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Jaunam LakūnaiAtsisveikinimo Iškilmės bus
Ford Lansing Airporte

pro

X

vai

visų Rusija

CHICAGO

Baudžia nacius Tai jau antras stambus

Mažiau

juos

vis

Trys

5,000

Apiplėšė pašto veži
mą; paėmė $50,000

Gatvekarių unija 
bandys taikinti 

busų streiką
Rusija dėl Manchu 
kuo areštų protes 

tuoja Japonijai

Chicago, III., šeštadienis, Rugpiutis-Augiist 25 d., 1934

Privertė grūmodama prekybi
niu ir finansiniu boikotu, nors 
pati skolų nemoka

gus
de yra virš $30,000,000, kurie 
stovi be jokios naudos tuo 
tarpu kai už savo skolas mies
tas turi kasmet išmokėti apie 
$2,000,000 palūkanomis.

Negali sutaikinti ma 
liorių streiką

Anglija privertė Lat 
viją sumokėti 

seną skolą

Manoma, kadį j te yra 
iš paskendusios

Ypatingas radio ar 
tįstų strėikas

WASHINGTON, r. 24. —z 
Cenzo biuras suardė tų nuo
monę, kad vaikai ūkiuose yra 
sveikiausi, paskelbdamas, kad 
iki 1 metų amžiaus vaikų rnir- 
tingumas didesniuose miestuose 
yr«i mažesnis, negu miesteliuo
se ir Ūkiuose

Iš šio keistai atrodančio ir komplikuoto instrumento “Lituanica II” sems jėgų

Jau artinas diena, 
Kad kelsies į dausas. 
Kelione tolima, 
Bedugnės klaikuma, 
žaibai, perkūnai, šiluma 
Ar šaltis — kas, 
Ar viskas pagrečiui 
Tave užpuls danguj, 
Kasžin? Gal ne. 
Propeleris, sparnai, 
Naujai suvirinti plienui, 
Cilinderiai, skysti gazai, 
Laikys ir neš (avė 
Ir motoro širdis 
Ir radio antenos paslaptis 
Pagelboj bus. 
Jaunuoli, lėk, 
Ir apgalėk 
Dangaus tvanus, 
Miglas, audras, 
Klaikias, baisias gamtos jiegas, 
Tamsybės žiaurumus. 
Nakties tamsoj, 
Dienos šviesoj 
Miglose ar audroj 
Virš okeano beribės
Tave mus Širdys saugos ir lydės 

Kleofas Jurgelionis,

Gavo pinigus moky 
tojų algoms

Tų skolų dar prieš karų už
traukė iš Londono banko Ry
gos miestas ir Latvija atsisakė 
jų mokėti, bet Anglija pradėjo 
organizuoti boikotą prieš 
Latvija ir Latvija buvo 
versta nusileisti.

Nušovė Dillingerio 
gangsteri

Nesiseka derybos i 
Rusija dėl skolų

Automobilius užmu 
šė du žmones

Kanada iškels 40,000 
šeimynų Į naujus 

ukius

NEW YORK, r. 24 
maliorių streikas, kuris tęsiasi 
jaiu keturias savaites, nesiduo
da sutaikinti, samdytojams 
griežtai atsisakant nusilpisti 
darbininkams. Kaip matyt, ko
va turės tęstis iki pabaigos, iki 
viena kuri pusė birs nugalėta.

FRANKFORT, Mich 
—Michigari ežeras netoli nuo 
čia išmetė lavonus dviejų jau
nuolių, 
milwaukiečiai 
Anita valties.

MIESTŲ VAIKAI SVEI 
KIAUSI

ALGIERS, r. 24 
šia 15 žmonių prigėrė, jų tar
pe kelios moterys ir vaikai, kai 
pilnas žmonių busas nušoko 
nuo kelio ir nusirito į jurų.

' BUTLER, Pa., r. 24 
užpuolė pašto trokų ir atėmė 
du maišus siuntinių, kuriuose 
buvo $50,000. Pinigai buvo 
siunčiami registruotais' laiškais 
išmokėjimui algų Lyndora dirb
tuvių darbininkams.

FRANKLIN, Ind., r. 24. — 
Keturi kaliniai išpiovė geležis 
Johnson pavieto kalėjime. Vie
nas jų liko pagautas kalėjimo 
kieme, bet kiti trys kaliniai pa
bėgo 
pabėgimas šių savaitę iš India 
nos kalėjimų.

Dalyvaus pats lakūnas F. Vaitkus su pa 
ruošta skridimui į Lietuvą Lituanica II

kaip 
ran-

ROCKFORD, III., r. 24. —Iš
kilmingai atšventęs 100 metų 
sukatuves gegužės mėn., Rock- 
fordas šiandie ramiai pradėjo 
101 metus gyvenimo. Pirmie
ji miesto įkūrėjai, Germanicus 
Kent ir Thatčher Blake apsi
gyveno Čia rugp. 24, 1834.

CHICAGO.—Rytoj, sekmadie
ny, rugpuičio 25 d., desėtkai 
tūkstančių Chicagos ir apielin- 
kės lietuvių suvažiuos į Ford 
Lansing Airportų atsisveikinti 
su lakunu leitenantu Feliksu 
Vaitkum, kuris neužilgo baltąja 
“Lituanica II“ išskris iš New 
Yorko j Lietuvą—Kauną. Ryt
dienos Aviacijos Diena bus la
kūno išleistuvės ir paskutinis 
jo pasirodymas tarp Amerikos 
lietuvių prieš išskrendant per 
platųjį Atlantiko vandenyną 
sunkiąjai ir pavojingąjai ke
lionei Lietuvos garbei.

šis transatlantinis skridimas 
pasidarė galimas ačiū Amerikos 
lietuvių duosnumui, kurie sudė
jo pinigus nupirkimui lėktuvo 
ir jo išrengimui į tolimąją ke
lionę. Prie to darbo duosnio-

Johnson reikalauja 
pilnos laisvės 
tvarkyti NRA

ROME, Ga., r. 24. —Du kul
kosvaidžiu ginkluoti plėšikai

CHICAGO.—Rekonstrukcijos 
Finansų Korp. vakar įteikė 
Chicagos mokyklų tarybai $23,- 
000,000 čekį, kad taryba galėtų 
išmokėti užsivilkusias mokytojų 
algas.

Bet nors algos mokytojams 
ir kitiems miesto darbinnkams 
yra senai nemokamos ir 
skundžiamųsi pinigų stoka 
iš visur miestas skolinasi pini 

pasirodo, kad miesto iž

Galbūt tai yra 
dėl geresnės medikalės priežiū
ros miestuose.

RYGA, r. 24.
Anglija paliovė
Amerikai, visgi

VIENNA,r. 24 
versti turtinguosius nacius su
mokėti iškaščius malšinimo na
cių sukilimo, apsaugos minis- 
teris 30 Styrijos fabrikantų, 
daktarų ir advokatų nubaudė 
$100,000.

— Nors pati 
mokėti skolas 
ji nepaliauja 

kolektavusi skolų iš kitų ša
lių. štai Anglijos valdžia šio
mis dienomis grūmojimais pa
skelbti prekybos ir finansinį 
boikotų, privertė Latviją prisi
žadėti sumokėti Anglijai dar 
prieš kartą užtrauktą $6,000,- 
000 skola.

CHICAGO.— Trys nežinomi 
mušeikos naktį įsilaužė į strei
kuojančio busų darbininko 
Herman Herbrandt, namus, 
6210 Henderson St., paleido vi
duje kelis šuvius, sudaužė ra
kandus ir indus ir išdaužę lan
gus pabėgo. Jie bandė įsilauž
ti ir į kambarį, kuriame strei- 
kieris su šeimyna buvo užsi
darę, bet kaimynai sutrukdė.

BETHANY BEACH, Del., r. 
24.— Johnson ketina pasitrauk
ti iš NRA, jei jam nebus duota 
pilnos laisvės savystoviai NRA 
reorganizuoti. Tų teisių parei
kalauti jis šiandie skrenda pa
sitarti su prezidentu. Esą jei 
prezidentas nesutinka paliuosuo- 
ti jį iš NRA, tai dabar jam tu
ri būti suteiktos pilnos galios 
tvarkyti jų kaip jam tinka.

CHICAGO.— Gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų unija 
siunčia savo atstovus bandyti 
taikinti Chicagos busų darbi
ninkų streikų.

Valdžia atėmė iš busų kom
panijos NRA . Mėlinąjj Arą ir 
dabar taikymas streiko nebėra 
federalinių taikintojų žinioje.

Du PWA viešų
jų darbų darbininkai, abu ita»- 
lai iš Kensington priemiesčio, 
liko užmušti automobilio, kai 
jie dirbo prie 130 ir, Indiana 
gatvių. Automobilis pabėgo. 
Vėliau liko suimtas Stephen, 
Campher, 33 m., iš East Chica- 
go, Ind., kuris įtariamas 
suvažinėjęs.

MEXICO CITY, r. 24.—Ka
dangi XEAL radio stoties ar
tistai jai? du mėnesiai negauna 
algų, tai jie stvėrėsi ypatingos 
priemonės algas gauti. Jie pa
skelbė, kad jie nieko nevalgy 
šią iki negausią savo algų. Tre
čių dienų jie jau nieko neval
go, bet programos pildyti ne
paliauja. Į stotį atvyko Rau
donojo Kryžiaus slaugės, ku
rios stipriais stimuliantais yra 
pasirengusios pagelbėti badau
jantiems artistams. Programas 
yra duodamas be paliovos. Prie 
streiko dedasi ir kitų stočių ar
tistai.

Artistai kaltina Erickson te
lefonų kmp., bet pastaroji gi
nasi, kad jiz nėra stoties savi
ninkė ir kad stotis priklauso 
Pan-American radio kompani-

MORRILTON, Ark., r. 25. — 
Šerifas Atkison vienuose na
muose nušovė du vyrus ir vie
ną moterį. Nušautieji yra Mrs. 
Jane May, 55 m., Jim May, 65 
m. ir Ben May, 60 m. Ketvir
tasis gi Sam May, 63 m., yra 
sunkiai sužeistas.

šerfias sakosi nuėjęs į na
mus ištirti keliamą triukšmų ir 
visi keturi puolę jį peiliais. Jis užpuolė banko pasiuntinį ir at- 
tad ir šovęs

The L i thuajnian Daily News
*Entered as sccond-class matter March 7, 1914 at thc Post Office at Chicago, III., 1 

undėr thc Act of March 3, 1879

Tai nėra koks keistas, misteriškas dalykas, bet “Lituanicos II” motoras, 'taip kaip jis yra, žiū
rint iš šono, šis motoras, WASP SIDI, kuris išvysto iki .620 arklių pajėgos, kainavo ALTASS 
valdybai 7,260 dolerių. Tas motoras jau suks ratus “Lituanicai II”, kuomet ji atlėks į Ford- 
Lansing airportų sekmadienį, rytoj, dalyvauti atsisveikinimo aviacijos dienoje.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia pinigus Lietuvon doleriais 
it 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 vai. dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tek CanaI 8500

MASKVA 
užprotestavo tiesioginiai Japo
nijai dėl suėmimo 88 Rytų Chi- 
nijos geležinkelio 
ninku Manchukuo

Tokis protestas 
vo paduotas ir 
valdžiai.

rusų darbi- 
valstybje.
pirmiau bu-
Manchukuo

0TTAWA, Ont, r. 24. — 
40,000 kanadiečių šeimynų ir 
50,000 išbadėjusių gyvulių iš 
nukentėjusių nuo sausros Al
berta ir Manitoba provincijų 
valdžios lėšomis bus iškeltos į 
derlingas apygardas toliau i 
šiaurę.

Tos provincijom jau ketvir
tus metus kenčia nuo sausros 
ir apleistuose ūkiuose vieton 
kviečių bus bandoma auginti 
pašarą.

WASHINGTON, r. 24. —Ru
sijos ambasadorius Trojanovs- 
ki šiandie įteikė valstybės de
partamentui naujus Rusijos pa
siūlymus dėl Rusijos skolų at
mokė j imo, vieton pirmesnių 
jau atmestų pasiūlymų.

Valstybės departamento val
dininkai sako, kad negalima bū
ti optimistiškiems dėl susitai
kymo su Rusija skolų klausi
mu, nes Rusijos pasiūlymai yra 
toli nepriimtini.

