomis, bosus 
pasakė: 
kast.” O tiems, ką 
anglį kasė, paliepė dirbt kum
pa ničnus darbas ir su maši-

U. M. XV. of A. 
subdistrikto 
kviesdami, kad visi angliaka
siai ateitų jiems į talką ir ap
skelbtų generalį užuojautos 
streiką bei dėtųsi prie jų ne
samos komunistinės “The Na
tional Miners” unijos.

Buvo ir balsavimų. Tačiau 
beveik visur vienbalsiai tapo 
atmesta tas komunistų strei- 
kicrių komiteto kvietimas dė
tis prie jų streiko ir “unijos”. 
Ir po to da jie neaprimo ir 
toliau varė unijai žalingą dar
bą.

Xrieną sakmadienį jie. su
šaukė taip vadinamą ‘Visuo
tiną angliakasių susirinkimą.” 
Nors oras tą dieną buvo la
bai gražus, ir vieta labai pa
ranki, bet žmonių dalyvavo 
nedaugiau kaip 300-400. Ir tai, 
daugumoje ne angliakasiai. 
(U. M. XV. of A. unijos 7-me 
subdistrikte yra apie 13,000 
organizuotų angliakasių).

Tame “visuotiname” susi
rinkime musų komunistai 
streiko “vadai”, pasilipę ant 
bačkutės ve kokius reikalavi
mus skelbė savo klausyto
jams: “visuotino angliakasių 
streiko; 6 valandų darbo die
nos ir $6 atlyginimo per die
ną; visi bedarbiai, angliaka
siai turi būt priimti į kasyklas 
prie darbo; šalin John L. Le- 
wis ir jo visa buržuaziška 
mašina; (vadinasi, šalin U. M. 
XXr. of A. unija). Tegyvuoja 
tvirta ir “kovinga” angliaka
siu The National MinerS uni
ja” ir tt.

Na, o tuo tarpu U. M. XV. of 
A. unijos 5-tas distriktas ėmė 
ir suspendavo ju vietinį 6344 
lokalo Čattcrį. Todėl suspen
davo tą čarterį, kad komunis
tai prisidengdami U. M. XV. of 
America, unijos 6314 lokalu 
dirbo unijai pragaištingą dar
bą.

Savaitė laiko vėliau vėl 
M. XV. of A, Unijos vadai 
valdžios atstovai įsimaišė 
šiaip taip tą nereikalingą strei 
ką užbaigė. Bugpiučio 1 dieną 
angliakasiai grįžo prie savo 
pirmesnių jų darbų.

Dabar pažiūrėkime, kokios 
to nereikalingo streiko pasek
mės: 10 savaičių streikavo;; 
.superintendento iš darbo neiš
varė; 47 angliakasiai (sykiu 
ir palys komunistai) darbo 
neteko; darbininkus snpešdi-

leidžia važiuoti j pikniką, tai 
važiuoju į LMD., ba tai geriau
si ir smagiausi piknikai.

Prašau jūsų, kad jus nie
kam nesakytumūt, kad LMD. 
ir vėl rengiasi prie savo rude
ninio pikniko rugsėjo 9 dieną, 
Lithuanian Country Club ūky
je. — Jurgis.

Carnegie, Pa
šiokios-tokios naujienos 

musų miesto.
iš

“Juk eikit anglies 
pirmiau

Tačiau kas bus, kas nebus, 
o SLA. Carnegie padidės ne tik 
10-timi narių, bet ir viena kuo
pa.

Dabartiniu laiku dvejose 
SLA. kuopų narių skaitlius yra 
sekantis: 128 kp. turi 14 na
rių, 323 kp. — 24 narius. Viso 
per abidvi esančias kuopas yra 
38 nariai. O jei bus sutverta 
nauja kuopa, tai narių skai
čius visu desėtku padidės. Va
dinasi, bus 48 noriai.

— Švilpukas

Erie, Pa
Amerikos legijonas sto
ja už socialius įstaty
mus ir konskripciją ša

lies turto karo metu

Mortiiher Foxman, 16 m., iš Chicago ir p-lė Clista Mills- 
paugh, 17 m., iš Mount Pleasant, Jo\va, kurie laimėjo tautos 
sveikatos prizą Chicagos pasaulinėje parodoje.

Pas vieną iš Amerikos grį
žusią ponią tarnavo mitri, bet 
pikta tarnaitė. Kartą sU ponia 
kaž ko susipykusi, tarnaitė nu
tarė iš jos išeiti, tačiau* 
išeidama panorėjo savo

prieš 
ponią

dide-— Manai tamsta man 
lis daiktas. Aš ne tokių ma
čiau, — į šonus įsirėmusi, šau
kė tarnaitė.

— še tau, — parodė ponia 
tarnaitei trijų pirštų kombina
ciją. Išeik lauk.

Tarnaitė apskundė ponią tei
sėjui už įžeidimą.

— Juk čia jokio įžeidimo ne
aiškino tarnaitei teisė

SLA. darbuotojai Marijona 
ir Petras Liepai jau sveiksta 
ir apleido ligoninę. Liepų šei
myną buvo ištikus nelaimė: 
moteris apsirgo .bįiuUirėjo, va
žiuoti į ligoninę ant operaci
jos. Jai bebūnant ligoninėj, vy
ras buvo sužeistas anglių ka
syklose, tai ir jis buvo atvežtas 
į tą pačią ligoninę, kur radosi 
moteris. Tokiu* budu abudu tu
rėjo būti ligoninėj per tam 
rą laiką.

Tačiau abudu sveiksta ir 
daugiau kaip savaitė laiko 
leido ligoninę. Yra vilties, 
netrukus visiškai

tik

jau 
ap- 
kad 

pasveiks.

SLA. kuopų, 
narių...
yra nedidelė

šiomis dienomis Penn. val
stijos Amerikos Legijonas lai
kytoje savo konvencijoje Erie, 
Pa., priėmė rezoliucijas, kurios 
reikalauja ir pasižada remti so
cialius įstatymus, kaip tai — 
senatvės pensijos įstatymą ir 
nacionalį bedarbių įstatymą. 
Taip pat pasisakė už įstatymus 
dėl panaikinimo “skvairų ir 
konstabelių” systemos, už vai
kų darbo 
mus.

Reiškia, 
ganizacija 
įstatymais, 
dauguma Penn. valstijos pilie
čių. Kareiviai eina kartu su 
abelnu publikos sentimentu ir 
maišosi į politiką. Ir tai nežiū
rint to, kad tų kareivių “glo
bėjai” per metų metU's “pry- 
čino”, jog karęjviai neprivalą 
kištis į politiką,, ypač į tokią, 
kur reikalaujama šiokio tokio 
darbininkams būvio pagerini
mo. /

Keletas melų (ątgal, tur būt, 
niekas nė sapnuote nesapna
vo, kad Amerikos Legijonas 
pasisakys i?ž''sudalius įstaty
mus. Bet gyvenimas visko vi
sus išmokina. x

LIETUVOS ŽINIOS
kuris kontroliuoja.

panaikinimo įstaty-

kad ir kareivių or- 
sUsirupino socialiais 

kurių reikalauja

ne tik

Gera dirva dėl 
bet ne dėl

Carnegie, Pa., 
lietuvių kolionija, — vargiai
priskaitytum kelis desėtkus lie
tuvių šeimynų. Bet SLA. kuo
pų skaitlium tai gal netrukus 
pralenks ir senį Pittsburghą/ 
Tik gaila, kad narių skaitlium, 
vistiek nebus galima pasigir
ti.

Carnegie jau nuo senų lai
kų gyvuoja ;SLA. 128 kp. Vie
tos lietuviams užteko tos vie
nos kuopos per daugelį metų, 
iki garsiojo bolševikų pasimo- 
jimo užvaldyti visą SLA. Bol
ševikiškos audros palietė ir 
SLA. 128 kuopą. Prasidėjo ne
sutikimai ir kuopa skilo. Tada 
buvo suorganizuota nauja 323 
kuopa. Daug narių atsimetė! 
nuo 128 kuopos ir persikėlė į 
323. Reiškia, jau ir dvi kuo
pos, ir abidvi laiko toje pačio
je svetainėje susirinkimus.' 

Nuo bolševikiškos audros 
skilo SLA. kuopos ne vien Car-: 
negie, bet ir kitose lietuvių ko
lonijose. Tad tame jau nėra 
nieko naujo. Bet šiomis dieno-; 

no; Tliė National Miners nni-jzmis tenka girdėti, kad ir 3-čia 
SLA> kuopa gimsta. O gimimo 
priežastis esanti jau ne bolše
vizmo ar kito kokio “izmo”, 
bet grynai šeimyniniai nesiti
kimai. Ir gražiausiai bus, kad 
ir naujoji SLA. kuopa laikys 
savo susirinkimus toje pačio
je svetainėje, kur laiko savo, 
susirinkimus jau esančios kuo
pos. Tokiu budu 3 Carnegie 
SLA. kuopos laikys savo mė
nesinius susirinkimus vienoje 
svetainėje.

U. 
ir 
ir

jos ncsnorganizavo; o patys 
komunistai nuo angliakasių 
gavo xvardą provokatorių,j 
kompanijos Šunų it it

—Pr olėtaras.
P. S. Gal kai kuriems mano 

draugams, “Naujienų” skaity
tojams ir nepatiks ši mano 
korespondencija, tačiau ne 
mano kaltė, kad aš ypatiškai 
pažįstu “vadus” ir žinau, jog 
tą nereikalingą ir provokato
rišką streiką iššaukė ir vado-

Amerikos Legijonas 
kad pasisakė už socialius įsta
tymus, bet ,susirūpino surasti 
budus pažabojimui amunicijos 
ir ginklų dirbtuvių savininkus, 
kurie iš ginklavimosi ir karų 
geriausiai pasipelno. Tra'eityje 
nemažai ir pats Legijonas yra 
pasitarnavęs amunicijos ir gin
klų fąbrikantams, darydamaą 
nutarimus, kad Amerika turi 
ginkluotis ir būti prisirengusi 
karui dėl užtikrinimo “tai
kos”.

Na., o kaip galima bus pa
žaboti tuos peinagaudas ir pa
naikinti pasipelnymą iš ikaro? 
Legijonas mano, kad įvykus 
karui turėtų būti konskriptuo^ 
ti ne tik vyrai, bet ir tuntai. 
Reiškia, iatsitikinie karo, jei 
yra imami jauni vyrai ir siun
čiami į karo lauką kautis, tai 
kodėl negalima tokiu pat ba
du imti milijonierių pinigus ir1 
turtą karo VeikalaYhs? Penn. 
valstijos legijdhieriai mano, 
kad galima imti ir milijonie
rių turtą taip pat, kaip yra, 
imami jauni vyrai. Tokiu bu-, 
du, kada pelnas arba pasipel
nymas iš karo bds panaikin
tas, tai bus išvengiami ir ki-!