Mušeikos užpuolė 
busų streikierio 

narna

•ST. PAUL, Minn., r. 24. — 
Policija vakar vakare iš kul
kosvaidžio gatvėje nušovė Ho- 
mer Van Meter, 35 m., kuris 
priklausė nušautojo Dillingerio 
saikai ir jau senai buvo polici
jos ieškomas. Jį išdavė mer
gina keršydama už jo susidė
jimų su kita moterimi. Jo kū
nas liko pervertas 50 kulkų ir 
jis krito negyvas elėj.

Tik vienias gangsteris yra 
išlikęs

Iš visos didelės ir drąsios 
Dilingerio Šaikos tik vienas na
rys tėra išlikęs laisvas. Tai 
George (“Baby Face”) Nelson. 
Kitas garsus kriminalistas, 
John Hamilton, federalinių 
agentų žiniomis, yra jau miręs 
ir jo kūnas paslėptas Minneso- 
tos ar Wisconsino raistuose. 
Kiti gi šaikos nariai yra arba 
išžudyti, arba sėdi kalėjimuo
se. Dii jų yra pasmerkti mir-

15 žuvo bųsui ivažia 
vus Į jurą

mis aukomis prisidėjo ir Lie
tuves visuomenė. Ir rytoj Ford 
Lansing Airporte bus galima 
paskutinį kartą pamatyti Li- 
tuanicą II ir tai pamatyti ją 
tokia, kokia ji skris per van
denyną. Jąja skraidys pats la
kūnas Vaitkus ir parodys 
klusni Lituanica II yra jo 
koše.

Kartu bus įdomus ore 
gramas.

Airportas atsidarys 11 
ryte. Programas prasidės 
po piet.

Įžanga 25c asmeniui, 
kams dykai.

(Platesnių žinių apie Išleis
tuvių Aviacijos Dieną ir kaip 
nuvažiuoti į Ford-Lansing Air- 
portą žiūrėkite kituose laikraš
čio puslapiuose).
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KORESPONDENCIJOS
Carnegie, Pa

šis bei tas iš musų kolonijos.

Carnegie miestas randasi apie 
8 mylios atstumo nuo Pitts- 
burgho. Gyventojų jis priskai
to apie 20,000. čia pusėtinai 
daug gyvena lenkų, rusų ir uk
rainiečių. Daugumoje tai fana
tikai. Religija yra pusėtinai 
Įsigalėjusi. Ta lai parodo jau tas 
faktas,, kad čia randasi net 
penkios katalikų bažnyčios: 2 
lenkų. 1 italų, 1 airišių ir 1 
vokiečių. Be to, dar yra ne
priklausomų bažnyčių, — 1 uk
rainiečių ir 2 rusų, žinoma, yra 
ir biblistų bei baptistų.

Kada tiek daug randasi baž
nyčių, tai gyventojai daugiau
siai ir užsiima Dievo garbini
mu.

Lietuvių čia gyvena irgi ge
rokas skaičius. Jie turi dvi 
SLA. kuopas, šv. Antano Drau
giją ir Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikos trečių 
zvodų. kuris globoja kliubų ir 
svetainę. Pastarajai organiza
cijai vadovauja Antano Bimbos 
gizelis, J. Gasiunas.

Darbininkų padėtis yra ga
na bloga, kadangi , plieno dirb
tuvės pusėtinai silpnai dirba. 
Minkštųjų anglių kasyklose ir
gi nekaip: per savaitę dirbama 
tik viena ar dvi dienos. Prieg- 
tam kasyklos yra gana senos 
ir anglis jau baigiama išimti. 
Operuoti jas beveik
moka. Tad visai galimas daik
tas, kad jos neužilgo bite visiš
kai apleistos. Jau ir dabar jos'kurie nebuvo 
nGbetaisoma ir pradeda griu- kad neatsilankė, 
ti.

Pragyvenimas pas mus juo 
tolyn, tuo labiau kyla. Už kiau
šinių tuziną jau reikia mokė
ti 35 centus. Sviesto ir jautie- saulinėje parodoje. Taigi mes 
nos svaras irgi kainuoja 35 turime tarti ačiū Lietuvių die-

iii*į n Imi '

centai. Vargu kur pragyveni
mas yra tiek brangus, kaip pas 
mito

Biznierių pas mus paslaruo 
j u laiku priviso nepaprastai 
daug. Ypač daug atsidarė nau
jų aludžių. Jos tai dygsta, kaip 
grybai po lietaus. Sunku ir su
prasti, kaip jos gali pasilaiky
ti.

Kai tiek daug biznių privi
so, tai aišku, jog ir konkuren
cija labai paaštrėjo. Biznieriai 
vienas į antrų šnairuoja ir lau<- 
kia, kuris pirmiausiai užsida
rys. Tokiu budu tarp biznierių 
eina ištvermės rungtynės.

Kai dėl lietuvių, tai galima 
štai kas pasakyti: jie neturi 
nei vienos bažnyčios ir nei vie
nos karčiamos.

— E. K. šiurmaitienė.

re
tai 
Tų 
pa- 

ir 
lie

nos rengimo komitetu*! už tokį 
pasigėrėtinų ir" atmintinų pa
rengimų.

Bebūdamas Chicagoje klau
siausi ir Margučio radio pro- 
gramo. Tas programas susidė
jo tik iš lietuviškų muzikos 
kordų, o daugiausia laiko 
užėmė ponas Vanagaitis, 
vakarų jis buvo užsispyręs 
sirodyti lietuvių priešu, 
stengėsi peikti tų. kuo visi
tuviai džiaugėsi. Pažemindamas 
lietuvius ir jų dienų pasauli
nėje parodoje, jis užginčijo 
Naujienų pranešimų, kad lie
tuvių dienos parengime buvo 
daug žmonių. Jis pareiškė, kad 
ten negalėjo būti daugiau kaip 
3000 žmonių, o kad parapijo
nai turėję kur tai kitų lietu
vių dienų, kur bitoę 5000 žmo
nių. Apie tai nuo kitų žmonių 
girdėjau, kad toj kitoj lietu
vių dienoj buvę tik dulkės, o 
tose dulkėse keli parapijonai.

MILlONIERĖS ŽAISLAS

Aliejaus milioniere Colletta Mulvihill, 17 m., iš Pittsburgh,

8Skaitytojų Baisai b,„
_________ ;_________  '' ii

! Kad taip kalba ponas Vanagai- *pa<> ųuri (turėjo apsivesti su ispanu inžinierium Parades, bet 
i tis, tai mano minčia jis lieka kurį skubiai apsivedė su Thomas Green, uždirbančiu $25 į mė- 
Į žmonių akyse melagis. Aš pats L eg. troko draiveriu. Bet kaip greitai apsivedė, taip greit pa- 

in i simetė dėl nesugyvenimo. Dabar abu reikalausią vedybas pa
naikinti.

nebeužsi-

Gerbiamos Naujienos: 
turiu tamstoms padėkoti 
gražiito radio programas, 
tik vienų jūsų radio programą 
girdėjau ir jis man labai pa
tiko. Tai buvo rugpjūčio 8 die
nų. Aš tada lankiausi pas sa
vo gimines Marųuetle paYke 
Chicagoje.

Buvau, žinoma, ir Lietuvių 
Dienos celebracijose pasaulinė-1 
je parodoje. Taigi norui ir apie 
tai prisiminti. Daug ko nera
šysiu. Kurie buvo tai matė, ir 
džiaugiasi matyta 

tai

už

gražybe, o 
griaudžias, 

Aš manau, 
susilauksimkad mes nebegreit 

tokių gražių ir įspūdingų af 
vaikščiojimų, kokius lietuviai 
turėjo rugpjūčio 5 dienų pa-

-=***

Tiems, Kurie Mano
Pirkti Sau Rakandus

Jus be abejo, matote iš spaudos, kaip šioje šalyje pa
plito įvairus streikai. Ir dar jiems rie galas. Streikai 
kyla iš to, kad darbininkai reikalauja didesnio atlygini- 
nio.

Darbininkai be abejonės laimės. O kada darbinin
kams bus daugiau mokama, tuoj bus pakeltos kainos 
ant įvairių prekių. Tų prekių tarpe rasis ir rakandai.

.Jeigu jums reikalingi rakandai, kodėl nepirkti dabar 
kada kainos dar žemesnės.

Šiai Keli Musų Krautuvės
B ARGEN AL

Geležinė Lova, Springsai irMatracas (Visas komplektas) ■
Virtuvių Stalai su 4 krėslais

*9.50
, 3 Dalių Bedroom Setas

*39.50
Nauji tiesiniai Pečiai $69.00 Rfi
vertės Dabar tik............. ..............
KARPETOS 9x12 pėdų didumo g

K

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Phone SEELEY 8760

■' ..   —r ‘"y  i  - ■■■■■ -   r,-" rtrt

rengime pasaulinėje parodoje 
neapsakoma daugybė 

žmonių, visur susikimšę, visur 
apgulę. Ir visi tik grožėjosi tito 
neišpasakytai gražiu progra
mų, kurį atliko taip gražiai su- 
mokinti lietuviai ir lietuvaitės. 
Rodė savo miklumų, ir daina
vo dainas taip gražiai, kad mu
sų širdis pripildė jausmais ir 
pasigėrėjimu. Ne vienas turė
jo šluostyti riedančias iš akių 
ašaras. Ir tas pasiliko musų 
mintyse ant visados.

Dar sykį turiu tarti 
tiems darbuotojams, kurie 
pasidarbavo musų tautai, 
buvęs

aciu'

Ten

Joseph Shaull,
Studa, Fa.

LIETUVOS ŽINIOS
Kokioje padėtyje yra 
Klaipėdos hitlerinin

kų bylos

su 
ten 
Jų
mi 
nis

Praeitų pavasarį Klaipėdos 
krašte susekus priešvalstybinį 
kai kurių vokietininkų organi
zacijų veikimų, buvo tuojau 
pradėtas tų organizacijų svar
besniųjų vadų tardymas. Pasi
rodo, kad tos organizacijos, 
prisidengę gražiais Šukiais, ren
gėsi ginkluotu sukilimu atplė
šti Klaipėdos kraštų nito Lie
tuvos. Tai skaudi lietuvių tau
tai ir valstybei byla, kuri ve
dama visu rimtumu. Tardymų 
veda reikalingas teismo tardy
tojų skaičius, padedamas visos 
eilės pagelbinio aparato. Kiek 
leidžia sąlygos, tardymas va
romas skubiai, šiomis dieno
mis tardymas bus jau baigtas. 
Liks surašyti tik kaltinamasis 
aktas. Tačiau tai didelis dar
bas, nes surinkta labai daug 
kaltinamosios medžiagos.

Lig šiol jau* yra ištardyta 
1237 žmonės. Kaltinamaisiais 
patraukta 142 žmonės. Jų 15 
yra pasislėpusių nuo teismo, 
vienas teroristinės tardomųjų 
organizacijos nužudytas, 86 
laikomi kalėjime, 40 yra lais
vi policijos priežiūroje arba už 
turto laidų. Įžengimasis tardy
mas sudaro virš 10,000 lapų, 
susiūtų j 32 tomu. Dokumentų 
apžiūrėjimo yra 
spausdintų lapų.
mentų yra didelės 7 dėžės. Be 
to, ekspertyzos dokumentai, tei
smo medicina, virš 1000 šauna
mųjų ginklų, apkasai, manev
rai ir t. t. irgi sudaro didelį 
skaičių lapų. Nežiūrint tokio 
kaitinamosios medžiagos gau
sumo, Lietuvos teismų proku
ratūra mano kalti namų j į aktų 
jau surašyti apie rugsėjo vi
durį.

Tikimųsi, kad kaitinamasis 
aktas bus įdomus netik lietu
viams, bet ir kitiems. Tai bus 
charakteringas kai kuriai šių 
dienų politikai istorinis doku
mentas, jį paskelbus. Europos 
valstybių vyrai turės pagrindo 
susirūpinti ne vien Austrija.