į
Legijono koh’vencija nuiarėi 

darbuotis dėl pravėdinto planė,! 
kad atsitikime karo butų kon- 
skriptuojami ir šalies turtai.

Pennsylvanijos gubernato
rius Pinchot pasakė prakalbą,, 
kurioj be pasigaflčjimo smerkė' 
karo peinagaudas. Tasąk gub. 
Tindtot, išimkite pelną ir pa
sipelnymų iš karo, it pamaty
site, kad Ikarai patys per sa^ 
ve išnyks.

Gubernatorius Pinchot pa
reiškė: “Kks non kafo? Jus, 
ar aš? Nė, meau jo nenorime.

Du Pont nori karo, nes jisai 
dirba ir parduoda šautuvams 
ir kan uoloms daugybę parako. 
Melionas,'
Alumino kompaniją. Iš alumi-
no yra daroma karo laivams 
ir karo lėktuvams visokios da
lys. Be to, jis kontroliuoja va
rio išdirbystę. Jisai nori karo. 
Morganas nori karo, nes jisai 
kontroliuoja United Steel kor
poraciją, kur yra daroma ka
riški laivai ir didžiosios kanuo- 
lės. Morganas ir milijonus su
sikrovė iš pardavinėjimo Ame
rikos valdžiai netikusių kariš
kų šautuvų. Bethlehem Steel 
Co. nori karo, ba ji būdavo j a 
daigiausiai kariškų laivų. Ji 
samdė žmogų, mokėdama di
delius pinigus, dėl sugriovimo 
nusiginklavimo konferencijos.

“Aš nežinau”, sakė guberna
torius Pinchot”, kad kaip ki
taip geriau butų galima tuos 
mirties įrankių pirklius pri
versti gerbti taiką ir darbuo
tis dėl taikos, kaip tik atimti 
pelną ;iš dirbinto ir pardavimo 
karo pabūklų. O jei mes turim 
teisę imti žmonių gyvybę dėl 
karo, tai juo labiau turime tei
sę imti turtuolių dolerius.”

Reiškia, gubernatorius Pin
chot pritaria Amerikos Legijo
no planui, kad atsitikime karo 
Šalies turtai, butų konskriptuo- 
ti taip, kaip gyvastys yra kon- 
skriptuojamos. 'O kaip žinome, 
šalies turtai' priklauso nedide
lėj saujelei turtuolių.

— S. Bakanas.

Pittsburgh, Pa.
Povilas šaltimieras su žmona 

Atostogauja Pittsbutghe.

i*

Laukia “Lituani 
kos II” /

Susidomėjimas “Lituanikos 
II” skridimu' Lietuvoje yra la
bai didelis. Diena iš dienos lau
kiama vis naujesnių žinių iš 
Amerikos. Lietuvoje Vaitkui 
priimti susiorganižavo ir tebe- 
siorganizuoja visa eilė komi
tetų, netik Kaune, bet ir pro
vincijoje, ypač Klaipėdoje. 
Nors ALTASS skridimui pini
gų nebeprašo, tačiau jie Lie
tuvoje dar renkami ir į Ame
riką siunčiami. Lietuvoje yra 
tokia nuomone, kad nesvarbu, 
kas skrenda “Lituanika II”, bet 
svarbu, kad ji laimingai išties
tų sparnui Amerikoje ir pa
siektų tėvų žemę, tuo lietuvių 
tautai nupelnydama naują gar
bės vainiką.
j Reikia pastebėti, kad Vait

kaus skridimu, ypač labai su
sidomėjęs lietuviškas kaimas, 
kuris ir šiems sunkiems lai
kams esant, aukoja savo pini
gus, kad tik pavyktų Atlanto 
nugalėjimas, žmonės jau da
bar tebekalba tik apie “Litua
nika II”, prisimindami tvfos 
jausmus, kuriuos lietuvių tau
ta taip nuoširdžiai pareiškė jums kasdien į namus.

ra,
jas. 'Sulenkti pirštai ir tiek.

— Ak šitaip. Vadinasi špy
gą parodyti nėra įžeidimas? — 
paraudus spyrėsi tarnaitė.

— žinoma, kad ne. Geriau 
susitaikykit.

— Na tai prašau, tamsta, 
— visiems matant tarnaitė pa
rodė teisėjui didžiulę špygą.

Teisėjas čia pat tarnaitę nu
baudė trimis paromis naminio 
arešto.

— Teismo jžeidinėt negali
ma, — tarė teisėjas.

— O mane tai galima?..
Na, aš mokėsiu pasiskųsti 

kur reikia. Mano švogeris taip 
pat greit rašo...

j Ir tarnaitė, publikai smar- 
| kiai juokiantis, išėjo Iš teismo 
salės. Tsb.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

CLEVELANDIEČIŲ 
į ATIDAI! ' 

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St, 

Cleveland, Ohio
Kur kasdien galifė gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
sirašyti ir jos bus pristatomos

Gerkit ir Reikalaukit

šiomis dienomis teko girdė
ti, kad ALTASS. Centralinio 
Komiteto narys, Povilas šalti-» 
mieras, su- savo žmona ex-pitts- 
burghiete yra atvykę iš Chi
cagos į dumuotąjį Pitlsburghą 
praleisti atostogas.

Mat, kur pinigas muštas, tai 
tenai ir giliuoja. Tai tas pats 
ir su ponais Šaltimierais. I?o- 
nia šaltimierienė yra gimus ir 
aiVgus Pittsburghe, tai jai Pitts- 
burgho durnai yra malonus. Po
nas šaltimieras irgi nesibaido 
įpittsburgho durnų, — X.

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj Ir gerklėj gali 
bhHlflarytl rimtas. Palengvink 
Juos I o minutes su Muste- 
rotp, pagelbsti prašalint! iri- 
tbcIJa! Vartok SYKĮ I VA
LANDA, j>ėr prinklas valandas, 
Jos turte pagelbsti. Milijonai 
vartoja W ’25 metus. Reko> 
njendUoJamot gydytoju Ir slan- 
VlU.

GARSINK ITeS 
NAUJIENOSE

UOUOH CKJMPANY, J
■ ' u>. V-.

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

MutualliquorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

W1SSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYKųTiR^MOTERŲ PER 28• MEttlS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiu ir pusl&L užnuo- 
dijima kraūio, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmui, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą it paslaptmgks 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metą ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nūn 11 ryte iki 1 vai. .
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims sfiredomis iki 7 v. v.________
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Lena Sako

New aš rūpinsiuos

Mažas pareiškimasSkridimo kursas
Iš MERGAITĖS Į BERNIUKĄ POUN°S*ElGHT

YRA GERIAU
Pirkinėti Midivest Stores

10sv.53c
CAMPBELL’S” Tomato Soup 4 kenai 26*

pėdųMotoro instrumentai

SOFT SALAMI SAUSAGE (Dešra)
bus atsiekta nemažo MidwestGRUŠIOS

4362

Garsinkitės “N-nose
Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,

USB

Name in f uit
Print

Address

HeightWeight
kurso laikausi

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

lių ilgumo. VViley Post yra nu 
skridęs be sustojimo 4200 my

šį tikslą omenčje, 
vėliausi įrengimai

gazolinui 
didesnėj

Next Tuesday Lith
uanian grid team to 
hold first meeting

motoras 
pavojaus

apie nakt- 
ta kalba ir 
Dėl depre- 

susmuko ir

YRA 
PAVOJINGA

.... State 
Print

turėtume smagias nąktis 
<im

FOOTBALL MEMBERSHIP DRIVE
Send to Art Montvid; 2121 N. Wėstern Avė*

DREXEL FARMS” CALI HAMS

MIDWEST” DEGTUKAI

LIBBY’S” PINEAPPLE JUICE aukšti kenai

miegu'i. Miegas

CIara Schreckengost
20 metų neužauga, iš Dayton, 
Pa., kuri sutiko pasiduoti ope
racijai, turinčiai ją iš liguistos 
mergaitės 
normalų, berniuką

paversti j sveiką

KRE-MEL” Dezortas

širdingai jūsų
Feliksas Vaitkų

čia aš trumpai atpasakojau, 
kaip mes rengėmės prie skri
dimo. Tas rengimasis tai bu
vo musų begalinis, jieškojimas, 
kaip atsiekti didesnio greitu* 
mo, kad padarius transatlan
tinio skridimo naują greitumo 
rekordą, o taip pat tolumo re
kordą, kaip atsiekti saugumo 
ir ekonomijos, mažiausio at
sparumo ir lengvo svorio.

šis skridimas bus 4700 my-

mas kaip jis Skris iš 
Yorko Kaunan

Didžiausią problemą betgi su
daro gazolino taupus suvarto
jimas. >

Kaip mažiausia suvartot 
gazolino

Motoras kaip jis originaliai 
buvo išdirbę jų padarytas rei
kalavo apie 30 galionų į va
landą. Kelionei tokiu budu bu
tų reikėję imtis suvirš 900 ga
lionus, kas be abejo yra nega
limas dalykas. Todėl, atidžiai 
išstudijavus šią problemą, pa
sikalbėjus su motorų eksper-

FOX HEAD BRAVORO 
Queensville Special 

Galima pirkti keisais, bač-

4 galionu, mažomis bačku-

Atidėjus į šalį naktraščio 
klausimą, me$ jokiu budu ne
privalome aplėisti nakties rei
kalų. Visi privalome rūpintis, 
kad po sunkaus dienos darbo

Juozas Kibeklis

Sulyg mano plianų, aš paim
siu kursą, kurs prasidės nuo 
Floyd Bennett Field Ne\v Yor- 
ke ir eis didžiuoju ratu (great 
circle) pro Newfoundlandą per 
okeaną maždaug Į centralę An
glijos dalį.

Nuo čia aš skrisiu vienu iš 
dviejų kursų priklausomai nuo 
oro sąlygų. Jeigu oras bus ge
ras aš skrisiu BaUiko juros pa
kraščiu Lietuvon

vadinamą 
sistemą ci- 
mes galime

PASTABA — Dauguma “Midioett Stotu” tari ir mėgot tkyriut, kur įųe 
galite pirkti gerą metą, paukltieną ir tt. ui iemiautiat kalnai!