Vokiečių spaudimo pasėko
je, Klaipėdos krašte susidariu
sios hitlerininkų organizacijos 
pasiėmė ir ugdė didį nusikal- 
stomųjį darbų prieš lietuvių 
tauta ir Lietuvos valstybę. Jos 
palaikė nuolatinį glau'dų ryšį

Vokietijos hitlerininkais, iš 
buvo vedamos ir remiamos, 
vadai užsienio buvo stato- 
ir jų tarpusavį ginčų užsie- 
sprendė.

Tardymo jau nustatyta, kad į 
abi vokietininkų organizacijas 
buvo įstoję daugiau, kaip 8000 
Klaipėdos krašto gyventojų. 
Dalis tų žmonių buvo suvylio- 
ta grynai medžiaginiais išskai
čiavimais. nes:>tų organizacijų 
nariams buvo <alima> daug pi
giau* ir geriau parduoti savo 
ūkio gaminiui, šiandien, kaip 
paaiškėjo tų organizacijų tik
slai ir darbai, žmonės patys 
jų atsižada iy„., ląiko jų veiki
mą buvus žalingų ir visam 
Klaipėdos kraštui ir jo loja
liems piliečiams. Klaipėdos lie
tuvių laikraščiai kasdien spau
sdins visą eiįę „ I<laipedos kra
što ūkininkų, buvusių priešval
stybinių organizacijų narių, pa
reiškimus, kuriais jie viešai ap
gailestauja, kad paklausė hit
lerininkų agitacijos, nieko ne
žinodami stojo į priešvalstybi
nį darbą. Jie gailisi... Tsb.

Klaipėdos uostas 
pralenkė savo 

kaimynus

virš 1800
Pačių dokU-

Klaipėdos uostas, kaip žino
me, prieina prie Baltijos ju
ros. Tos jitoos pakraščiuose yra 
ir daugiau uostų ;— Ryga, Lie
poja, Ventpilė, Karaliaučius ir 
kiti. Prieš didįjį karų Klaipė
dos uostas savo kaimynų buvo 
užguitas ir per jį ėjo tik labai 
maža dalis dabartinės apyvar
tos. Tada kasmet vidutiniškai 
į uostų atplaukdavo 774 juros 
laivai, maždaug su 285,000 to
nų prekių. Gi dabar jau kas
met į (tostų ateina net 986 ju
rų laivai su 513,697 tonomis 
prekių ir 2,094 vidaus vandens 
kelių laivai su 116,505 tono
mis.

Prieš didįjį karų ir prekių 
judėjimas per Klaipėdos uostų 
taip pat buvo žymiai mažes
nis, negu dabar. Tada kasmet 
vidutiniškai per jį prekių bu
vo įvežama 311,774 tonos, o 
išvežama 352,117 tonų. 1929- 
1933 metais tie skaičiai jau žy
miai pasikeitė Klaipėdos uosto 
naudai. Nors dabar laikai ir pa^ 
sunkėjo, tačiau Klaipėdos uos
tas nesustojo au'gęs, kaip kad 
kiti Baltijos juros uostai, Klai
pėdos uostas pamažu* vis aib 
ga, plečiasi, piųderniškeja ir 
ima lenkti kitus savo kaimy
nus. Per šį postų didėja netilę 
įvežamų bei išvežamų prekių 
kiekis, bet lygiai didėja ir tran
zitas.

r ...... ................. ..........
zuojant Klaipėdos uostą, dabar 
naujojo baseino rytinėje ir pie
tinėje krantinėje tiesiami nau
ji geležinkeliai, statomi kranai, 
prekių sandėliai ir t. t.

Ne visi dideli jurų laivai da
bar gali priplaukti' prie Uosto 
baseinų. Tuo reikalu jau susi
rūpinta ir stengiamus] nors da
lį uosto pagilinti ligi, — 10, 
metrų. Taip pat būna atsitiki
mų, kad prie naujojo baseino 
ir prie muitinės esamose kran
tinėse tik su dideliu vargu pa
vykdavo sutalpinti visus at
plaukusius laivus. Tada daro
si labai aktualus reikalas mui
tines krantinę pailginti. Šio 
darbo taip pat jau imamasi ir 
numatoma Klaipėdos uostą pa
dalinti į 6 rajonus. Vykdyda
ma Klaipėdos uosto tobulinimo 
ir modernizavimo darbus, uos
to administracija,' numačiusi 
įsigyti reikalingas mašinas ir 
kitus naujoviškus įrankius. 
Klaipėdos uosto rinkliavos yra 
nedidelės, net mažesnės, negu 
kituose Baltijos juros uostuo
se tokios pačios rinkliavos. 
Klaipėdos uostas konkurenciją 
su savo kaimynais visiškai iš
laiko ir darbo turi daug dau
giau, negu kiti Baltijos judros 
uostai. Per Klaipėdos uosta ei
na daugiau, kaip 60% visi Lie
tuvos eksporto ir importo. Jis 
patenkina visus Lietuvos rei
kalavimus. žinoma, jeigu atei
tyje per Klaipėdos uostų žy
miai padidėtų kitų »valstybių 
prekių tranzitas, tai ir patį 
uostų tektų dar daugiau plė
sti. Tik visa bėda, kad Klai
pėdos uostas Lie.tiVvai lig šiol 
buvo labai nuostolingas. Per 
pirmąjį dešimtmetį į uostų plė
timo ir tobulinimo reikalams 
įdėta daugiau, kaip 27 milijo
nai litų. Tuo tarpu iš uosto gau
ta tik apie 5 mi!. litų.

Tsb.

Pertvarkomas švie
timas Lietuvoje

Tobulinant ir moderni

mokyklų, bus įsteigta daug že- nėmis 
mes ūkio mokyklų. Jose moks
las tęsis 4 metus ir iš jų iš
ėję žmonės kad ir grįš į ūkį, 
tačiau jau turės daugiau .su1- 
pratkno apie žemės ūkio kėli
mą.

Antroje eilėje yra iškilęs pre
kybos ir amatų mokyklų stei
gimas. Ištiesų, lig šio! lietuviai 
prekyba ir amatais mažai do
mėdavosi. Viską savo rankose, 
išimtinai, turėjo svetimtaučiai. 
Dabar Lietuvoje prasidėjęs ju
dėjimas, kad prekyba, pramo
nė ir amatai turi būti lietuvių 
rankose, atkreipė daugelio dė
mesį j šiuos verslui. Taigi ir 
susirūpinta jiems tobulinti 
steigti speciales mokyklas.

Aukštajam prekybos moks
lui eiti Klaipėdoje nuo šių me
tų rudens bus įsteigtas komer
cijos mokslų institutas. Tai 
bus lygus universitetui. Jį iš
ėję žmonės galės vadovauti 
pramonės ir prekybos įmo
nėms.

Greta šių pertvarkymų, dar 
susirūpinta ir meno reikalų kė
limu. Tuo tikslu prie švietimo 
ministerijos yra įsteigtas nau
jas kulto departamentas. Ti
kimųsi, kad šios švietimo re
formos bus daugiau gyveni
miškos ir kraštui atneš dides
nę naudų, negu lig šiol buv.u- 
sis švietimas.

vagystėmis piktadarių 
gaujų. Suimta: Ant. Dailydc, 
Ant. Simonaitis, Ant Kačin
skas, Ad. Pauliukonis ir Ju*oz. 
Bakšys. Vienas gaujos dalyvis 
dar slapstosi.

Rastas moters lavonas.
Liepos 30 d. Šunskų miške 

rastas moters lavonas. Spėja
ma, kad nelaimingoji nužudy
ta beuogaujant. Dalykas tiria
mas.

CLEVELANDIEČIŲ 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St, 

Cleveland, Ohio
Kur kasdien galite gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už
sirašyti ir jos bus pristatomos 
jums kasdien į namus.

DIDŽIAUSIA

Paroda
Tsb.

Popiermalkių kaina vis 
kyla

KAUNAS. — Miškų dep. jau 
pagamino 300,000 erdm. popier
malkių. 170,000 erdm. užpirko 
Klaipėdos celulozos fabrikas, 
mokėdamas po 14—15 lt. Kai/-! 
no pirkliai departamentui siū
lo po 18 lt. už erdm. ir duoda 
garantiją, kad visas pagamin
tas popiermalkes paims.

Dabar departamentas, 
būt, skelbs varžytynes 
mintoms popiermalkėms 
duoti.

Dabartinis Lietuvos švieti
mas sutvarkytas dar pagal ru
sų prieškarinę sistemų. Visa
me krašte yra daug gimnazi
jų ir vidurinių mokyklų, kiA 
riose yra tik bendras - lavini
mas. Tokias mokyklas išėję 
žmones nieko gyvenimiško ne
išmoksta ir priversti arba grįž
ti vėl i ūkį, arba tęsti moks
lus Universitete. Tačiau ir uni
versitete jau visi nebesutelpa 
ir susirūpinta baigusių aukš
tuosius mokslus žmonių per
tekliumi.

šioms reiškiniams esant, Lie
tuvos švietimo vadovybė jau 
sugalvojo
švietimo sistemų. Turint gal
voje, kad Lietuva yra žemės 
ūkio kraštas, ypatingai dėme
sys švietimo pertvarkyme yra 
kreipiamas į žemės ūkio mo
kyklų steigimų. Manoma, kad 
vietojo dabartinių vidurinių

Marijampole

tur 
paga- 

par-

Marijampolės policija likvidavo 
vagių gaujų.

šiomis dienomis Marijampo
lės kriminalinė policija likvida
vo terorizavusių Marijampolės 
ir Vilkaviškio apskričių ūkinin
kus stambesnėmis ir smulkes-

VEDŲ 
P^AmERIKOJ'
Linija

Iš Gothenburgo j Stockholmą ke
lionė elektriniais traukiniais ima 6 
valandas per gražiąją Švediją. Ši- 
kelionė jungia musų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susisiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau
kioja musų naujas laivas “MARI- 
EHOLM”, kelionės laikas 24 vai.

Išplaukia Iš New Yorko 
Gripsholm ..... ** ’’
Kungsholm, ....
Drottningholm
Gripsholm ..... .

Kreipkitės i vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., ChicAgo, I1L

Rugsėjo 6
Rugsėjo 12

Rūgs. 25
.... Spalio 3

ST.PAUL’S
HOSPITAL
828 W. 35th Place

Tek YARDS 2909 
Tek BOULEVARD 6060

CHICAGO, ILL.

pertvarkyti pačių

St. Paul a yra jUsu apielinkės li
gonine. kur kiekvienam ligoniui 
visuomet suteikiama mandagus ir 
veiklus patarnavimas. Medikalis, 
chirurgijos ir prie gimdimo patar
navimas už 10 dienu, normaliuos 
se atsitikiihuose $50.00. Išėmimas 
tonsilu, daktaro patarnavimas, 
ligoninė h operacijos kambario 
saskaita kainuoja $20.00.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

NAUJŲ
1935-tų METŲ

PHILCO

RADIOS

PEOPLES
KRAUTUVĖSE!

Philco 
54G ir

radios

Atvaizdas Naujo 
Radios Modeliai No.

506.
1935 metų Philco

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

i

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

Mažom Kainom
PASIRINKIMAS

nuo 

20.00 
295.00iki

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

a, .<*ompany6

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

Hemlock 8400 *

4179-83 Archer Avė.
Corner Richmond Street

Lafayette 3171 
CHICAGO, ILL.

f
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Labai įdomu subren
dusioms, pagyvenu

siems ir seniams
Visur viešpatauja nuomonė, 

kad žmogui lengviausia moky
tis jaunatvėje. Juo kas aukš
tesnio amžiaus, tuo sunkiau 
jam kas nors naujo išmokti. 
Dažnai galima išgirsti posakį: 
“Aš jau per senas, kad galė
čiau mokytis.” Ir tokiu bildu 
subrendę vyrai patys save su
gesti j onuoja, kad jie jau nieko 
negalį išmokti ir nesimoko. Ki
tas gal ir norėtų išmokti sve
timos kalbos, arba kokio moks
lo. bet jį atbaugina visur p.’i- 
gijusi nuomonė: “Pagyvenu
siam žmogui labai sunku mo
kytis.“

Tuo tarpu pasirodo, kad ši
ta nuomonė yra visai klaidin
ga ir be pamato atstumia ne 
vieną nuo mokslo,

The Reader’s Digest paskel
bė Kolumbijos universiteto 
(New York) šiuo klausimu la
bai įdomių tyrimų rezultatų, 
kurie ne vieną senį gali pa
guosti ir paraginti ko nors nau
jo išmokti.

Pirmiausia buvo daromi ban
dymai su mokytojais, norinčiais 
įsigyti magistro laipsnį. Tokių 
buvo 465. Jie visi suskirstyti 
pagal amžių į tris grupes: pir
moji grupė 20—29 metų, ant
roji 30—39 ir trečioji 40—49 
metų. Pirmoji ir antroji grupė 
egzaminus išlaikė beveik vie
nodai. Geriausiai pasirodė per 
egzaminus trečioji grupė (40— 
49 metų). Toliau prof. Thorn- 
dike darė bandymus, kokiame 
amžiuje žmogus lengviausiai 
mokosi kalbų. Jis sudarė tris 
mokinių grupes pagal amžių: 
20—25, 26—35 ir 35—57 metų 
amžiaus. Visos trys grupės mo
kėsi esperanto kalbos lygiu lai
ku ir pas tuos pačius mokyto
jus. Ir visos trys grupės paro
dė maždaug vienodus gabumus. 
Skirtumas pasirodė tik tarp as
menų, kurių buvo gabesnių ir 
mažiau gabių. Bet grupės, 
imant vidutiniškai, parode be
veik vienodus gabumus. Tuo 
dar nepatenkintas prof. Thom- 
dike paėmė seniausią grupę 
(35—57) ir leido ją lenktynių 
su kita 18 metų mokinių gru
pe. Ir štai seniai net dvigubai 
greičiau išmokdavo duodamus 
jiems kalbos uždavinius. [Paga
liau jis leido senius lenktyniuo
ti su 9—11 metų parinktais 
gabiausiais mokiniais. Pasirodė, 
kad šita jauniausioji grupė 
sunkiausiai mokosi ir nė iš to
lo negalėjo susilyginti su se
niais.

Taigi įsivyravusi nuomonė, 
kad vaikai lengviausia mokosi 
kalbų, praktikoje nepasitvirti
na.

Toliau pasirodė, jog pagyve
nusioms ponioms, norinčioms 
išmokti mašinraščio bei steno
grafijos, nereikia nusiminti. 
Mašinraščio ir stenografijos 
kursai parodė, kad ir jaunos, 
18—20 metų, panelės ir, susi
laukusios 30—40 metų, ponios 
savo gabumais beveik nesiski
ria.

Kitas prof. dr. J. W. Tilton 
darė tyrimus su kaliniais. Jis 
observavo 307 kalinius, kurių 
dauguma buvo visai menko 
mokslo. Nors jie labai seniai 
nieko bendro su mokinimus! ne
turėjo ir iš viso buvo labai ne 
inteligentiški, vis dėlto jie iš
mokdavo 82% to, ką išmokda
vo vaikai, nors vaikai mokėsi 
keturis kartus tiek laiko. Vadi
nasi, suaugę kaliniai (jų tarpe

• SKRIDO STRATOSFERON

Max Cosyns, kuris kartu su 
belgų mokslininku Neree Van- 
derbilt, skrido į stratosferą 
ieškodami tikslesnių žinių apie 
kosminius spindulius. Buvo su
sirūpinta dėl jų likimo, nes pa
sikėlus į stratosferą nebuvo 
gauta iš jų jokių radio prane
šimų. 'Pečiaus jie sveiki nusi
leido Jugoslavijoj. Jų radio 
pranešimus sutrukdė Vokieti
jos ir Austrijos stotys.

parodė beveik 
daugiau gabu-

mažėjimo prof. 
kad amžiui

buvo ir senių) 
keturis kartus 
mų kaip vaikai. 

Dėl atminties
Thorndike mano, 
kylant ji mažėja, bet labai pa
mažu. Jis tvirtina, kad, viduti
niškai imant, atmintis nuo 25 
iki 45 metų mažėjanti tiktai 
apie 1% kasmet.

Bendrai savo tyrimų rezul
tatus prof. Thorndike šitaip iš
reiškia: suaugusių žmonių ga
bumas mokytis beveik nesiski
ria nuo jaunų (17—19 metų) 
gabumų. Geriausias laikas mo
kytis kokio nors dalyko yra 
tas, kada žmogus gali savo 
mokslą pritaikyti praktikai, 
nes tiktai praktiškai mokslą 
taikant jis tampa musų išsila
vinimo organiška dalim.

Pagaliau prof. Thorndike 
stengėsi atsakyti ir į klausimą, 
kokiame amžiuje dideli žmonės 
yra sukurę geriausius savo ku
rinius.

Jis ištyręs 381 didžiausių 
žmonijos istorijos vyrų gyve
nimą ir priėjo išvados, kad iš
vedus vidurkį, didžiausius savo 
kurinius jie yra sukurę turė
dami 47% metų.

Iš viso aukščiau pasakyto iš-

PROBAK-
suteikia 

barzdaskutyklot 
■mmh komfortą

skutimus 
namie

(PROBAK BLADF)

i eina, kad ir 
pagyvenusiems 
ma visko 

J

suaugusiems ir gražių dainų ir muzikos bei 
žmonėms gali- naudingų pranešimų apie nupi- 

‘ i mokytis ir išmokti gintas prekes Budriko krautu^ 
taip kaip ir jauniems. Atsisa- vėje.—K. ,
kinėjimas amžium ar tik no! —------------
bus daugiausia tingėjimo reiŠ-1 žymus negirdėti ąPastai pil- 
kinys. Norintiems mokytis pa-dys Lietuvių radio programą 
gyvenusiems ir net seniams 
prof. Thorndike tyrimai yra 
paguoda, paraginimas ir viltis. 
Subrendęs amžius ir net senat
vė nepūstoj a kelio prie naujų 
žinių ir mokslo. -—J. P.

Tarp Chicagos

Progress Furniture Co. krau
tuvė, 3224 S. Halsted Street, 
visuomet pasižymi gražiais ra
dio programais. štai rytoj bus 
ypatingai įdomu Įdek vien am iš
girsti dainuojant 
Boxey teatro gudus 
Tai bus Rusų Kuban
Kvartetas, o prie to bus gražios 
muzikos, įdomių kalbų ir svar
bių pranešimų. Todėl > nepa
mirškite atsisukti savo radio 
rytoj, 11-tą vai. prieš pietus į 

(Stotį W. G. E. S., 1360 kilo-

garsaus 
artisus.

Vyrų

1 ■    ..................-- —'■■■■ l.»—-I. .............. ..I—■
’ . Į

Bus didžiule paroda šeštadie
ny po pietų. Bus ‘ drum and 
bugle corps” kontestas. Tuoj aus 
po parodos bus svarbus įvykiai 
to didžiulio apvaikščiojimo, kurs 
rengiamas Cicero’s 65 metų su
kaktuvėms paminėti. Bus lygiai 
svarbių ir įvairių įvykių kiek
vienų vakarą, pradedant su 
Penktadienio “Naktis Graiki
joj”, (Night in G.reece). Šis 
įvykis buvo pirmas eilėj Tautų 
Naktų, kurios atsibus minėta- 

surengtame Ci-

AR REIKALINGA PINIGU?
Pinigus skolinant ant Pirmų Morgičių lengvomis at

mokoj imo išlygomis.
Norėdami paskolos kreipkitės ypatiškai

2242 W. 23rd Place

Lietuvių
Vaikai, mergaites

Visi vaikučiai, kurie dalyva
vo pasaulio parodos lietuvių 
vaikų chore po Petro Sarpa- 
liaus vadovybe, kviečiami yra 
susirinkti šiandien subatos ry
tą 11 vai. Woodman’s svetai
nėje, kampas Lime ir 33-čios 
gatvės.

Rytoj svarbus susi
rinkimas Marcuette 

Parko lietuvių 
piliečių

Nedėlioję, rugpiučio 26 d. 2 
vai. po pietų įvyks labai svar
bus susirinkimas Marąuette 
Parko Lietuvių Amerikos Pilie
čių klubo.

Šiame susirinkime bus išduo
ti visi raportai nuo taksų, van
denio pressure, parko, policijos, 
streetkarių ir rengiamo lietuvių 
pasirodymo rugsėjo 9-tą Marq- 
uette parke.

Valdyba kviečia visus narius 
dalyvauti, ypatingai kviečia mo
teris, kurios sudaro apie 30% 
klubo narių, bet apie 5% lan
ko susirinkimus. Klube dabar 
randasi virš 600 narių. Numa
toma, kad dabar, vasaros karš
čiams praėjus, vėl nors pusė na
rių atsilankys į susirinkimus.

Susirinkimas rytoj įvyks lie
tuvių parapijos salėje, 68th ir 
Washtenaw gatvės. Prašom vi
sus pribūti į laiką. Sek r. J.L.J.

RADIO
Budriko programas

Nepamirškite ryt dieną pasi
klausyti puikaus radio progra- 
mo, kurį duoda Jos. F. Bud
riko radio ir rakandų krautu
vė, adresu* 3417 S. Halsted St. 
Programas duodamas iš galin
gos WCFL stoties, 970 kil. nuo 
1 iki 1:30 po pietų. Išgirsite

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI- 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikališkiems Instrumen- 
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS. 
JEWELRY & MUSIC STORE, John Kass, sav. 

4216 Archer Avenue.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS '

HAPPY CHARLIE’S TAVERN
2301 So.Oakley Avė.

ĮVYKS ,

Siibatoje, Rugpiučio 25 d., 1934
Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir nepažįstamus 

į musų Naujos Alinės atidarymą. Bus gerų šaltų gėrimų, užkandžiai 
veltui.

Bus gera muzika.

DAROME PASKOLAS 
nuo $500.00 iki $2,500.00 

ant Pirmų Mortgičių ir gerų namų

KEISTUTO LOAN AND BUILDING 
ASS0C1ATI0N NO. 1 
840 West 33rd Street

cycles.
’ %

Tautų Karnivalas 
Ciceroj

Lietuvių Diena pirmadieny, 
rugpiučio 27

Svarbiausias įvykis Cicero j. 
Bus didelis karnivalas. Šios iš
kilmes prasidėjo Penktadienio 
vakare, Rugpiučio 24, 1934, 7 
valandą su bombų pasveikinimu, 
ir tęsis iki šeštadienio vakaro, 
Rugsėjo 1, 1934. Yra vilties 
kad su virš 300,000 žmonių ap
lankys įvairius parengimus. 
Karnivalas yra laikomas tarp 
50 ir 52 gatvės ir-Cermak Road, 
(22 Street.)

me karnivale, 
ceros Post No. 96 of the Ame
rican Legidn ir vietinis laikraš
čio, Cicero Life.

Yra. kviečiamos visos tautos 
prisidėt. Kiekvieniems skiria 
dieną. Mums lietuviam.': paskir
ta pirmadienio vakaras, Rugpiu
čio 27, 1934. lietuviai tUri 
stengtis pasirodyti nepraščiau 
už kitus. Tik visa bėda, kad 
mažai laiko prisirengti. Bet to 
nežiūrint, prie gerų norų vis
kas galima. Aš kviečiu visus 
skaitlingai susirinkti šiandieną 
2 valandą po pietų. Parodos 
.tarpe visų kitų dalyvių maty
kite Savo Lietuvius Kareivius 
uniformose, vadovaujant p. J. 
Klimui.

Paroda
Sterling Morton High School. 
Nuo High School eis iki Cermak 
Road, (22 Street), o nuo ten 
iki 50 Avenue, kur yra įrengta 
platfor)ne. TJen atsibus pra
kalbos. Taipgi nepamirškit at
silankyti katrą vakarą paran
ku. Visuomet matysit ką nors 
nauja.

4 
prasideda nuo J.

—Deveikis.

Pirkit Anglis Dabar!
Anglys dabar dar nerM brangios.

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

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

GRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS BERNADISIUS, Sav. 

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

---------------- ----- - ----------------------------------........................................

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins Regėjimą

Ar jums reikia akinių? Aš jau pri
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 AKINIŲ DIRBTUVĖ

756 West 35th St.
Tel. YARDS 1829kampas Halsted Street

YRA 
PAVOJINGA

Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums

KIEKVIENOS
RŪŠIES
I

gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. •

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

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

Experience

Name in fūll .......
■ Pfint

Address ............ ..... ................ State...... .... City...........
Print

Weight ........ ........ . ___  Height .........
. ■ ' • U * '

' t

...............Age....