PORK and BEANS “Midwest

tais ir su lakūnais perskridu
siais okeaną, mes radome, kad 
galima atsiekti gazolino* suvar
tojimo 20 galionų į valandą be 
pavojaus. Tokiu budu pasiimti 
reikėtų apie 600 galionus ir 

galionų rezervo, ir skri- 
be sustojimo iš New 
Kaunan pasidarytų ga-

Kas dėl pajiegos pasikėlimui 
bandymai parodė, kad musų 
motoras turi 618 arklių pajie- 
gą. Tai didelė pajiega. Moto
ro svoris yra lengviausias, ko
kį galima turėki tokiai pajie- 
gai. Motoras sveria 745 sva
rus, kas duoda 1.2 svaro vie
no arklio pajiegai. Jo patiki
mumas buvo įrodytas ne tik 
skridimuose virš vandenų, bet 
ir lenktynėse, oro keliuose ir

Night and Morning
Protnote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lasų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Sale for Inf ant or Adult, At all Druggists.
turite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Dar vienas būdas 
taupyti yra skridime 
augštumoj. šis skridimas bus 
atliktas 10,000 pėdų augštu- 
moj. Atsispyrimas ten yra ma
žesnis negu prie žemės 
pačia 
tume

rūpintis, kad kilnus nak- 
įspudžiai nehtięitų niekais, Į 

bet kad butų pasidalinami su t 
kitais.

Iš savo pUsės 
parašyti visus nakties įspud- 
žius. Bet butų labai malonuj 
jei ir kiti savo įspūdžius ne
slėptų. Tegyvuoja nakties įspū
džiai! . i

Kada jus perkate Blue Ribbon (salyklą) 
—jus gaunate tris pilnus svarus—ne2*/i— 
tai yra 20% daugiau. Ir toki puiki rųfiis— 
taip turtingą ir gryna—jus visuomet ga
lite ant jos atsidėti. Ir todėl aš sakau— 
persitikrinkite, kad gaunate Blue Ribbon.

Leidimos intaisa (landing 
gear) žinoma turi būti stipri, 
kad galėtų panešti sunkų kro
vinį, o betgi nedarytų perdaug 
atsparos. Pilnai prikrauto or
laivio svoris originaliai buvo 
4750 svarų, tuo tarpu pasike- 
liant su gazolinu ir visu kuo 
musų orlaivis svers apie 8000 
svarų. Taigi čia turėsim pus
antro tono svorio perviršiaus. 
Leidimos intaisa tą turi atlai
kyti. Ratai yra gan maži, bet 
užtektinai sutvirtinti, kad ga
lėtų panešti krovinį, o betgi 
kad pasikėlus į orą neperdaug 
kliudytų greitam skridimui.
Prie naujo greitumo ir tolu 

mos rekordo

mylių 
buvo 
ir rasta, kad taip tikrai yra.

Propeleris
Pagalios specialis propeleris, 

vadinamas Smith Controlable 
Pitch propeller, nemažai pri
sidėjo prie gazolino ekonomi
jos, nes lakūnas su šituo pro
peleriu gali atsiekti didžiąuąio 
našumo, nežiūrint j greitį, važ
mą ar motoro greitumą. Ki
tais žodžiais sakant, šitą pro
pelerį galima taip nustatyti, 
kad nežiūrint į sąlygas jis 
veiktų kuonašiausia.

Leidimos intaisa

Su ta 
pajiega skirtumas grei- 
prie požemio ir 10,000 
augštumoj yra apie 15 
į valandą. Tas aktualiai 
išbandyta su Lituanica

Candidatės may štili joih the 
first Lithuanian fooball 
eleven

Pavartoję taij 
“pressure baffle” 
linderiams vėdinti 
atvėdinti motorą 50% daugiau 
negu be tos sistemos, ir tas 
duotla galimybę varyti motorą 
skystesniu gazolino mišiniu be 
pavojaus pagadinti valvas.

Kitas gazolino ekonomijos 
šaltinis buvo rastas vartojime 
virškrovio (supercharger) su 
tankesniais krumpliais ir dides
nės pistonų kompresijos. Kuo 
didesnė motoro kompresija, tuo 
mažiau gazolino suvartojama 
prie tos ,pačios pajiegos.

Skridimas 10,000 
augštumoj

galingų radio stočių, su kurių 
pagelba aš galėsiu laikyti sa
vo kursą ir greitį ilgai prieš 
pasieksiant žemę. Taigi jeigu 
vėjas nuneštų į šalį mano lai
vą, aš galėsiu tą pastebėti ir 
atitaisyti kryptį pirm pasiek
siant nepažystamą kraštą, ir 
tada, man nereiks nusileisti, 
kad sužinojus kur aš esu, ar
ba skraidžioti keletą valandų 
besistengiant tą sužinoti ir 
eikvojant gazoliną, kurs yra 
brangintinas.

Aklo skridimo instrumentai
Instrumentai yra kita didelė 

pagelba saugumui. Visą laiką 
lakūnas privalo aiškiai žinoti, 
ką jo laivas daro, jo greitį, ir 
privalo palaikyti motorą ge
riausiam veikime. Jis privalo 
turėti visus reikalingus aklam 
skridimui instrumentus, net du 
jų setu ir tai dėl dviejų prie
žasčių. Vienas setas turi būti 
jauslesnis už kitą. Jauslesnis 
setas gali būti lengvai ir aku- 
ratiškai vartojamas ramiam 
ore, o antras setas kratančia
me ore. Labai jauslus instru
mentas nuvargintų lakūną į 
trumpą laiką audringame ore, 
o mažiau jauslus instrumentas 
to nepadarytų. Kita priežastis 
yra tame, kad jeigu vienas 
instrumentas dėl kokių nors 
nežinomų priežasčių pagestų, 
tai visuomet galima butų pa
sinaudoti kitu instrumentu.

Queensville Special 
10 , procentų alus yra produktas 
garsiojo Fox Head Waukesha 
Corporation Bravoro.

Grynas WAUKESHA ŠALTI
NIO vanduo, kuris be pailsio bė
ga po 80000 galionu i dieną — 
šaltas, skaistus, be chlorino ir 
ammonijos, tas sveikas Wisconsi- 
no šaltinio vanduo yra vartoja
mas 
įdirbimui 
alaus < ........ . ,
komis, pusbačkiais bei virtainiais 
ir < “ " ‘ ‘ *
Išmis.
FRANK

IŠPARDAVIMAS
Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugpjūčio 24 ir 25 d.

Šis skridimas ne tiek priva
lo būti ištvermės kontestu, 
kiek jis turi parodyti moder
niškų įrengimų patikimumą 
skridime, ypatingai tolimos 
distancijos skridimuose, kokiu 
šis skridimas yra. Jeigu aklo 
priepuolio veikimas bus paša
lintas ar bent sumažintas, tai 
jau čia 
dalyko.

Turint 
riausi ir 
ri būt vartojami.

Kaip susirasti kelią
Pavyzdžiui, iki šiol naviga

cijoj lakūnai turėjo atsidėti 
ant laimikio, kad jie skris tei
singu kursu per okeaną ir kad 
pataikys į tam tikrą Europos 
kontinento dalį. Jie niekad tik
rai nežinojo, kad jie pataikys 
ton vieton, kuries norėjo, nes 
vėjai, jiems nežinant, galėjo 
iškreipti juos iš jų kurso, o 
skrendant per okeaną nebuvo 
budo nustatyti tikrai pozicijai 
ir kursui.

šiame skridime radio kom
pasas suteikia didelę pagelbą 
navigacijai. Dangiška naviga
cija (pagal žvaigždžių) rasta 
esant netobula, viena, kad in
strumentas darė klaidų, antra, 
kad jeigu klaida butų ir ne
didelė, oro sąlygos dažnai ne
leidžia įžiūrėti sekstantą. O ka
da debesuotam, miglotam ar 
audringam ore sekstantas nie
ko nereiškia, ir lakūnas vėl tu
ri pasitikėti laimikiu.

Su radio pakraipai rodyti 
yra visai kas kita.

Radio rodys kelią
Suvienytų Valstijų pajūryj 

yra daug radio stočių, ir at
sukus radio j by kurias dvi 
stotis, kurių vieta yra žino
ma, galima pasakyti tikrą lai
vo poziciją.

Okeane okeano didlaiviai nuo
lat susisiekia viens su kitu per 
radio. Prieš išskrisiant aš ga
lėsiu gauti tikras pozicijas lai
vų juroje, jų greitį, kursą, ir 
tuo budu galėsiu spręsti kur 
esu ir kokio 
skrisdamas per okeaną.

Anapus okeano ten vėl yra

A. YOUNG PRODUCTS 
COMPANY 

Distributoriąi
Mozart St. Chicago, III.

Tel. Lafayette 7346

žemesnės Kainos — Geresnės Ryšies Maistas.

Motoro instrumentai parodo 
kaip motoras jaučia, o tą la
kūnas privalo visą laiką žino
ti. Jis privalo tikrai žinoti, 
kiek arklių pajiegos yra var
tojama ir sulyg to patikrinti 
gazolino ir aliejaus suvartoji
mą, idant žinojus ar motoras 
pilnai naudojasi suvartojamu 
gazolinu. Temperatūra įvairio
se motoro vietose, ypatingai 
ties cilinderiais, ties valvomis 
ir net gazolino mišrumo tem
peratūra lošia svarbią rolę tei
singam motoro operavime. O 
teisingas motoro operavimas 
yra būtinas, nes tokioj ilgoj 
kelionėje kaip New Yorkas iki 
Kauno gazoliną galima lengvai 
išeikvoti, to nei nepastebėjus. 
Todėl reikia turėti visus rei
kalingus instrumentus, kurie 
parodytų, kas dedasi motoro 
viduryj.
Motoras ištikimas ir geriausias

Pats motoras sudaro ypątin 
gą problemą. Jis. turi turėt 
daug pajiegos pasikėlimui, tu
ri būti lengvutis, visuomet lar 
bai paklusnus ir nevartoti ga
zolino. Kaip tą viską suderin-

Klaipė- 
dą ir tolyn iki Kaune Jeigu 
oras bus blogas, aš skrisiu virš 
sausžemio per Vokietiją, kur 
aš turėčiau geresnės progos 
nusileisti, jeigu man prisieitų 
tai padaryti sugedus motorui, 
pristigus gazolino ar nuvar
gus. Nėra ko nei sakyti, kad 
mes darysime viską, kas gali
ma, tiems dalykams išvengti.

Tikrojo didžiojo rato kurso 
galima butų laikytis visu ke
liu nuo New Yorko iki Kau
nui, bet šitas kursas nuvestų 
mane iki šiaurinės Anglijos 
gailinės, kur aš bučiau per
daug toli nuo galingų radio 
stočių, su kurių pagelba aš tu
riu spręsti apie mano greitį ir 
lokaciją pasiekus žemės. Antra 
priežastis, dėl kurios šitas kur
sas nėra sektinas, yra tame, 
kad jis nuvestų mane pertoli 
į šiaurę į šaltesnį orą, kur le- 
dėjimo sąlygos dažniau pasi
taiko net ir viduvasaryj.

Skridimo tikslas

80-100 
dimas 
Yorko 
limas.

Gazolino ekonomijos proble
ma buvo išrišta keliais budais. 
Viena, buvo indėtas mažesnis 
karburetorius su žetais ir čo- 
kais, kas pagelbsti gazolinui 
pilniau išgaruoti ir neleidžia 
į motorą žalio neišgaruoto ga
zolino. Kitas reikalas buvo at
siekti geresnio motoro atšaldy- 
mo. Kada gazolino mišinys es
ti perskystas, tai 
įkaista ir pasidaro 
valvoms išdegti.

^VIENOS R ų P T Ų R a
Tiktai moksliškiausi'ai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. Jr apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, ■— ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimui
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančlakoš) dėl varičose gyslų, 
BĘLTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams.

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

žmonės ruso “dienos įspuik 
Žius”, gvildena “dienos klausi
mus“, kalba “dienos reikalais“, 
o apie naktį visi užmiršo. Ro
dos, kad nakties visai nebūtų. 
Vienok naktis yra nepavaduo
jamai svarbi.

Naktis sudaro beveik pusę 
visų žmonių, visų stambesnių 
gyvūnų gyvenimo.

Naktis yra tinkamiausias lai
kas poilsiui 
apvalo musų kūną nuo tam tik
rų nuodų. Augmenys apsivalo 
nuo nuodų tiktai naktį.

Naktis yra romantiškesnė už 
dieną.

Naktimis yra dirbama daug 
svarbių darbų, įvyksta įvairiau
sių nuotykių, susikuria daugy
bė visokiausių įspūdžių ir t. t.

Naktis, tečiaus, yra apleis
ta. Nakties reikalais niekas ne
sirūpina. Nakties klausimų nie
kas negvildena. Yra dienraščiai, 
sąvaitraščiai, mėnraščiai, met
raščiai ir kitoki periodikalai. 
Naktraščio nėra.

Kiek teko girdėti, kaikurie 
Padaužų Respublikos vadai bu
vo pradėję kalbėti 
raščio leidimą, bet 
pas juos nuščiuvo, 
sijos ir diktatūros 
pati Padaužų Respublika. Pra
nyko jų filosofijos ir filoso
fai. O kitos jėgos, kuri galėtų 
išleisti tinkamą naktraštį, nė-

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. La Šalie St.
Tel. Franklin 0576

Farmland“ TOMAITĖS
Arterial” SWEET PEAS

Tuesday, August 28th, thė 
Lithuanian football team now 
being organized will hold its 
first meeting preliminary to 
staring workout and looking 
forward to encounters w)įh 
foes from, the Lithuanian 
populated 'South Side.

Primed for action the Lith 
tossers and kickers will start 
practice in end of riext week 
at a lacotion which will be 
announced at a later date.

Meanwhile all Lithuanian 
fellows that are interested in 
joining the team are asked to 
fili in the coupon with desir- 
ed Information and send it to 
the given address. What 
more, fellovvs, do it now, 
without delay!

■fMPYjEMP

STORES
Ntian*uitHooi> mitu

•■UrTST THt

MIDWEST
300 tNMetNDKNT

15*^ 
■ 19* 

Puikios Bartlett Dideli No. 2% kenai 21c

Cukrus ™
“CARNATION” MILKAS aukšti ken. 6< 
DELUXE KAVA “Midwest” ..................  sv. kenas 27*

...... 2 kenai 19c 

.... pak. 170 
. bonka 250 
3 pak. 1Q0 

AMERICAN or BRĮCK CHEESE (Suris) ...........  Svaro pielė 24c
“Majestic” SODA ar GRAHAM KREKĖS 2 sv. dėž.Į90
BUTTER SANDWICH GOOKIES ....................... sv. 170

................. kenas 5* 
2H ken. 2 už 25* 
.... No. 2 kenai 120 

RAUG. AGURKAI “Balzoj“ kvort. džiarai 150 
“REDGLO” TOMAITĖS ....... No. 1 kenas 2 ken. 130

.... 5 sv. 110 
ZTto7~230 
3 svarai 190 
3 svarai 200

GRAPE-NUTS“ Breakfast Food
CERTO” Dėl PrezelvaVimo .....

NAUJI KOPŪSTAI ....... ....................
DIDELI LEMONAI ..................... .
rinktįNiaFBANANAI..................
SLYVOS Šviežios, saldžios Itališkos

6 dėžutės 250
qAH A Root Beer “Midwest” O už OEm Plūs

Ginger Ale Dideli Buteliai už butelius
-n»>TAl>AT “Samco” Super Seal Kvortos 7^A UZiLAIVAl_____ Paintės DvdŽio Tuz. 63c________ Tuz, ■
DŽIARŲ ROBERIAI “MidNyiest” Po tuziną pakeliai 3 pak. 10c

BATHROOM ' Ą 650 lapukų 4 0 A 
milVl_______ n TISSUE__________** rolės ■

“PARD” šunų Maistas “S^ift^“ Be^f P’ct 3 d. k. 250 
“GOLD~DtJŠf’—2 maži pak. 9* Dideli pak. 15* 
“LUX”~FLAKEŠ-Maži pak~9* r5T8eli pak. 21* 
“LUX”~VEIDO”MUILAS ......................  4 šmotai 23*

AMERICA’S BIGGEST SELLER
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Suvienytose, Valstijose, na Chicago], 
•ritau

Metams -....-......... u . *7.00
Paari metų ............. .................  8.50
Trinu mėnesiams 1.75 
Dviem minesiams 1.25
Vienam minesiui r , ritrilf-- .75

Urineon Ir kltar Biri miluose 
(Atpiginta)

Metams .. ........   *8.00
Pusei metų----- ---  4.00

-Trims minesiams 2.50
Pinigus regda siųsti ps*te Money 

Orderiu kartu su uisskfmu.

KOVOS PRIEŠ “RADIKALIZMĄ”

Vakar anglų laikraščiai Amerikoje pranešė ilgo
mis žiniomis apie įsikūrimą naujos politinės, bet ne
partinės organizacijos — American Liberty League” 
(Amerikos laisvės sąjunga). Jų įsteigė žinomasis New 
Yorko demokratų politikierius Al Smith, kitas stam
bus demokratų šulas John W. Davis (buvęs kandidatas 
į Jungtinių Valstijų prezidentus), be to — Irene Du 
Pont ir republikonai Nathan L. Miller ir James W. 
Wadsworth.

Organizacijos steigėjai paskyrė jos prezidentu buv. 
demokratų partijos nacionalinio komiteto pirmininką 
Juoett Shouse.

Laikraštis sako, kad ta amerikoniškos laisvės są
junga kovosianti prie “radikalizmą”, o kai kurie reiš
kia nuomonę, kad specialis jos uždavinys busiąs vesti 
karą prieš Roosevelto “smegenų trustą”. Tačiau jos va
dai labai rūpestingai pabrėžia, kad jų organizacija ne
busianti priešinga Rooseveltui.

šitoje organizacijoje tenka įžiūrėti pradžią planin
gos kampanijos prieš tas ekonomines reformas — NRA, 
dolerio infliaciją, bankinio biznio ir biržos kontroliavi
mo įstatymus, AAA, ir tt. — kurias vykina dabartinė 
Jungtinių Valstijų valdžia.

Butų klaida manyti, kad ta laisvės sąjunga yra vi
sai atžagareiviška arba turi fašistiškų palinkimų. Po
nai Al Smith ir Juoett Shouse yra asmeninės laisvės? 
šalininkai. Juodu, sakysime, energingai kovojo prieš 
prohibicįją. Pirmasis jų, būdamas New Yorko guber- 
nnatorium, pravedė tos valstijos legišlaturoje keletą 
įstatymų, reguliuojančių elektrikos įmones.

Tos sąjungos steigėjai greičiau yra senos rųšies 
liberalai, kuriems darosi baisu, matant, kaip valdžia 
kišasi į privatinio kapitalo reikalus, bandydama su
tvarkyti darbo valandas ir darbininkų algas pramonė
je, kaip ji varžo bankininkų ir spekuliantų “iniciaty
vą” ir daro eksperimentus su krašto valiuta (pinigais). 
Amerikos liberalizmas organizuojasi, be partijų skirtu
mo, kovai prieš “planingos ekonomijos*’ politiką, kurią 
skelbia ir bando vykinti gyvenime Roosevelto adminis
tracija.

Jų kovos strategija, matyt, bus tokia: jie neatakuos 
paties Roosevelto, bet atakuos jo padėjėjus ir patarė
jus, stengdamiesi atitraukti nuo jų prezidentą ir pri
versti jį grįžti į “amerikoniško*’ individualizmo vėžes. 
Butų dar per anksti spėlioti, ar daug pasisekimo jie 
turės savo pastangose. Bet atrodo, kad jie gali padaryti 
pradžią naujam susigrupavimui Amerikos politikos dir
voje. Reikšminga yra tai, kad tą laisvės sąjungą įstei
gė demokratų ir republikonų sulai.

Nė viena tų dviejų senųjų kapitalistiškų partijų 
neturi aiškaus programa. Kiekviena jų yra politinių 
grupių ir krypsnių rinkinys. Taip demokratų, kaip ir 
republikonų partijoje yra ir atžagareivių, ir liberalų, 
ir progresistų (“radikalų”)., Demokratų partija šiauri
nėse valstijose yra, bendrai imant, liberališkesnė, negu, 
republikonų; bet už tai republikonų eilėse buvo iki pa-į 
skutimo laiko tokių pusėtinai radikališkai nusistačiu
sių, elementų, kaip la-foHettistai ir k. >

i
Renkant Rooseveltą prezidentu, už jį balsavo ne 

tik demokratai, bet ir pažangesnieji republikonai. 
Rooseveltas tuo budu suskaldė republikonus. Dabar Ali 
Smith bandys suskaldyti demokratus, atskirdamas ki
tos partijos liberalus <ir konservatorius) nuo pažan
gesniojo elemento. Jeigu šitos jo pastangos būtį sėk
mingos, tai progresyviai demokratai, kurie nepasiten
kina “senąja dalyba”, butų priversti pasitraukti iš de
mokratų partijos ir organizuoti kartu su kairiaisiais 
republikonais naują partiją.

Tačiau visi šitie judėjimai Amerikbs politikoje yra 
tik menkniekis, palyginant su tuo faktu, kąd šiame 
krašte dar iki šiol nėra masinės darbininkų partijos. 
Tik tuomet, kai Amerikos darbininkai susidės į (įidelg

Musų kolonijai plačiai žino
mas p. Bukšnaitis jau virto 
viso šimto nuošimčių tauti
ninku. “Vienybėje** jis su did
žiausiu įniršimu pliekia kailį 
socialistams. Rašo vyras vis
ką, kas tik jam prisisapnuoja.' 
Vadinasi, butus, o daugiausiai 
visai nebūtus dalykus.

Tai butų dar pusė bėdos, 
jeigu jis nebūtų sumanęs nu- 
karunavoti Dominiką. Ligi, 
Šiol Domininkas skaitėsi tikrų 
tikriausiu tautininku. Bet štai 
jam tapo pasakyta, jog nuo 
dabar jam ta garbė daugiau, 
nebepriklauso.