Gerkit

MUTUAL LlOMOR COMf*ANYv
V • m

STRAIfi HT KEHTIKKY 
BOURBON

ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtinės

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

Mutual LiųuorCo
4707 S. Halsted St.

, Tel. YAKDS 0803

Budriko Krautuvėje
Specialis Išpardavimas Skalbyklų

Perkant Gerą Skalbyklą Pridedame 
Prosinimo Mašiną 

vertes &69.00DYKAI

Budriko krautuvėje jus rasite didelį pasirinkimą:

Žieminių Pečių ir Oi! Burners, Gesinių Pe
čių, Radio, Karpetų ir Refrigeratorių

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 S. Halsted St. Chicago
Pasiklausykite Radio Programų: Nedėliomis WCFL, 970 k. nuo 1 

vai. po pietų. Ketvergais WHFC, 1420 k. nuo 7:30 v. vakare.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU~1R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeciAliškai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryte iki 1 vai.
4200 West 26 Si, Kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis !
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 3

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.________
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SVEIKATA
Atmosfera Ir Oda

kaip nacionalso-

Rudasis PragarasKOLIZIJA ORE

susi-

didžiausias

MIESTAS SVEIKESNIS, NEGU SODŽIŪS

akivaizdoje batų

u

KARO KIBIRKŠTYS — AR TIK DERYBOS?

Ąt

KU-KLUKSAI GELBĖS TĖVYNĘ

busi- 
bet,

vieno vie- 
vyro, • kuris

18.00
4.00 
2.00 
1.50
.75

8c 
18c 
75c

belaisviais,
kad be karabino Nr.

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

w________ ____ 2Z, . * by
The Ūthuanian News Pub. Co., Ine.

Bisiaakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams ------ -------- ------------
Pusei metų •••••••*•••••■•■•••••••••>
Trims mėnesiams MM ••••«••*«<
Dviem mėnesiams ____ _
Vienam mėnesiui mm«m*mm4m

Chicago j per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Minėsiu! ——-

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
raštui

Metams_________—____ ____  $7.00
Pusei metų ____  8.50
Trims mėnesiams __ ___ _______ 1.75
Dviem mėnesiams _____........ 1.25
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams---------- ______ ___ —- 18.00
Pusei metų •• MMM«M«*MM«M« «M« MM 4.00
Trims mėnesiams M •••••• mm« ••• « • 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Subscription Kates j
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
ic per copy ___________ ‘

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
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yra Įtiek tiesos, kiek ,pas jį jpatĮ yra panašumo į tą pasakiš
ką gyvūną, kurio vardu jisai save tituluoja. Bet jau taip 
visuomet būna su tos rųšies elementais: kai tik prasi
deda didesnis sąjūdis liaudyje, tai jie išlenda, kaip Pi
lypas iš kanapių, ir pasisiūlo “gelbėti tėvynę”. O kad 
butų nuo ko gelbėti, tai juk reikia sugalvoti kokį nors 
baubą.

Netolimoje ateityje, gal būt, reikės “traffic’o” po- 
licmanų padangėse, kad jie tvarkytų aeroplanų judėji
mą ore. N^s štai, vienoje žinioje iš New Yorko jau pra
nešama apie susikulimą dviejų lėktuvų viršum Brook- 
lyno.

Tiesa, toje nepaprastoje nelaimėje abiejų lėktuvų 
valdytojai buvo irgi nevisai paprasti: kiniečiai skrai
dymo studentai. Veikiausia juos buvo atsiuntusi j šią 
šalį išmokti aviacijos Kinų valdžia, idant jie, sugrįžę 
namo, galėtų padėti savo kraštui suorganizuoti oro jė
gą prieš Kinijos prispaudėjus japonus.

Jau seniai buvo įrodyta, kad yra neteisinga ta nuo
monė, jogei gyventi sodžiuje esą sveikiau, negu mieste. 
Nežiūrint didelio gyventojų susigrūdimo miestuose ii’ 
daugelio kitų nepatogių sveikatai sąlygų, žmonių mir
tingumo nuošimtis miestuose per paskutines kelias de
šimtis ėjo' mažyn sparčiau, negu kaimuose ir, galų gale, 
vidutiniškas miestiečio amžius pasidarė ilgesnis, negu 
sodiečio.

Dabar Jungtinių Valstijų cenzo (žmonių surašinė
jimo) biuras paskelbė skaitlines, iš kurių matyt, kad 
miestuose miršta mažesnis nuošimtis kūdikių (būtent, 
57.1 iš 1,000), negu kaimuose (58.9 iš 1,000). Tie ap
skaičiavimai buvo padaryti, pasiremiant 1933 metų da
viniais.

Nuo ko tatai pareina? Veikiausia, nuo dviejų pa
matinių priežasčių: miestiečiams yra prieinamesnė gy
dytojų pagelba ir miestuose yra geriau prižiūrima van
dens ir maisto švarumas. Šitie faktai duoda vilties, kad 
su mokslo ir kultūros progresu žmonija mokės vis sėk
mingiau ir sėkmingiau kovoti su ligomis. Apie tuos lai
kus, kada ligos bus visai išnaikintos, šiandie dar, žino
ma, butų per anksti svajoti.

Iš tolimosios Azijos vėl ateina žinios apie Santykių 
paaštrėjimą tarpe Japonijos ir Sovietų Sąjungos. Japo
nai suareštavo 88 sovietų piliečius, tarnaujančius prie 
Rytinės Kinijos geležinkelio tariamoje “nepriklausomo
je” Mančukuo valstybėje ir apkaltino juos sąmokslų da
rymu prieš Japonijos karo jėgas. Maskva, žinoma, iškė
lė prieš tai griežtą protestą.

Šitokį, incidentai lengvai gali privesti ne tik prie 
santykių nutraukimo tarpe Rusijos ir Japonijos, bet ir 
prie ka,ro.

Tačiau vienas Mančukuo (Mandžurijos) laikraštis, 
kalbėdamas apie tai, išreiškė Visai kitokią nuomonę. Ji
sai sako, kad tai esą niekas kita, kaip tiktai tam tikras 
Azijos tautos būdas derėtis. Japonija nori kuopigįau- 
siai nupirkti sovietų geležinkelį Mandžurijoje. Kada 
Maskva nepriima japonų pasiūlymo ir po ilgų ginčų 
abi pusės nutaria derybas pertraukti, tai japonai pada
ro kokią nors provokaciją, kuri pastato į pavojų taiką 
tarpe tų dviejų šalių. Šitaip gąsdindami bolševikus ka
ro pavojum, japonai tikisi juos priversti numušti gele
žinkelio kainą.

Reikia pastebėti, kad ši taktika pasirodė praktiko
je gana sėkminga. Pradžioje sovietai reikalavo už savo 
geležinkelį 100 milionų auksinių rublių, oi dabar jau jie 
Sutinka jį parduoti mažiau kaip už trečdali tos sumos. 
Bet toks būdas derėtis gali kartais visit netikėtai su
daryti padėtį, kurios nei viena, nei antra pUsė nebega
lės pataisyti.

Ku-Klux klano didysis driežas (grand dragoh) 
Marylando viešpatijoje pareiškė savo žemiesiems ku- 
kluksams, kad jie turį ruoštis dideliam žygiui: gelbėti 
Amerikos Darbo Federaciją nuo komunistų jsigalėjirtio. 
Girdi, jeigu ištikimieji tautos sūnus urnai nesukrus dar j 

buotis, tai Amerikos darbininkų unijų susivienijimas 
netrukus atsidursiąs komunistų rankose.

Toje ku-kluksų vado pasakoje apie pavojų Ameri
kos Darbo Federacijai patekti j komunistų ,kontrdlg

Rašo Dr. T. Dundulis
Kas sudaro karštą orą ne

maloniu ir nepakenčiamu? Kar
štas oras pats savaime yra tik 
dalis nesmagi/mo vasaros karš
čiuose. Bet kada prisideda 
drėgnumas prie karšto oro, ta
da jau sudaro orą visai nepa
kenčiamu. Tiksliau sakant, kar
štas oras paima didesnę kie
kybę drėgnumo, ir tada mes 
jaučiame karštį daugiau, negu 
kada oras turi tiek pat laips
nių karščio be drėgnumo.

Viskas gamtoje tvarkosi su
lig fizikos, chemijos, fiziologi
jos ir kitų įvairių mokslų dės
nius. Gamta sėlig tais pat dės
liais su’teikė ir žmogui vėdini- 
mosi patogumą laike karštos 
— nepakenčiamos temperatū
ros. Tas žmogaus gamtiškas 
vėdinimosi yra oda ir joje tel
pančios labai mažytės prakaito 
liaukos, turinčios mažytį kana
lėlį. Tų liaukų ant visos odos 
randasi apie keli 'milijonai, Or
ganizmo vėdinimasis operuoja
si savaime per odos prakaita
vimo procesą. Dėliai to minė
tos prakaito liaukos atlieką, 
svarbų vaidmenį šiame atvejy
je. Tos liakutės pagamina pra
kaitą, kuris išsisunkia kanalė
liais ant odos paviršiaus ir ga
ruodamas paima nemažai ir 
karščio ntio kūno paviršiaus. 
Prakaitavimas yra fizinio po
bodžio. Prakaitas riht -ridos pa
viršiaus yra lyg ir ledas šaldy
tuve. Pastarasis tirpdarhaS ima 
karštj, taip pat prakaitas ga
ruodamas nuo odos paviršiaus 
ima sii savim karštį, ir tokiu 
budu žmogaus kūną vėdina. 
Tiktai tokiu budu mes palaiko
me musų organizmo tempera
tūros lygsvarą, kada išorinė 
temperatūra pakyla aukščiai! 
žmogaus organizmo tempera
tūros?

Prakaite randasi nemažai ir 
kraujo elementų, kaip tai — 
įvairių druskų. Daugiausia ran
dasi priprastos druskos, mažiai! 
cukraus ir kitų substancijų, ku
rios paprastai išvaroma per 
inkstus. Ne visas druskų kie
kis yra prašalinamas prakaitu 
arba su šlapumu. Normalė ar
ba reikalinga įvairių druskų 
dalis pasilieka kraujyje ir Ce
lėse (ląstelėse).

Dabar bus skaitytojams aiš
kiau, kada pasakysiu., jog la
bai prakaiturijant karštoje die
noje nereikia gerti perdaug 
vandens. Labai normalu, kad 
daugiau geriant vandens, dau
giau ir prakaitliojama. Perdaug' 
išprakaituoti be saiko irgi ne
gerai. Be saiko prakaituojant 
ištraukiama iš ktriujo vanduo 
ir druskos. Jeigu druskų nor
ma nėra dąpildoma, tada jau 
paliečiama ir celių drtiškų san
dėlis. Kada pastarasis sande
lis išnaudojama žemiau reika
lingų druskų normris, tada žmo
gų pradeda traukti mėšlungis 
ir jis jaučia ntirilsimiį. Tiesa, 
kad žmogui reikia gerti Briz
giau karštoje dienoje, heįii 
vėsioje, bet reikia gerti su sai
ku. Taipgi įr valgis turi būti 
atatinkamai balansuotas. Kar
štoje dienoje-reikia Valgyt’ kriip; 
ir paprastai. Reikalinga prisi
laikyti tik vieno dalyko — tai 
yra karštoje dienoje mažiau 
valgyti mėsos, b daugiau kraitį, 
molinio maisto. Pienas gerti vi
suomet yra naudinga. Jame 
randasi ganėtinas kiekis kalkių 
druskos, kuri būtinai reikalin
ga -kaipo kraujo subštrinčijri. 
Kaip jau minėjau, išnaudoji
mas druskos kiekio, ypatingai

kalkių, žemiau normos, sudaro 
rimtą priežastį muskulų mėš
lungiui.

Šios kelios trumpos pastabos 
mums parodo, kad musų odos 
aparatas vaidina labai svarbų 
vaidmenį taip sveikatos, kaip 
ir gyvasties palaikyme. Tai yra

odos aparatas, per kurio veiki
mą mes atlaikome išlaukines 
atmainas ir vidujinius netvar
kingumus, kurie neretai suke
lia organizme karštj virš norimos.