Na, ir žinok tu dabar žmo-, 
gus, kuris jų yra tautininkas, 
kuris tikras tautininkas ir ku
ris tikriausias tautininkas.

P-as Strimaitis, mirusios, 
bendrovės amžinas sekreto-; 
rius, irgi apsivertė ragožium. 
Dabar jis jau nebe sandarie- 
itis, ale tautininkų organizaci
jos prezidentas. Reiškia, dide
lė “šiška”. i

Kad kokios, dar gali atsi-į 
rastiz nauja tautininkų parti-; 
ja, kuri nebepasitenkins nei! 
prezidentu, bet išsirinks sau 
^‘karalių.” Tąsyk viskas bus 
tvarkoje. (

Bendras frantas. •
Sandariečiai sakoma, turė

jo labai svarbų , pasitarimą ir 
priėjo jšvadą, kad jiems būti
nai reikia .padaryti bendras 
frontas su tautininkais, ku
riuos jie pirma vadindavo fa
šistais. Jeigu to nebusią pa
daryta, tai Susivienijimas vi
siškai paspruksiąs iš jų ran
kų.

Na, o tada kas bus? Well, 
tada tokie didėli1-’ “tautiškos 
dirvos” darbuotojai, kaip De- 
venis, negalės gauti paskolos.

Eisianti į politiką.
Teko girdėti, kad ponia Zo

sė žadanti daugiau nebedai-, 
nuoti. Esą, Susivienijimo sei-: 
mas parodęs, kad dainomis 
nieko negalima laimėti. Rei
kia tad dirbti politikoje. O 
kai ateis sekamas seimas, tai: 
Clevelande bus didelis susirė
mimas.

Prie to “faito”, iš tiesų, jau 
pradedama rengtis, “Draugaii 
iš nelaimės — sandariečiai ir> 
tautininkai — jau daro pla-! 
nūs, kaip vėl paimti Susivie-: 
nijimo vadovybę į savo ran-' 
kas.

busiąs išdeportuotas. Tuo tar
pu su p. Tysliava nieko pana
šaus nebuvo atsitikę.

Ruošia ttaratelius'\

Neužilgo pas mus įvyks rin
kimai. Politika todėl konku- 
liuoja. Komunistai, žinoma, 
irgi neatsilieka. Jie įsteigė 
“aratelių” mokyklą, kur nu
rodoma geriausi budai, kaip; 
šmeižti socialistus. Kai pra
sidės tikrasis vajus, tai tie; 
bolševikiški “arateliai” stos į 
darbą. Vadinasi, atkreips vi-, 
sas savo armotas prieš sočia-, 
listus.

Baigiasi vasara.
Oras pas mus tiek atvėso,' 

jog visai panašu į rudenį? 
Veikimo dar didelio nėra. Tik 
kartais (surengiama detanons- 
tracijos. Streikai taip pat 
siaučia: nespėja vienas pasi
baigti, kaip prasideda kitas.

Kam sarmata?

'“Laisvė” rašo, kad Lietuvo-’ 
j e paprastas žmogelis atidarė’ 
akis visokiems šliupams ir 
bedieviams, kurie daug kalba, 
o kai reikalas yra, tai eina į 
bažnyčią. .

Laisviečiai neprivalėtų per-, 
daug skerečiotis. Tegul jie at
simena savo gerą draugutį 
šolomską, kuris Lietuvoje pri
ėmė moterystės stoną pagal 
visus katalikų bažnyčios “zo- 
kanus.”

—Frank Lavinskas.

So. Miiwaukee, Wis.
Dar .dėl Lietuvių Dienos

■ t !

prisidėti, o ypač p. ši- 
Jis siūlė pirmininko 

užleisti kitam, kad tik, 
galima bendromis jėgo

s Daugiau to: gerokai laiko 
irieš Lietuvių Dienos suren- 
įfrną “Naujienose” aš skai
čiau gana ilgų p, Jurgelionio 
atsišaukimų. ^Tame atsišau
kime jis kvietė visus prie ren
gimo 
nutį. 

vietų 
butų
mis darbas dirbti.

Ir štai po vfeo to “Sandu- 
ra”drjsta rašyti, jog tai buvu
si “Naujienų” diena, o ne lie
tuvių. WeU, dėliai to ginčy
tis neužsimoka. Priežodis sa
ko: “kaip mane vadinsi, taip’ 
nepagadinsi”. Faktas juk pa
silieka, kad rugp. 5 d. į pa
saulio parodų susirinko luk-

stančiai lietuvių ir dalyvavo. 
Lietuvių Dienoje. Dalyvavo 
ir buvo patenkinti. Visos at
žagareivių pastangos pakenkti 
tam parengimui nuėjo nie-< 
kais. Gali'dabar jų laikraš
čiai rašyti Visokius nebūtus, 
dalykus, nuo to dalykų padė
tis nepak^tės. p į

Malonu pastebėti ir tai, kad? 
visokių vadukų prasimanymai 
ir šmeižtai nesutaikė lietuvių 
rugp. 5 d. nuo dalyvavimo 
Lietuvių Dienoje. Ir kurie tik 
ten dalyvavo, pas tuos tos die
nos programas ilgai pasiliks 
atmintyje. Malonu jiems bus 
atsiminti, kad lietuviai suge
bėjo taip gražiai pasirodyti.

Beparljjviškas.

Rudasis Pragaras

Seimauoja.
Vyčiai laiko savo seimą. 

Ten randasi ir ‘‘Laisves” re-i 
porteris. Toms pareigoms eiti 
yra paskirtas Mizara. 1

Kadangi tos rųšies seimai 
be poterių neapsieina, tai įdo
miu, ką daro Rokas: kalba; 
poterius, ar “Dubinušką” dai
nuoja? / '

Ką tai reiškia? J
Prieš kiek laiko “Garsas”' 

paskelbė žinią, kad E. Butkus 
esąs areštuotas ir sėdįs kalėji
me. “Keleivis” pacitavo kelias 
ištraukas iš tos žinios ir pa-i 
darė pastabą, jog tai greičiau-1 
šiai bus provokacija. Juo la
biau, kad katalikai (tiksliau* 
gal bus pasakius — klerika
lai) tokiais šposais praeityje 
yra nekartą pasižymėję. Dau
gelis juk dar atsimena, kai^i 
buvo skundžiami MteMsonas,! 
Bagočius ir kiti.

iPastebėjęs tą žinią,, aš imsk 
skubinau patirti, kaip iš tiesų 
yra dalykai su p. Butkum. 
Nugi, žiūriu, jis sau sėdi prie 
Stalo ir rašo kažką latkraš-; 
čiui. Nei jis buvo areštuotas, 
nei sėdėjo katėjime.

Nesuprantu, ko laikraščtaį 
nori tokiomis melagingomis 
žiniomis atsiekti. Pavyzdžiui,1 
pernai “Laisvė” paskelbė, jog 
p. T^’feliava, “Vienybės” re-

“Sandaroje” iš rugp. 10 d. 
pastebėjau pranešimą, kad pa
saulio parodoje rugp. 19 d. 
įvyksianti Lietuvių Diena. Tai 
Ynan labai keistai atrodo: ait-J 
Žagareiviai nedalyvavo 5 rugp.; 
Lietuvių Dienoje, o sumanė; 
rengti savo, j

Labai koktuĮ buvo -skaityti 
“Sandaros”. . .užsipuldinėjimus 
ant tų, kurie daugiausiai pą-l 
ridaibavo 'ir puikiai sutvarkė 
rugp. 5 d. programą pasaulio; 
parodoje. Net pati “Sanda
ra” turi pripažinti, kad pro
gramas buvo geras.

Man gerai prisimena perei
tų metų Lietuvių Diena. Pub
likos gal tada susirinko kiek 
daugiau, bet pati tvanka buvo 
tiesiog nepakenčiama. Jei 
programe ir buvo kas gero, tai 
tvankos vedėjas viską sugadi
no. Pradžioje nei Lietuvos 
vėliavų nesimatė. Tvarka bu-4 
vo tokia, kaip jomarke. Tie
siog rausti reikėjo, kad mes 
tik taip temokame prieš kitų 
tautų žmones pasiroMdyti.

Visai kas kita buvo šiais
mietais rugp. 5 d. Programas 
kur kas geresnis, o tvarka pa
vyzdinga. Tai pripažino kiek
vienas, su kuo man tik teko 
kalbėtis. O ąš kalbėjausi su 
įvairių nuomonių žmonėmis.

Aš negaliu suprasti dar vie
no dalyko: rugp. 5 d., kai pa
saulio parodoje buvo rengia
ma Lietuvių Diena, tai kleri
kalai ir jų talkininkąi suren
gė kitą ^Lietuvių Dieną” kur 
tai laukuose. O štai 19 rugp, 
jau buvo ir trečia “Lietuvių 
Diena*’.

Mums, kurie< toliau gyvena
me nuo Chicagos ir jokioms 
partijoms nepriklausome, tik
rai keistai atrodo ta nesantai
ka ir kerštavimas. ’v ’

(Tęsinys)

Parlamente atstovai gran
do miesteli

•Tarp tų visų šiurpulingų/ 
tiek skaudžių, tiek pasišlykš- 
tėtinių pergyvenimų, kuriuos 
per pusę metų tenka susirink
ti Oranienburge, aš galiu, vis 
dėlto, pažymėti ir vieną gana 
džiugų pergyvenimą. Stovyk
los administracijai atėjo ,į gal- 
vą, kad Oranienburgo mieste
ly sudarytų, be abejonės, di
delio įspūdžio, jei surinkti iš 
stovyklos visas “garsenybes” 
ir varant juos gatvėmis pri
versti nuvalyti užsilikusias 
ant sienų, ant stulpų ir med
žių buvusių rinkiminių plaka-' 
tų žymes. Tad vienų vakarų, 
būrio vadas Ewe ironiškų! 
pakvietė iš eilės /“‘ponus atsto
vus” fir sudarė iš jų tris gru
pes po keturis žmones, kurios 
sekančią dienų turėjo pradėti 
valyti miestelį. Tą dvylikos 
atstovų (grupę sudaro socialde
mokratai ir komunistai. Rytą, 
prieš iškeliaudami gavome

kopėčias, šepečius, mazgotes, 
kibirus ir druskos rakšties, 
išsirikiavome į .grupes, kiek
viena grupė lydima ginkluoto 
SA sargybinio, ir patraukėme 
į miesteŲ. Dienų prieš .tai vie
tiniam laikraštuky “Oranien- 
burger Generalanzeįger” bu
vo iškilmingai paskelbta, kad* 
musų valymo akcija prasidės 
rylų devyniomis išsirikiuojant 
prieš miesto valdybų.

štai lygtai devintų valandų 
musų trys kuopos atžygiuoja
mų prieš miesto valdybų, bet 
—o nelaimė! — 
parengta sensacija nuėjo nie
kais: publikos nebuvo! Nė gy
va dūšia neatėjo prie miesto, 
valdybos dalyvauti valymo 
akcijos atidaryme, neatėjo nė 
vienas smalsuolis pažiopsoti 
ir sudaryti savo ’biivįmu re-1 
žisierių lauktą* įspūdį. Tas pat 
buvo ir mums bevaikščiojant 
po miestą, begrandant, be- 
šveičiant ir beplaunant sie
nas, tvoras ir Šaligatvius: nie
kur niekas nesustojo pasižiū
rėti, niekur nebuvo matyti nė

ironiško šypsnio, dargi net 
pikto žvilgsnio. Priešingai, 
kur tik mes įeidavom į na
mus paimti vandens, mus pa
sitikdavo kuo meiliausiai. 
Vienų grupę net vidury dienos 
pakvietė iš gatvės į sodelį iš
gerti kavos su pyragaičiais, o 
man pačiam atsitiko, kad vie
na guvi moteriškė, pas kurią 
tėjau vandens, hitlerininkus 
pašiepė berlyniškai: Jie ju
mis turbut pasiuntė nuplauti 
lapus ant medžių...”

Kadangi ta visa akcija' ne
davė lauktojo efekto, reika
las pasidarė stovyklos admi
nistracijai nebeįdomus. Nes 
jai rūpėjo visai ne miesto 
valymas (jas jau senai buvo 
kiek reikiant išvalytas), bet 
norėta mums, buvusiems a U 
stovams, parengti naujas pa
žeminimas viešumoje. Kuomet 
hitlerininkai pamatė, kad sąs
kaitų jie padarė be karčiam- 
ninko, t. y. nepatraukė mies
telio gyventojų simpatijos, 
antrų dienų musų jau buvo te- 
pasiųsta tik dvi grupės, trečią 
—tik viena, ir tuo visa bai-
gėsi.

(Bus daugiau)

NAUJIENOSE

taip gražiai'
■> • .9 f

ĮGALIOJIMUS
(CoTiemutic)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitu miestu 
rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Hateted St. 

CHICAGO, ILL.

Kaip nuvažiuoti Į Ford-Lansing Airportą

Darbo Partiją, čia prasidės naujas politikos gyvenimas. t _dąfefowus,...es3s ūžėtas ir

O ka< 
buvo kerštavimo ir bandymo- 
įprikenkti S rugp. Lietuvių Die
nai pasaulio parodoje, tai abe
joti netenka.

“Sapdara” bando teisintis, 
kad ji prie rengiamos Lietu
vių Dienos negalėjusi prisidė*1 
ti todęl, kad p. K. Jurgelionis1 
pasiskelbęs rengimo komiteto 
pirmininku. Bet pirmininką 
juk rinko komitetas. Ir je>> 
gu jis p. Jurgelipnį išrinko,- 
tai, tur būt, tbdėl, jog manė, 

rksd jis i>ų< lįihMi

Šis žemlapis\ parodo, kuriais keliais patogiausiai pasiekti Ford-Lansing Airportą- Geriausias ir 
greičiausias kalias tiema, kurie gyvena Southsldėje ir Northsidėje yra Western avenue iki 
^Sibley Boulevarii (ld7th) pasukti po kairei ir važiuoti iki Burnham avenue ir pasukus po de- 
šipei ^važiuoti iki Pauperio. Arba W-ešteru iki l&Sith ir pasukus po kairei važiuoti iki Burnham 
ayenUė. - Ten pasidėti po dešinei ir važiuoti iki -airporto



Penktadienis, rugp. 24, 1934 glCTJIENgS, ckw». m. _______________________________ ___________________________ L

Phone Canal 6122

Bilietai

galima

atitai

CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušerės

Oppotlte Dnvls Stote, 2d FlooV ■

Vardas

Adresas
Ofiso Tel. Lafayette 8650

MADOS MADOS (Vaikams puse vietos)

LAIDOM PIGIAU NEGU KITI

Tek Monroe 8877

Oietu
3156

SORE THROAT

6689

Reduces COLDS

66%
im* Tai

Evor(Adresas)

įeit Vaitkaus atsi 
sveikinimo Bankie-

Prašom kuponus pristatyti j 
centrą nevėliau šeštadienio ry-

(šį kuponą pasiuskit Altass Centrai!
1739 S. Halsted St, Chicago).

Kartano vaistinėje, 69th ir 
llockweli

Bielskio vaistinėje, Marųuette 
Road ir Artešian.

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokiu tokią

2261 W. i 
Ofiso vtola 

Vakarai;

11.-8:80 A. M. iki 8:80 P. M 
Tel. HARrison 0751

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS

>,* Supranta 
sankrovų sunau

Autobusai i Aviaci 
jos Dieną Ford Lan 

sing Airporte

Patarnauja Clnca- 
goje ir apielinkėje 

Didėlė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Vėliaus išreiškė pageidavi
mą, kad kaš iš draugų pasira
šytų ir išimtų jį iš ligonines.

Tas neturėtų būti sunku pa
daryti, nes draugas Buragas 
turėjo daug draugų ir pažys
tamų, kuriems nėra nusidė

ta karšti, atitaiso 
Estę. Priren- 

uose ateiti-

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.

Draugas Buragas pareiškė, 
kad jo padėjimas dabar nėra 
taip prastas, šiek tiek nusi
skundė, kad gauną prastą val-

GYDYTOJAS
Valandos nuo 2

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Kur Geriau Apsimo 
ka pirkinėti

AVIACIJOS DIENOS AUTOBUSO 
KUPONAS

Tarp Chicago* 
Lietuvių

4157 ARCfl
Telefonas

Ofiso valandos ___ „
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

ir nuneštų jam ko nors iŠ vai 
gių ir žinoma tabokos ir eiga 
retų. — Zarasiškis.

S61. Lafayette 8572 
L Liulevičius 
GRABORIUS ir

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Ftaneisco av.

J. Zeroliai kitame 
biznyje

Sekmadienį, rugpiučio 26 d., 
Ford-Lansing Airporte įvyks 
Leitenanto Vaitkaus Išleistuvių 
Aviacijos diena, kurion bus at
gabenta ir “LITUANICA II”. 
Kadangi jau daugelis išreiškė 
pageidavimą, kad iš Chicagos 
į airportą operuotų busai, AL
TASS tuo reikalu pradėjo žy
gine ir visas kolonijas, kur bus 
keleivių, busais aprūpins.

Kad butų galima žinoti kiek 
busų paimti, šiame numeryje 
telpa kuponas. Tie, kurie 
norės važiuoti autobusu, yra 
prašomi tą kuponą išpildy
ti ir priduoti ALTASb sekre
toriui A. Vaivadai asmeniškai 
arba per laišką, 1739 S. Halsted 
street. Tie, ktfrie kuponus iš
pildys bus tikri savo vietos au
tobuse. NeiŠpildžiūsiems kupo
no nebus galima užtikrintu vie-

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel, Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 Ir 7—8 
ftiredomis ir nedėl. pagal sutari 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas RenubHe 786R

Metropolitan State Bank, Cer- 
mak ir Leavitt streets

CICERO kolonijoje, pas p. 
K. P. Deveikį

ROSELANDE pas p. J. Puč- 
korių ir A. Narbutą,

TOWN OF LAKE—Wm. X 
Kareiva, 4644 South Paulina 
Street ir pas pp. Kenčėną, Sta- 
kauską, Kriščiūną ir Pierzynskį.

BRIDGEPORTE pas Progress 
Furniture Company

P. Hertmanavičius, 614 W. 
33rd street

j. F. Budrick, 3417 S. Halsted

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*

CR0WN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

moterų nesutiks, 
graži ir nūjoviš- 
? Jeigu pilnai

LISTERINE
re/ieves

L isterine beveik moine triiafi 
užmuša turinčias bend varnoj 
bu paprastais šakhis bakttri-4 
jas] Tas palengvina jūsų A 
gerk!;, kada bakterijos ją su- i 
skaudina. Ir Listerine yra į j 
taipjau labai veiksminga ne- 
priltidime šalčio. Atsargai As 
studijavimas 102 žmonių lai- M 
ke 2 H žiemos mčnesių pa- • i 
rodi, kad tie, kurie plauna t 
gerklę su Literine tiktai H 
tesi ego Šalčiais, turčjo % 
trumpesnius ir % lengvesnius' 
už tuos, kurie nCsipIOvL i 
Lambert Phafrmaeal Co., St I 
Louis, Mo. į

Ofiso Tel Boulevard 5918 
R*z. Tel CM*

DR. BFRTASD
756 W» 35th St 

įfor. TOf 35th hnd Halsted Sta. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-80-8:80 

Nedildieniaia pagal sutartį.

Vienintelis
Vault’as 

uŽgirtas U-. S. 
Ptotent Ofiso, 

išktotte iš 
vidaus ir šti 

Oro Spaudimu.
Jis yra 

absoliu
tiškai 
^oatos' 

vandens.

LAIDOTUVES $95
Kur taupumas reikalingas, mes palaidojome Už $95. Už iškilmingas 
r “ . ‘‘ ‘ * * *
gėlės, vargonai,

YOURCrto
Night n«<i Morning to keep 
them Cteari, C! ear ana Healthy 

Wrice f ar Trct "Eye Gare’* 
or "feye BeAftįy” Book !

Marias (X,tMth.S.,^.UbioSt.,ChiMto

J. Zeroliai pirmiau turėjo 
grosernę ir mažmožių krautu
vę adresu 8140 So. Vincennes 
avė. Dabar jie biznį pakeitė, 
ir užlaiko alinę.

Pas draugus Zerolius visuo
met galima išsigerti skanaus 
alučio, degtinės ir tt. Jų už
eiga gražiai išpuošta.

J. ZcYoliai yra draugiški 
žmonės, seni Naujienų skaity
tojai ir rėmėjai.

Ponia Zerolienė pereitais 
metais lankėsi Lietuvoj, ap
lankydama savo gentis ir 
draugus. Laivakortę pirkosi 
per Naujienų agentūrą, ir po
nia Zerolienė taip buvo paten
kina mandagiu patarnavimu 
ir gera kelione, kad ir kitiems 
pataria laivakortes per Naujie
nas pirktis. Senas Petras.

Dentistas 
46|5 So. Ashland Avė. 

arti 471h Street 
Valandos nuo 0 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal nutarti

Andai sumaniau aplankyti 
draugą Joną Buragą, kurs dėl 
nervų pairimo dabar randasi 
ligoninėje.

Suradau jį M. C. 13 warde. 
Man pasakė, kad Buragas dir
ba kriaučių dirbtuvėje.

Man nuėjus į kriaučių dirb
tuvę ir pasakius ko noriu, Bu
ragas buvo paliuosuotas nuo 
darbo ir paleistas su manim 
pasikalbėti.

Pasisveikinome kaip seni 
draugai ir nuėjome į M. C. 13 
wardą, kame jis turi savo kam
barį.