Bet kokis daugiau kompli
kuotas pabūklas
tvarkingo užlaikymo. Musų oda, 
kaipo gamtiškas taip labai 
komplikuotas musų vėdinimosi 
aparatas, dar daugiau dėmesio 
reikalaują. Niežas, opos, spuo
gai ir kiti įvairus odos nugrU- 
bimai yra netvarkingumo pa
sekmė. Todėl labai svarbu yra 
palaikyti odą sveikame stdvyj.

(Tęsinys) *
Už tat Oranienburgo gyven

tojų elgsena yra aukštesnė už 
visokį pagyrimą. Atmetus į 
šalį politinius momentus, tik 
pamanyti — kokia butų turė
jusi būti lokiam nedideliame 
miestely jaių vien skaitlin
giems žiopliams sensacija — 
pasižiūrėti, kaip pirmo Vo
kietijos prezidento sūnūs lydi
mas įtakingo Prūsijoje so
cialdemokratų vado vaikšto 
po miestelio gatves, Jkopėčio- 
inis, kibirais ir šluotražiais 
nešini, ir grando plakatus — 
koks reginys! Be to, politinis 
momentas: nuolat gręsia sto- 
•vykla, kuri stovi čia pat mie
sto vidury ir kurion jau ne
maža oranienburgiečių pate
ko; spaudimas, kurį jriltčia 
abelnai visos Vokietijos gy
ventojai, o šalia takios stovy
klos esantieji ypatingai, ir, nėr 
žiūrint visa to, — primygtinai 
šalinamasi specialiai parehg- 
lo teatro, per tris dienas ne
girdėti taktiškai, nė žodžio 
nepratariant einama pro šalį 
visose gatvėse, kur tik muitus 
teko pasirodyti.

Tarp Oranienburgo niekšy
bių mums tas įvykis buvo di
delis moralinis palengvini
mas.

Hitlerininkai stovykloje
Stovykloje SA (štiirmo kuo

pų) sargybinių buvo viduti
niškai nuo 80 iki 100 žmoriių. 
Jų tarpe kartais vienas kitas 
žmogus pasikeisdavo, atei
davo naujas. Didžioji SA na
rių dalis buvo kilusi iš Berly
no apylinkių, kiti buvo atvykę 
iš Pareinio, Saksonijos, Tin- 
ringijos, Silezijos. Socialinio 
kilimo atžvilgiu iŠ inteligentų 
šeimų buvb tik keletas. Did
žiuma SA-ihirikų buvo vals
tiečių rifrbri darbininkų vaikai, 
kuHų tėvrii gana dažnai prie
šingi jiems buvo savo politi
niais požiūriais. Nedaug visai 
tebliso čia tokių, kurie buttj 
ko nors niokosi at-ba dirbę 
profesijoj. Vedusių žmonių 
buvri reta, šturmo dalių na
riai priklauso tai apgailėtinai 
pokarinio jaunimo kartrib 
kurie neišmoko veik niekd 
daugiau, kaip būti bedarbiais, 
ir kurie, neturėdami jokio su
pratimo apie ūkio ir politiko^ 
reikrilus, yra pasidavę nąciiį 
demagogijai apie “sistemą”, 
kuri esanti visa kuo kaitri. 
Butų didelė klaida pas viduti
nį “Šturmininką” ieškoti kad 
ir labai kuklios savos pdliti- 
nėš nudhiortės. Kuoniet ŠA 
nariai stovykloje, ypatingai ei
dami sargybą prie lauko dar
bų, įsileisdavo su mumis be^ 
laisviais į pašnekesius, visiii’ 
it visuomet pasirodydavo, be 
visai nedidelių išimčių, kad 
bUVibias* šturrijo buriliosė 
jiems pirinon galvon yra ma- 

. tęriųlio <apnipinimo reikalas.
Romantika tuos bernužėlius 
dažnai nuvęsdavo iš pradžių 
į naęionalistinį judėjimą, pas
kui, pradedant hrikties žygitj 
romantika, plėšikų ir kafrbi- 
vių. žaidimu su‘ ? politiniais 
priedais, slapstymdn UUo poli
cininkų romantika, baigidhl, 
tiesą, jau pavojirigesnia —< 
susirinkimų ardymo romanti- 

1 ka, palengva SA pavirto a0-

gvardija ir romantikai 
formavo į apmokamos kariuo
menės burius^ kurių viduje 
tvarka ir vadovybė daugelio 
jaunų žmonių psichologijai 
buvo pakeliui.

Nesidomėjimas politika — 
apie politinį nusimanymą nė
ra ko ir bekalbėti — SA tar
pe yra stačiai neįtikimas. 
Prieš reichstago rinkimus ir 
12 lapkričio plebiscitą kar
tais vienu kitu žodžiu būdavo 
dar užsimenama apie 
mus rinkimų davinius:
viena, tokios kalbos būdavo 
labai retos, o, antra, apie rin
kimų rezultatus nekalbėta ki
taip, kaip apie kokio nors 
Smėlingo perspektyvas bokso 
rungtynėse arba apie futbolo 
žaidimą tarp dviejų valstybių. 
Rinkiniams parbaigus, sto
vyklos SA juos visai pamiršo 
kokios nors pakilusios nuotai
kos, kas butų rodos visai na
tūralu, kai žmogus, 'vidujiniai 
atsidavęs savo partijai, hiato 
tokį Hitlerio triumfą, nebuvo 
nė ženklo. SA žmonių pašne
kesiai ėjo amžinai tik apie 
algą, apie jos

skolas, girtuokliavimą, lyti
nius santykius. Jei vidutinio 
SA nario gyvenimas yra vadi
namas viduramžių landskne- 
chto gyvenimu, tai tat nėra 
joks perdėjimas, bet labai vy- 
kuri charakteristika. Oranien
burgo SA kuopos vadas Kru- 
geris buvo pasikabinęs savo 
kambaryje ant sienos tokį po
smą: “Kareiviui reikia gerti, 
bučiuoti ir lošti, nes nežinia, 
kada jam teks. akis užVošti.” 
Ta didžiai gili išmintis SA ka
reivio pasaulį rodo pakanka
mai vaizdžiai.

Per pusę metų aš pažinau 
asmeniškai nemaža SA žmo
nių ir daug, daug kartų mari 
su jais teko kalbėtis. Aš neuž
tikau jų tarpe nė 
nintelio jauno 
bent vieną valandą savo pus
dykio gyvenimo butų sunau
dojęs knygų skaitymui ar tam, 
kad savo palies iniciatyva ko 
nors pasimokytų. Kuomet aš' 
iš savo paties jaunystės metų 
žinau, kokią aibę valios pas
tangų ir stropumo ištisos mu
sų, socialistinio jaunimo kar
tos yra skyrusios tam, kad 
papildytų per 
kliūtis savo liaudies mokyklos 
žinias, kad išsidirbtų ir iškiltų 
aukštai virš savo kiemo lyg
mens, net po ištisų metų dar
bo fabrikuose ir. dirbtuvėse, ir 
kuomet aš lyginu visa tai su 
jaunimu iš Hitlerio “šturmo 
kuopų” — viešpatie, koks čia 
begalinis skirtumas! Daug SA 
žmonių tik besantykiaudami su 
mumis, politiniais 
išgirdo,
98 be mauzerio Nr. 08, be gu
minio knipelio, kortų, alaus ir 
lytinių santykių yra dar ir kaž
kokie kiti pasauliai!

Nenuostabu, kad tokio S A 
jaunimo tarpe pakankamai yra 
sutvėrimų, kurie nesidrovi eiti 
budelio ir kankintojo pareigas. 
Tačiau neteisinga butų manyti, 
kad visi SA žmonės be išimties 

sumažinimus, yra tokie. Ne, buvo Oranien-

burgo sargyboje keletas ir pa
dorių žmonių. Buvo minkšto 
budo, buvo pagaliau net įr kil
nių žmonių, kurių dėka belais
viai retkrirčiaiš galėdavo tru
putį atsidusti, praleisti vieną 
kitą pakenčiamą valandą, — ir 
tie žmonės gali būti tikri, kad, 
ypačiai tarp šlykštaus Oranien- 
burgo barbariškumo, belaisvių 
širdyse gerai užsiliko visoks, 
kad ir mažiausias žmoniškumo 
įrodymas.

Bet kadangi aš čia stengiuo
si* būti kaip galima bešališkes- 
nis ir nesu pasiryžęs dergti po
litinį priešą,
cialistai dergia mus, tai aš ga
liu ir turiu pabrėžti: tokie SA 
žmonės yra didelė išimtis, ma
loni, pažymėtina, bet, deja, — 
išimtis! šiurkštumo *SA yra 
daug daugiau, nekaip žmoniš
kumo; netakto,— kur kas dau
giau už pačią menkiausią ato
dairą; brutališkumas, linkimas 
belaisvius kankinti žymiai, žy
miai daugiau išplitęs, negu pa
prastas valdininkiškas korek
tiškumas. Bet, pagaliau, dauge
lis SA žmonių nėra tokie vien 
lik dėl savo blogų asmeniškų 
palinkimų: juos veikia — ir 
tai yra dąug blogiau —‘planin
gas auklėjimas muštynėms ir 
žmogžudystei, kurie nacionalso
cialistų judėjime yra plačiai 
praktikuojami. Jeigu pats to 
judėjimo “vadas” šlovina bai
siąją žmogžudystę Botempoje, 
siunčia simpatijos telegramas 
sužvėrėj usiems žudikams, kurie 
penkiese miegančiam žmogui 
jo motinos
kulnimis sulaužė gerklę, jeigu 
taip elgiasi “vadas”, kaip tad 
turi elgtis “vedamieji”, jeigu 
ne taip, kaip jie su mumis ne
vieną šiurpią naktį yra elgęsi 
Oranienburgo stovykloje? Jeigu 
tame sąjūdy bet koks žmoniš
kumas yra vadinamas pašiepia
mai “supuvusiu humanizmu”,

(Bus daugiau)
y, ' . ' ’ 1 ' h * ’• »

Kaip nuvažiuoti Į Ford-Lansing Airportą

iš įlatč^iriUšiai pasiekti Ford-Lansing Airportą. Geriausias iršis žemlapis-pritodo,, kuriiis fcį
greiČiriUširiš kelias tiems, kurie gyveną SoUthsidėje ir Northsidėje yra Western avenue iki 
Sibley Boulevatd (147th) pasukti po kairei ir važiuoti iki Burnham avenue ir pasukus po de- 

__  _ o „ , , šinei važiuoti iki airporto. Arba Western iki 159'th ir pasukus po kairei važiuoti iki Burnham 
mokamų Hitlerio prėjoridhį avenue. Ten pasukti po dešinei ir važiuoti iki airporto.

s.?
T*<4^-V Z

■A

"f

Sįiįtfį'į tįsy r ' ' ‘ $



4

šeštadienis, rugp. 25,. 1934 NAUJIENOS, Chlcaga, JU.
— - -------- - - — — • - - --- -------------

Dienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAW

DIENA IR NAKTIS
Sveikinu plunksnos bendra

darbį Juozą Kibeklį, kuris va
kar “Naujienų” laidoje iššauks 
opų ir įdomų “nakties įspū
džių klausimų. Iš pirmo auto
riaus pareiškimo pasirodo, kad 
nakties tamsa nepaslėps įspū
džių nuo jo ir nepasislėps įspū
džių inicijatoriai. Juk kiek
vienam bus įdomu matyti, kaip 
nakties darbai atrodo dienos 
šviesoj. Nes gabi Kibeklio plun
ksna tai nupieš juogražiausia^ 
spalva.

Nakties ir dienos darbai ri- 
šasi su musų gyvenimu. Ko 
nespėjam atlikti dieną, užbai- 
giam naktį—laikas nedaro iš
imčių.

NEGIRDĖTI 
BARGENAI 

BAIGIANT
IŠPARDAVIMĄ

Progress

Diena yra pertrumpa bent 
kokiam žmogaus didesniam dar
bui užbaigti. Su tamsa žmogus 
kovojo nuo pat civilizacijos pra
džios ir da nėra apgalėjęs. 
Tamsoje daug žuvo ideališkam 
tikslu"! pasišventusių žmonių ir 
tik dėl to kad jie negalėjo už
baigt savo žygių šviesoje, žmo- 
<aus protas dar nepajėgė iš

raškyti tamsos ūkanų, kur 
reikia atlikti tolimos kelionės. 
Vienok, tamsa negali pastoti 
kelio žmogaus žingeidumui. Jis 
landžioja po žeme, nardo ir 
plaukioja ant tamsių jurų, skrai
do padangėmis ir tuo kuria 
daugybes įvairių įspūdžių.