Čia pasiteiravau apie jo pa-

registruotas u. s.patentofise

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Teifefonhht

BANDYMAS PRIPAŽINO EjT^ERIAUS’lU 

Parduodam vi$ų tik Graboriams,

x Iškilmingas Bankietas, kuria
me leitenantas Feliksas Vaitkus 
atsisveikins su chicaglečiais, 
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, 
yra $1.50 asmeniui.

Bilietus į bankietą 
gauti sekamose vietose

'‘Naujienos”
“Draugas”
Justinas Mackevičius, 2324 S 

Leavitt street

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
:: IŠ RUSIJOS

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 SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 Vai.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių £u firma tuo 
pačiu vardu)

Tėl. Cftoera 2109

Antanas Petkus 
Graboriua 

».
acBBa ilk —i

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki £:80 vaL 
Vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 288fl

DIDYSIS OFISAS: 
93rd Street ir Turner Avenue 

Evergreen Park, III.

Tas draugą Buragą 
svečiuose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos Skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, neryuotu- 
no, skaudama aki, 
trumparegystę ir tolire; 
gia teisingai akinius. X 
rimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos ai _ 
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
delioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Mano kalba su Buragu tu
rėjo baigtis, kada jis buvo 
pašauktas ant pietų.

Butų gerai, kad Burago 
draugai dažniau jį aplankytų

P-a Aleksynas
BRIGHTON PARKE-- “Hol- 

Iywood Inii”, pas p. Chepulį, 
Marozo Kepykloje, Pietkewiczių 
ir pas adv. Žurį.

PEOPLES Furniture Co., 
4179-83 Archer avė., ir 2536-40 
W. 63rd St.

NORTHSIDĖJE—pas p. A. 
Bacevičių, čepuką

MELROSE PARKE—Metriko 
Krautuvėje, Broadw,ay ir Lake 
street.

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

Šios dienos laikraščio laidoje jus 
rasite skelbimą, kuriame pasakyta, 
kad maisto produktus ir groserius 
geriau pirkti Midwest Stores. Teta 
taipgi pasakyti, kad maistas visuo
met būna šviežus, kad patarnavimas 
yra mandagus ir sąžiningas ir kad 
kainos yra ant kiek galima Žemiau
sios.

Pavelykite pasakyti keletą paaiš- 
kianČių žodžių ir jums nesunku bus 
suprasti, kad viršiaus išreikštas 
tvirtinimas teisingai paaiškina Mid- 
west Stores patarnavimo budus. Ši 
organizacija iš virš 300 groserninkų, 
valdo ir operuoja nuosavus unno 
sandelius. Maistas pristatomas tie
siog iš manufaktūrų ir išdirbę jų ir 
padalinamas kasdien visoms krau
tuvėms. Tai be abejo duoda jums 
užtikrinimą, kad maistas yra kuo- 
šviežiausias.

Patarnavimas yra mandagus ir 
teisingas, todėl, kad kiekviena san
krova operuoja tos sankrovos savi
ninkas. Jis turi daugelio metų pa
tyrimą ir yta atsakomingas kiek
vienam kostiumieriui. Jeigu kas 
butų negerai, tai jis yra atsakomin
gas ir be abejo darys viską, kad 
užganėdinti atsilankiusi kostiumierj.

Faktas, kad kainos Midwest Stores 
vra žemesnės paeina nuo to, kad 
jie perka daug iš sykio 
ma, toks skaičius f 
doja kasdien labai daug prekių ir 
todėl superka daug pigėshė kaina 
ir pelnas perduodamas tiesiog kos- 
tiumieriams.

Dabar jau gal bus aišku kiekvie
nam, kodėl yra pigiau pirkinėti 
Midwest Stores. Perskaitykite toly
džiai šios dienos skelbimą ir pasi
darė *an listą, atsilankykiti i arti
miausia jums sankrovą. Kainos yra 
temos ir jus galėsite ne mažą! su
taupyti ant pirkinių.

Apskelb.

JOHN H. BORBEN
CATAS 
<W. 22 St.) 
hud 9 iki 5,

DR. G. SERNER
LIETUVIS

.^^^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akintai

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Amerikos Lietuvių Daktarų 
_________ ___________________________

Tel. Ofice Wentworth 6380
Re*. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų it vaikų ligų specialistė

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Res. 6600 South Artestaa Avenue.
Phone Prol.___ ___

DR.° R Ž'zALATbRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halrtrd Street 
CHICAGO, ILL.

DK. PULSUCKIS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS, 
1957 W. Garfield BonPd 

(Kamp. Damen Avė.)
Tel. Hemlock 6699

Valandos: 1-2 po pietų, 7-10 vai. vak, 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Mrs. Anelia K. Jarasz
Physical Therapy 

0and Midwife 
6109 S. Albany 

Avetiue 
Phone 

t Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir magne- 

' tie blahkets ir tt.

Moterims ir mer- 
gtinoms patari
mai dovanai.

? Visi Telefonai: "j.

Yards 1741 -1742

Bušų kaina asmeniui 60 cen
tų ten ir atgal. Vaikams 30 
centų.

Štai kuponas:
.... i.. ...1,1X1 i...... .

LIETUVIS ADVOKATAS
Dienomis Mieste 

68 W. Washlngton St.
402 Tel. Deerbcrų 9047

849 So. Hermitage Avė.
Vakarais nuo 6 iki 9 

Tel Prospect 1610 ...

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

tt81 
Ti

Rcn. 6515 So. Ro 
Tel. Republfc

laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalsamavimas, karabohas, palmos, 
gėles, vargonai, koplyčia,—visas prirengimas ir musų malonuš pa
tarnavimas liūdnoje valandoje -*• už visą pagrabą $250.

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

Kambi 
Res.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tėl. BotilėVard 5208 ir 8418 

1327 So. 49th Ct.
Tel, Cicero 8724. Koplyčia dykai. 
■Ii—u t   ..»,r.. į,.-į 1. .. 

Lachavich ir Sūnūs 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbų busite užganėdinti.
2314 Wv 23rd Plo Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, UI. 
TeL Cicero 5927

3156 — Kuri iš 
kad tai yra labai 
kos mados suknelė 
prisilaikysite fasono, tai ją nesunku 
bus pasisiūdinti. Sukirptos mieros 
14, 16, 18, taipgi 36, 38 ir 40 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą*ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa* 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš* 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patterri Depl., 1739 
So. Halsted StM Chicago, III.
......... OI........

NAUJTENOS Factcta De 
1739 S. Hatsttd Su < 
čia įdedu 15 centų

Msiųsti man pavyzdį No.

Mleors ---------- .....___ _ per kmtifif

i ei kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
ei skaitant raidės susilieja i daiktą, 
ei spaudos raštas išrodo dvigubas?

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia

Dr.lohn J. Smetana 
OPTOHETKISTAS

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

_ Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9130 ryto iki 8:30 va^ 
karo. Room 8. Nedėliomš uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0528

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktaru Drau-

A. L Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nUo 6 iki 8 Valandai vakare.

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

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

Graboriai^
Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Ktoina prieinama.

3319 Lituanica * Avenue
... CĘjęAGO, ILL.

Telefonas Yards 0994 __

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenne 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki I

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 11 ____
Rez. Tetephone Plaza 2400

Ofiso TeL Calamet 6893

Dr. A?\\ ' r6tH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų litų

Ofisas 8102 S*. HateM St 
arti 81»t Strert

Valandos: 
dėliomis

DR. V. A. ŠIMKUS
CHIRURGAS 

4 ir nuo 7 iki 9 
f»no 10 iki 12 
lalsted St 
ard 1401
■ i..........i

DR. STRKOLTS

J. F. KADŽIUS
Incorporto'ted

LIETI)ViV GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augŠČitoto.

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

CHICAGO, ILL.
—m .......... i . ....... .n i IK į

Simon M. Skudas
ČRaBORIITS ir BALSAMUOtOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

■r i& Hfl f n

1



NAUJIENOS, Chicago TU.
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Penktadienis, rugp. 24, 1934

Faktai apie F. Vait 
kaus Išleistuves

Ant. Lechavičius Ii 
goninėje

Andre* W. M>llon
J. P. Morgan

Išleistuvių bankietas bus 
Šiandien Chicago Beach 
viešbutyje, 1660 Hyde Park 
Blvd. Kairia — $1.50 asme
niui. Durys atsidarys 8 vai. 
vakare.

Dalyvaus leitenantas Fe
liksas Vaitkus, kiti svečiai. 
Kalbų ir muzikalis progra
mas. P-ia A. Steponavičie
nė ir kiti. George Stephens 
Revelers orkestras šokiams.

Išleistuvių aviacijos dle 
na bus Ford-Lansing Air- 
porte sekmadienį, rugpiu-

) čio 26 d. Dalyvaus leitenan
tas Feliksas Vaitkus su “Li- 
tuauica II”. Leit. Vaitkų 
pamatykite skraidant su 
Lituanica ir darant akroba- 
iškus triukus. Pamatykite 

sklandytuvus ir kitus lėk
tuvus manevruose! įžanga 
asmeniui 25c. Vaikams vėl 
tui. Airpjortas atsidaro 11 
vai. ryto. Programo pradžia 
1 vai. po pietų.

Visus nuoširdžiai kviečia

Sužinojęs kad drg. Antanas 
Lechavičius randasi ligoninėje, 
kartu' su p. Jurgelioniene nu
važiavome jį atlankyti.

Reikia pasakyti, kad rad’ome 
gana liūdną reginį. Lechavi
čius, kuris svėrė apie 260 sva
rų dabar sumenkėjęs iki 150 
svarų, barzda paaugus ir abel- 
nai visas pusėtinai atsimainęs. 
Besikalbant patėmijau. kad po 
užklodę tik viena koja maty
tis. Paklausiau kas atsitiko? 
Sako, nugi nuplovė, ir atiden
gęs parodė likusią kojos dalį, 
apie 6 colių ilgio, ant kurios

Trokai į Aviacijos 
Diena

Apart autobusų, kurie 
vež žmones į atsisveikinimo 
aviacijos dienų j Ford-Lan- 
sing airportą, bus ir trokai. 
Trokai vež už 35 centus i 
aki puses, o autobusai už 60 
centų, 
vietas 
žmones 
tadienį.

Smulkmenos apie 
kur trokai paims 
bus paskelbtos šeš-

atsilankyti abiejuose paren- tralo apvyniota skudrų guzas, 
gimuose l^są operacija pavyko labai ge-

ALTASS VALDYBA!rai bul4 užgijus, bet
i dabar prie nuplauto kojos galo 

i kokios mėsos 
gabalą ir nori tą mėsą prigy- 
dyti, kad padaryti kietą vietą 
dėl medines kojos.

Reikia stebėtis, kad po 
kios operacijos jis jaučiasi 

smulkmenos apie rai ir džiaugiasi, kad jam

. i 1 • a • •• n4 pridėjo kažinAtydai Aviacijos Die-l ■
nų darbininkų

to- 
ge- 
pa- 
jau 
kad 
nie-

| LEITENANTO FELIK
SO VAITKAUS

IR 
“LITUANICOS II” 

IŠLEISTUVIŲ AVIA
CIJOS DIENA 

RUGPIUČIO 26, 
SEKMADIENĮ 

FORD LANSING 
AIRPORTE

Didelis ir įdomus 
skraidimo programas 
akrobatika, sklandytu
vai. Pamatykite Litua- 
nicą II, tokią, kokia ji 
skris per Atlantiką. 
Įžanga 25 centai asme
niui.

CLASSIFIED ADS
■ ................................................................... I

Business Service
Biznio I’atarnavima»

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų — Ice Cream 

Konų — Pretzel’iu
3645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicairo. III.

—— Q ■■■ M»

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
nrekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbų.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

3216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

PRANEŠIMAI

Visos 
transportaciją, nuvykimo į sjsekė apgalėti mirtį, kuri 
Airportę laiką ir kitos in- dalgį galando. Sakosi, 
formacijos bus praneštos ligoninėje jam yra gerai ir 
šeštadienio Naujienų nume- ko nestokuoja, išskyrus pinigų J 

dėl tabako ir barberini apsimo-1 pirko už $1,500,000 Raphael piešinį “Alba Madonna“ (vidury) .ryje. Visi Aviacijos Dienos 
darbininkai prašomi at
kreipti atydą į tas instruk
cijas, kad išvengus keblu
mų.

Šiomis dienomis gauta žinia, kad buvęs iždo sekretorius 
ir aliumino karalius Andrew W. Mellon, kurio darbininkai 
streikuoja už būvio pagerinimą, iš sovietų Rusijos valdžios nu-

pra- 
vel-

keti už nuskutimą.
Kas nori aplankyti, eikite į 

County Hospital Ward 53 ir 
klauskite Anthony Lechowicz.

—T. R,

LINCOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 

100 Proof”
(IT’S EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME 
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra 

taip gera, kaip ir BONDED degtinė.
Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite 
kita syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuoniu mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liąuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St
VICTORY 5382-83

Komp. Antanui Po 
ciui banketas

Rugsėjo 6 d., Shorland vieš
buty, Ballroom, 55-tos gatves 

'.prie ežerč' yra rengiamas pa
gerbimo banketas komp. An
tanui G. Pociui ir įteikimas 
jam D. L. K. Gedemino orde- 
no.

I Komp. S. Pocių4? yra pirmas 
visoj Amerikoj, kuris užsipelnė 
D. L. K. Gedemino ordeną mu
zikos srityje.

Bankiete kalbūs gerb. A. Kal-

Bet ne jis vienas užsiima dailės brangenybių supirkinėjimu. 
Tuo užsiima ir daugelis kitų Amerikos milionierių. Morganai 
pirmiau irgi rinko piešinius, bet paskui juos išpardavė ir da
bar turi tik retų ir brangių knygų kolekciją. Widener turi di
džiausią kolekciją senųjų- dailininkų kurinių. Dr. Barnes turi 
didžiausią kolekciją moderninių piešinių.

Piknikų ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kaa ateity 
nešimų apie išvažiavimus
tui nedėsime, nes daug draugi
ją parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
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.

NAMU SAVININKŲ AlYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku >r rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymus 
namai originaliu ir vienintelio namų 
savininku biuro Chicasoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Tel. Y»rds 3408 VICTOR/B AG DONAS 
Perkrau/tome ant vietos 

Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III. 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

vaitis, Lietuvos konsulas, tei
sėjas Finnegan, ir kiti.

Be to, programe dalyvauja 
žymesnieji solistai ir solistės. 
Visas programas matoma bus 
puikus. Po banketą griež rink
tina klasiška orkestrą.

Chicagos ir apielinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti ir pa
gerbti lietuvį kompozitorių.

■ O —L.

Atsiminimas Jono 
Kunciaus HORTGAGE BANKERS

Pirkite sąvo apielinkės 
krautuvėse

Rugp. 25 d. susirinks p-ios 
Elizabeth Kuncįenės namuose, 
1151 W. 5ST St., būrelis žmonių 
prisiminimui Jono Kunciaus, 
mirusio liepos 25 dieną.

Jonas Kuncius mirė sulau
kęs pusę amžiaus. Jį palaidojo 
grab. J. J. Bagdonas, kuris 
taipgi dalyvaus susirinkime. 
Buvo progresyvis, malonaus 
budo žmogus. Priklausė prie 
įvairių kultūrinių organizaci
jų. Turėjo daugelį draugų Ghi- 
cagoje. —tr.

REAL ESTATE

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus 
mūrinis, 
barus, 
lite 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

i BRUNO SUKYS
4131 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite Lafayette 8351

Nėra skirtumo ar medinis ar 
Taipgi darome galiūnams 

Apskaitliavimas dykai. Ga- 
pašaukti telefonu Lafayette

BRUNO SUKYS

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE, NOTARY PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVA. 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Furniture & Fixtures
Raknndai-Ttaisai

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

Help Wanted—Malė

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė

Chicago. III.

REIKALINGAS barberis pėtny- 
čiomis ir subatomis vakarais dirbti 
ant komišino. Zellon Barber Shop, 
7132 So. Racine Avė.

Kodėl Dld Golds yra taip lengvi 
gerklei, ir dar taip malonus skoniui?"

[NESENAI ATVIRTUS PRIE OLD GOLD]

......... ...... 1—1---------------------T

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,

MĮLLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago, 

Atdara vakarais.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

©P.LonilardCo.Jnc.

TEL. REPUBLIC 8402

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

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

Cicero 645

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vienų metų vaikų. Turės būti ant 
vietos. Wm. Elias, 929 Taft St. 
Gary, Ind.

For Reni
PASIRENDUOJA Storas prie 63 

ir Sacramento Avė. gera vieta dėl 
Lunch Room arba delicatessen, gali
ma 
biznį

Maloni ple Sullavan:—
Idant cigaretas butų lengvas gerklei, jis turi būt 

padarytas iŠ lengvo, lėtai — degančio tabako. Bet 
kai kurie žmones padaro klaidą ir sumaišo lengvumą 
su be skoningumu.

Yra faktas, kad Švelniausis ir lengviausis tabakas * 
yra kaip tik geresnio skonio—smagiausis rūkymui. 
Tas pats prinokimas ant saules ir pasendinimas, ku
rie pagelbsti išvystyti Švelnumą, taipgi priduoda sko
nį ir charakterį. v. *

It todėl, po visko ne nuostabu, kad Old Golds 
turi ABU, patraukianti skonį ir pastebėtiną Švelnumą . 
gerklei. Nes geriausiame tabake Šios dvi ypatybės

‘ naturalei einas ranka į ranką. ■ Z

Širdingai,
P. LORILLARD COMPANY. INC.

ISTE1GTA 1760 . , ,

P. S.—Trumpai sakant, plė Sullavan:
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

ŠvdrdcUbM. AMERIKOS CI GAR ETAI

> -u . ' ą • j’

Pamatykite Margaret Sullavan naujame Universa! paveiksle. 
“LITTLE MAN, WHAT N0W?"

SreZreoi gerklei ei g ar etai
*

NAUJAI ATSIDARĖ
KAUNAS TAVERN
Prašome visų atsilankyti. , Geras, 
mandagus patarnavimas. Importuoti 
gėrimai. Skanus užkandžiai.

IZIDORIUS NAUSIEDA, 
Savininkas

3201 Lituanica Avė.
kampas 32 St.

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger waving

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

sujungti su Tavern bizniu ir 
daryt į kompanija.

K. DAGIS, 
2957 W. 63 St. 
Prospect 10035

RENDON 4 kambariai, naujai iš- 
dekoruoti, maudynė, elektra $15.00. 
1621 W. 33 St. Yards 3748.

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — įžanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi
ŠOKIAMS 

Navy Pier Salė
Smagu —- NĄVY PIER — Patogu 

Viena mylia i ežerų prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo" garsių orkestrų.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 25 IR 26

Šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl įžangos-ir vienam šokiui. 
•MM M* M «M MM MM MM MB MM -- .....į,............. MM........

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavų mo
derniškų studijų su 

Hollywood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Eng!ewood 5883-5840

RENDON 6 kambarių flatas, 
šviesus, ant kampo, yra vana, ant
ros lubos, renda $18.00.

535 W. 36 St

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

PARDUOSIU arba mainysiu namų 
ir tavern su moderniškais fikčeriais. 
Gera vieta. 3427 S. Wallace St.

GREENWOOD

1934

SLA. 178 Kuopos

Išvažiavimas
NEDELIOJE,

Rugpiučio 26 d
Vasarinio Rojaus Aržuolyne

CENTRAL PARK
i pietus nuo 115-tos gatvės, Mt. 
Greenwood.

Muzikalia koncertas ir prakal- 
bofe. Dainuos lietuvė > dainininkė, 
bus seniausio žmogaus karūnaci
ja. Taipgi visokiu idomybiu ir 
žaislu. Gėrimai, užkandžiai dykai 
Didėlė platforma Šokiams.,

Visus kviečia Reng. Komisija

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 

savaitėj, pomirtinė —•

PARSIDUODA alaus tavem vi
sas arba puse, biznis išdirbtas per
daug metu. 6818 So. Ashland Avė.

KRIAUČIŲ ŠAPA pardavimui iš 
priežasties mirties.

5648 W. Division St.

PARDĄVIMUI grosemė, įee cream 
ir kendžių krautuvė, labai pigiai, 
priežastį natirsit ant vietos.

3336 So. Lowe Avė.
$6 iki $16 
$250.00.

Įsirašyti 
Draugiįon 
panedėlyje

LietuviųChicagos 
galima kiekviename 

_ _ 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.

.......... ■ ■ ... _______ _ 
i—...... ____   .

CLASSIFIED ADS

PARDAVIMUI labai geras Tavern 
tarp dirbtuvių ir svetimtaučių ap
gyventa. Greitam pardavimui, par
duosiu pigini

5617 W. 63 PI. '

PARDAVIMUI grosemė ir mar- 
ketas, pilnai įrengtas su fikčeriais, 
2 tonų refrigeravimo mašina ir bak
sės. Parduosiu arba mainysiu. La
bai gera vieta Nebrangiai.

2705 W. 59 St.

Financial
Finansai-Paskolos

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

3329 Lituanica Avė.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 80 akerių išmokėtų 

ūkį ant buildingo. Bogusiewicz, 2845 
Palmer St. Tek Armitage 7949.

SKOLINAM PINIGUS 
$100 ikiL $800 

1647 ėst 47th Street

. .'v v ’■ ♦. iS-A.1'' • ■