šiandien lietuvių visuomenė 
yra susidomėjus leitenanto Fe
likso Vaitkaus skridimu iš New 
Yorko Kaunan. Ir daugeliui 
kyla mintis, kad jam tos ke
lionės dalis reikės atlikt nak
ties tamsoje. Reikės irtis per 
miglas, tamsius debesius, kur 
nei savo šešėlio negalės maty
ti, o nukrypimas nuo tiesaus 
kelio reikštų mirtį ir pražudy
mų Lituianicos Antrosios. Rei
kštų didžiausį smūgį Lietuvos 
tautai ir visai žmonijai.

Tačiau laukt iki nakties tam
sa išnyks nėra prasmės. Turim 
žengt progreso keliu pirmyn' ir 
tėmyti dienos ir nakties įspū
džius.

— Tik tiek? — klausia nu
stebęs marijonas.

— Kiti neklauso, — 
atsidusęs pasakė Šimutis.

— Neklauso?
r— Ne.
Tada stojosi j kojas mari

jonas ir didžiu balsu sušuko:
— Ak jus nepašventinti lie

tuviai, cicilistai ir bedieviai! 
Kiek kartų norėjau surinkti 
jus po savo sparnais, kaip viš
ta surenka viščiukus, o jus ne
norėjot. Todėl sakau: bėda jums, 
bėda!...

Ir ant tų žodžių marijonas 
pabudo.

— Juozas Kibeklis.

giliai

Visi šaukė “surprise” ir 
sveikino Karčauskus.

Muzikantai užgrojo gražų 
maršą.

Tokio netikėto baliaus Kar
čauskai nei sapnuoti nesapna
vo. Tai buvo rengėjų ir šeimi
ninkių paslaptis.

Į tų laikų atvyko daktaras 
A. L. Davidonis su savo žmo
na.

Svečiai susėdo apie stalus, 
kurie buvo nukrauti gardžiais 
valgiais ir gėrimais. Visi pra
dėjo valgyti 
darni senus 
liautus.

.įubiliantai

Labų Dienų iš Lie 
tuvos

Ona Kairiutė, kuri 
iškeliavo Lietuvon 
laivakorčių skyriaus 

patarnavimu, atsiuntė
laiškelį iš -Lietuvos. Ji 

Gerbiami draugai! 
Aš dabar randuosi

Panelė 
neseniai 
Naujienų

linksmų 
rašo:

ir gerti užsveikin- 
jaunuolius ju’bi-

Amerikos Lietuvių Daktaru
____ Praugijos Nariat _ _
Tel. Ofice Wentworth 6380

Res. Hyde Park 8395
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daros kasdie nuo 8 v. ryto tk n ” "T ■ • 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis Dr. bllSaniia A. SlaKlS 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p. Moterų ir vaikų ligų specialiste

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 

išskyrus seredomis

KRAUTUVĖJE.
ant

REFRIGER ATORIŲ Nakties Įspūdžiai
ir

PLOVYKLŲ MarijĮono sapnas
M.

Ši pagarsėjusi

MAYTAG
!>i i» J * » • ■' i

Drabužių plovykla pilnai 
pernaujinta, pirmiau par- 
siduodavo po $175, dabar 
tik

49.50
Naujausios 193;) metų 

mados MAYTAG plovyklos 
Modelis No. 110, sumažinta 
kaina tik

59.50
Kitos nuo $29.;>0 iki $99.50

Dičkis marijonas, kunigas
I. C., pavalgęs gardžia vaka
rienę užmigo ir sapnuoja.

Sėdi jis puikiame soste, ap
siaustas didžios šviesybės, ir 
su* pasididžiavimu žiuri į pra
kaituojančius lietuvius. O lie
tuviai jam kaip tai keisti at
rodo. Lyg tai butų avys — ne 
avys, viščiukai — ne viščiu
kai, visi vaikštinėja ganyklose 
ir renka sau maistų. Vieni tu
ri maisto daugiau, kiti mažiau, 
bet visi atrodo sotus ir pakan
kamai riebus.

— Palauk, — dingtelėjo min
tis marijonui j galvų, — ar ne
geriau bučų, kad tūos žmones 
suvarius į vienų gardų? Jie ta
da galėtų dirbti man, o patys 
gyventi susiturėjime. Tada aš 
pasakyčiau jiems: kas yra jū
sų — tas ir mano, o kas ma
no — tas ne jūsų.

Tada pašaukė marijonas ši
mutį ir sako:

— Suvaryk visus lietuvius 
į mano gardų.

šimutis nobažnai pasiklonio- 
jęs marijonui nudėjo.

— štiš! štiš! -— šaukia ši
mutis ir mosikuoja abiem ran
komis. Bet lietuviai neklauso. 
Po didelių pastangų šimučiui 
pasidavė kelios vištos, kurias 
jis tuojau nusivarė pas mari
joną.

Karčauskų 20-metų 
jubiliejaus balius
Tas ištikro įvyko visai neti

kėtai baliaus kaltininkams Kar- 
čauskams. Visi apie tai žinojo 
išanksto, bet įubiliantai Kar
čauskai nieko nežinojo, kol ne
pamatė, kur jie beesu. Tai bu
vo jiems tikra “surprise 
party”.

Ta “surprise party” buvo, 
surengta rugpjūčio 18 d. To
mo Petroko svetainėje, 8462 
Vincennes Avė., pagerbimui 
Motiejaus ir Jozefinos Karčau
skų dvidešimties metų gražaus 
ir pasekmingo šeimyniško gy
venimo. - /

i
Reikia pasakyti, kad viskas 

buvo gražiai prirengta. Svetai
nė buvo išdabinta Lietuvos vė
liavos spalvomis. Stalai gražiai 
sustatyti ir aptiesti, 
gražių gėlių buketas. 
su akordionu pripildė 
puikia muzika.

Šeimininkės buvo
nios: Ona Plukienė, Ona Kal- 
kienė, M. Pulsuckienė, Ona J. 
Glebienė iš Racine, Wis., ir 
Mr. ir Mrs. Falaris. Jos tik 
ruošės ir priimdinėjo svečius. 
Pačios, kaipo šeimyninkės, bu
vo gražiai ir tinkamai pasirėd- 
žiusips — baltais priejuosčiais 
ir baltom kepurėm.

Kada ‘viskas buvo tvarkoj, 
tai buvo atvesti ir šio viso įvy
kio kaltininkai — Motiejus ir 
Jozefiną Karčauskai. Ir kaip 
jie nustebo, kada pamatė to
kį didelį 4r ęražų būrį savo pa
žystamų, draugų ir kaimynų, 
chicagiečių, raciniečių, dekal- 
biečių, kurių čionai buvo koks 
150 žmonių.

Viduryj 
Smuikas 
svetainę

šios po-

sėdėjo puošnioj 
vietoj. Vienoj jų pusėje sėdė
jo jų šeimynos daktaras A. L. 
Davidonis ir daktaro žrrtona, o 
antroj pusėj jaunas ir simpa
tingas daktaras L. F. Pulsuc- 
kis. Tikrai pavydėtina vieta.

Dr. Davidonis pakilęs pra
bilo į visus susirinkusius ir 
pasakė -gražią prakalbų apie 
šios “paros” kaltininkus Mo
tiejų ir Jozefiną Karčauskus. 
Paskui perstatė pakalbėt d-rų 
L. F. Pulsuckį, ponų J. Zalec- 
kj, ponų A. Vasiliauską, poną 
J. Glebų, ponų Kalkins, po
ną K. Brazaitį ir kitus. Visi 
linkėjo jubiliantams laimės ir 
ilgų metų.

Rengėjai i n teikė gražias do
vanas — Jozefinai gražius lan
gams užtiesalus,- o Motiejui 
gražų elektrikinj laikrodį. Abu
du dovanas priėmė su ašarom 
akyse, širdingai dėkodami.

Svečiai po to dar ilgai links
minosi ir dainavo, ir išsiskir
stė apie trečią -valanda ryto.

šia proga noriu priminti 
skaitytojams, kad

J. Karčauskai yra ge- 
žmonės, my!i laisvų 
gyvenimų ir patys

Kaune. 
Daug mačiau įdomių dalykų, ir 
tikiuosi dar daugiau pamatyti. 
Visa kelionė buvo labai smagi 
ir linksma. Siunčiu glėbį gerų 
linkėjimų visiems savo drau
gams. Kaip turėsiu" laiko para
šysiu daugiau.

—Ona Kairiutė.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos. — 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedčl. pagal sutarj. 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Renublic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 1 IJ pfu vi n i DnlrfAraiesti priežastimi galvos skaudėjimo, L. luieiUViai U a K tarai 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
das. Speciali atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai- 

dėlioj nuo 10 iki 12.
Daucely v at8!L‘k!mų»r ®kys atitaiso-Į Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 

Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a. m.

Dt S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Akušerės __
K. Jarusz

Physical Therapy Į somos.. Valandos nuo 10 iki’8 v. Ne- 
and Midwife

6109 S. Albany
Avenue _ _ _
Phone m08 be akinių. Kainos pigiau

Hemlock 9252 kaip pirmiau.

gimdymo namuo 4712 South Ashland Av, 
se ar ligoninėse,) Phone Boulevard 7589 
duodu massage 
eleetirie tr e a t- 
ment ir maerne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer- 
glinoms patari
mai dovanai.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8488

Graboriai

Laidotuvės $95

DR. G. SERNER ’ 
LIETUVIS 

„-.Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

I I BAGDONE I V.fand“ loi)tenUoSl6 iki 8 
IFiaVI/ViNaIO Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

. 25 METU PATYRIMO
10734 S.Michisan Av. Pritaikime akinių dėl visokiu akių

Republic 3100 /
2506W.63St. I \

DR. PULSUDSKLS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tek Hemlock 6699

Valandos: 1-4 po pietų, 7-10 vai. vak. 
Rezidencija: 

6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

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.

Naujienų 
ponai M. 
ro budo 
žmonijos
yra laisvi progresyviai žmonės, 
nuolatiniai Naujienų skaityto
jai. Jie gražiai gyvena nuosa
vam name 5749 So. Whipple 
Str., ir turi gražią šeimynėlę, 
dukterį Florence, 19 metų am
žiau^, kuri dirba kaipo comp- 
tometrio operatore Hansell- 
Elcock kompanijoj, ir sūnų 
Jui;gį 8 metų. Tėvas iš amato 
yra barzdaskutys ir užlaiko 
gražių barzdaskutyklų. adresu 
238 W. 51st ’Str.

A. Vasiliauskas, 
1936 Case Avė., 

Racine, Wis.

> Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir

. Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

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

akys, tuomet jau jums reikia j 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS
4143 Archer av„ kam p. Francisco av.

DENTISTAS X-RAY

NEGIRDĖTAI SUMAŽIN
TOS KAINOS ANT

Refrižeratorių
Naujos mados Standard 

padarymo refrigeratoriai, 
vertės $120.00, numažinta 
kaina tik

77.50
Kiti nuo $25.00 iki $250.00

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITI

Ąmbulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
l •

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

■ <* ,- ■

Lengvus išmokėjimai pri
taikomi pagal išgalę.

Didelė nuolaida už se
nas plovyklos ar ledaunes į 
mainus ant naujų.

3222-26 S. Halsted St
Tol. Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
programų s kas nedėlių, 11-ų 
vai. prieš piet iš stoties 

WGES, 1360 kilčcycles.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

“ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmih.

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

Uaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sUstata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savO aptiekoriu. 
Larobert Pharmacal C<x, Saint

CR0WN VAULT COMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us '

77?►' J-.-

.

, t

. • u*.-į 
»HNti)nc o iv/Th t kpandh) m i: ta:

Vienintelis 
Vault’as , 

užgirtas U. S. 
Patent Ofiso, 
, išklotas iš 
vidaus ir su

Spaudimu 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.
tsMnir com/hc

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome į Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue
Evergreen Park 7122 A Evergreen Park„ III.

VALDŽIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JĮ GERIAUSIU. 
Parduodam vien tik Graboriams.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo
Laidotuvėse....... Pašaukite.......
REPublic 8340 ,4 . __

5340 So. Kedzie Avenue | A. L. Davidonis, M J).
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

gijos Nariai.

(Neturime sąryšiu su firma tuo 
pačiu vardu)

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 

I jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 VV. 18th StM netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. E. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiaa.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St.
Tek Monroe 8377

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seelėy 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

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 5:80 vat 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. YEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: / 
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

X:-.

Tel. Lafayette 8572 
... J. Liulevičius 

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje

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

AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8724. Koplyčia dykai.

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted «SL 
arti 81st Street 

Valandos! 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
daliomis ir Šventadieniais 19—12 

diena.

Advokatai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai | 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu-l 

su datbu busite užganėdinti.
2314 W, x23rd PI., Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, I1L 
Tel. Cicero 5927

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvell St 
Tel. Republic 9728

TeL Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal suturima 
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Nam« Tai Prosnnpt 19.90

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PŠtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Per. Tol VHnnr 2<U« 

DR. BERTASH
756 W. 35tK St

Cor. of 85th and Halsted 
Ofiso valandos nuo 1-3 UUo 6-30-8:80 

Nedėldleniaii pagal sutarti.

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton St. 

Kambarys 402 Tel. Dearbcrn 9047 
Res. 5319 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 6 iki 6 
lel Prospect IfilO
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Faktai apie Atsisveikinimo 
Aviacijos Dieną

sekmaĮvyksta rytoj — 
dienį, rugpiučio 26 d

Vieta: Ford-Lansiug Air- 
portas (žiūrėk žemlapj 4 
puslapyje)

Airportas atsidaro 11 vai. 
ryto. Programas prasidės 
1-iną po pietų.

įžanga: Suaugusiems 25 
centai; vaikams apie 12 me
ti} — veltui.

Programe “Lituanica II” 
su leitenantu Feliksu Vait
kumi. Lėktuvas bus įreng
tas taip, kaip jis skris per 
Atlaciiikų.

Leitenantas F. Vaitkus 
ore darys akrobatinius špo
sus su “Lituanica II” ir ki
tais lėktuvais.

Jis kalbės apie skridimą 
ir lėktuvą. Kalbės ir P. Gri
gaitis ir kiti ALTASS val
dybos nariai ir svečiai.

Programe dalyvaus sklan
dytuvai — lėktuvai be mo
toro.

Dalyvaus keli kiti lėktu
vai, kurie skraidys forma
cijose.

Bet svarbiausiai, pamaty
site “Lituanicą II” tokią, 
kokia ji skris per vandeny
ną. Tai jūsų paskutinė pro
ga!

Visi atsilankykite!

Dėl blogo oro
kad 
air-

gal — 60 ccrjLų suaugusiam, 
vaikui 30 centų.

Dėl troku
Apart autobusų, j .airportą 

inžiuos ir trokai.
Tie, kurie nori važiuoti tra

kais, prašomi susirinkti apie 11 
vai. ryt:- prie Bagdono ofiso, 
33rd ir Halsted Street. Iš ten 
trokai i'važiuos ' netrukus po 
llvtos. Transportacija. troku 
35 centus iten ir atgal.

Instrukcijos Aviaci-: 
jos dienos darbi

ninkams
1. 

būti

Jeigu kartais bus lemta, 
rytoj lis, tai nevažiuokite į 
ro.tą iki neišgirsite praneši
mo iš radio stočių VVGES, apie 
11 vai. prieš piet, ir iš WCFL 
r.pie pirmą po piet. Per tas 
uiotis bus pranešta ar aviaci
jos diena įvyks ar ne. Beit jei
gu oras, jūsų nuomone, atrodo 
geras, tai sėskite į automobilį 
ir dumkite tiesiai į airportą.

Visi darbininkai prašomi 
airporte 9-tą vialandą ryto. 
Amerikos Legiono Dariaus 

ir Girėno posto nariai,- kurie I 
bus airporte, prašomi dėvėti' 
uniformas.

3. Kad dalykus paskubinti ir 
didesniam patogumui, visi tie 
darbininkai, kurie turi auto
mobilius, raginami susitarti su 
kitais darbininkais, kurie netu
ri automobilių, dėl transponla- 
cijos.

4. Tie darbininkai, kurie ne
gali gauti transportacijos, pra
šomi pašaukti A. Vaivadą, Ga
nai 8500 šiandien po pietų, kad 
butų galima transportaciją pa
rūpinti.

5. Nuvykus į airportą, dar
bininkai prašomi raportuoti su 
savo grupių kapitonais pas A. 
Vaivadą dėl ženklelių, tolimes
nių informacijų ir instrukcijų.

6. ALTASS valdybos nariai 
prašomi būti airporte nevėliau 
9:30 vai. rylto.

Dėl autobusų Lituanikos Antro 
sios Valdytojui

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai įgytų 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, balansu galite išmokėti per 12 ar 
18 menesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas
BUICK, vėliausios* 1933, 4 i OLDSMOBILE DeLuxe 1931 sadan
durų DeLUxe sodan. Veik nevarto
tas, važiuotas vos keletu 
mylių. Garantuojame, kad 
visai naujas. įrengtas 
giu stiklu, 6 dratiniai 
6 tairai kaip visai nauji, 
vo $1,150 mažiaus nei 7 
atgal. Musų kaina 
tik ................. ..;...............
PLYMOUTH vėliausias 1934 sedan. 
Tobulas kaip ta dienų, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas, 
tuojamas kaip naujas 
Musų kaina tik ... "rvU
BUICK — Mes turime 
1931 ir 1932 sedanus. Visi 
jie puikiusiam stovy ir turi musų 
pilnų 90 dienų garantiją 
Kaina tik ........................
CHRYSLER 
Luxe sedan. 
smulkmenoj 
daili užbaiga, duodame musų pa
prastų garantijų; $335 
OLDSMOBILE DeLuxe 1931 Coupe 
Dailus karas ir garan- 
tuotas kaip naujas, tik

MORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE

CLASSIFIED ADS?!

šimtų 
yra kaip 
su sau- 
ratai ir 

Kašta- 
menesiai 
*425

Garini-

juos 2

vėliausias 1931 De- 
Tobuhls kiekvienoj 

- tairai kaip nauji,

—Kaip naujas; 6 dratiniai ratui-— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios 
dėmes; tik .....................
CADILLAC, vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Ch.cagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusėj. 
Kaštavo $3400. Musų R
kaina tik .............>..........
PACKARD 1931 sodan. Šis kuras 
priklausė žymiam baiikieriui. Bu
vo tepamas ir aliejuojamas kas

- Mes garantuojam, kad 
visai naujas. *325 
vėliausias 1931 

veik nevartotas ir

500 myliu, 
jis yra kaip 
Musų kaina 
FRANKLIN 
Ltixe sodan, 
geras, kaip kad buvo naujas, 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. 90 
dienų garantija. Musų 
kaina tik ......  *****
DODGE 1932 DeLuxe sedan — 
garantuo^s kad geras, $325 
STUDEBAKER 1931 DeLuxe se
dan — garantuotas to- $1QC 
bulumas, tik ....   ■ ****.

De- 
taip 

6

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis 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 CRAWFORD AVĖ.

Brighton parko sek 
mingas biznierius

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 17th St.',
( v

Financial
Finansai-Paskolom

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300' 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

Business Chances
l’arriav linui Bizniai

hurniture & Fixtures
Rakandai-paisai

STORAGE RAKANDU BARGENA1 
5200 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.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chięago. 111.

TEL. REPUBLIC 8402

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

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

2705 W. 59 St.
—o—

P.ARDAVIMUI sėkminga taver
na, pilnai įrengta, penkių kamba
rių apartmentas viršuj, 2 karų ga
ražas, aptvertas palm garden, $65 
mėnesiui Savininkas, nereikia bro
kerių, 6142 So. Western Avė.

Partners VVanted

PA IEŠKAU partnerio vyro ar mo
teries siuvimui drabužių su mažai 
pinigų. Antanas Žilinskas, 4613 So. 
Wentworth Avė., Chicago.1

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia 4

REIKALINGAS darbininkas paty
ręs prie ūkės darbo. Reikės išva
žiuoti 300 mylių. Atsišaukite George 
Darzinick, 7007 S. Sangamon St.

Help Wanted-—Female
’Darbininkiųlteikia
PATYRUSIOS skudurų sortuoto- 

jos. Nuolatinis darbas. Economy Rag 
& Paper Co. 1560 N. Sheffield Avė.

For Rent

PARSIDUODA 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.

PARSIDUODA arba pasirenduoja 
80 akeriu farma, gera žemė, arba 
Unt pusės, su staku arba be stako, 
arba mainysiu, 25 mylios nuo Chi
cagos.

‘ F. KAMPIKAS 
Route 2 

Plainfield, III.

Autobusai, kurie važiuos į 
airportą bus sekamose vietoje 
10 vai. ryto:

1. Prie “Naujienų”, 1739 S. 
Halsted st.

2. Brighton Parke — prie 
Hollyvvcod Inn, 2418 W. 43rd 
Street.

3. Bridgeporte — prie Chi
cagos Lietuvių Auditorijos, 
3133 South Halsted Street. Bu
šai iš tų vietų išvažiuos 10:30 
vai. ryto. Visi tie .asmenys, ku
rie prisiuntė kuponus, užsire- 
gistrucdami vietas autobuse, 
prašėm i nuvažiuoti į vieną iš 
tų stočių, kuri yra jiems ar
čiausiai. Ten nuvykę, pasaky
kite prižiūrėtojui pavardę ir 
jis vietas suteiks.

Betgi, jeigu dėl kurių nors 
priežasčių keleiviai nesuspės 
pagauti .autobusų pirmu kartu, 
*ai tie, kurie nori važiuoti, pra
šomi susirinkti apie 1 vai. po 
pietį/ prie M. Narvido kepyk
los, 2424 West 69th Street, 
Marųuette Parkte. Iš ten j air
portą važiuos antras šiftias au
tobusų.

Autobusais gali naudotis vi
si, užsiregistravę ir neužsire
gistravę. Kaina j airportą ir at-

Leitenantas Vaitku's 
Lituanicą jau turi 
Padangėmis skraido 
Ir į rytus žiuri. 
Lituanica antroji, 
Orlaivis sparnuotas, 
Puikiai intaisytas, 
Įrankiais šarvuotas, 
Leitenanto klauso, 
Jo mintis atspėja, 
Kils ji greit i dangų 
Už musų idėjų. 
Vaitkus po maršruto 
Chicagon sugryžo 
Tą garbingą žygį 
Atlikt pasiryžo, 
Drąsus laki/nėlis 
Stos jis prieš perkūnus, 
Ištikimas tautai 
Nori būti sūnūs. 
Lietuvos žemelės 
Nors jis neregėjo, 
Bet nuo kudykystės 
Jis ją pamylėjo. 
Amerikoj gimęs, 
Chicagoj užaugęs, 
Tapo jis drąsuolis, 
Kuriuo tauta džiaugias.

Frank Krasauskis.

Daugeliui lietuvių gerai pa
žįstamas John A Kass (Kaz
lauskas) yra per 25 metus ju- 
vilerijos biznyje. Turėjo krau
tuves keliose kolonijose ir vi
sur sėkmingai darė biznį. Pas- 
kutinii? laiku turėjo net dvi 
krautuves, bet galutinai su
koncentravo viską į vieną vie
tą, tai yra po No. 4216 Archer 
Avė., nes mano dabar čia esan
ti geriausia vieta jo bizniui, 
nes Archer avė. yra didelis* biz
nio centras, kur daugybe žmo
nių su Visokiais reikalais lan
kosi.

Apie p. J. A. Kass (Kazlsau- 
ką) reikia pasakyti tiek, kad 
jis yra pilnai tikintis tam biz
niui, jis yra ekspertas laikro
džių taisyme, darbą atlieka su 
atyda ir pilnai patenkina savo 
kostumerius. Savo krautuvėj 
užlaiko auksiniu laikrodėlių, žie
dų dideliame pasirinkime, ka
rolių ir kitokių papuošalų, čia 
yra parduodamos -gaidos solis
tams ir muzikantams 
riems instrumentams.
čia parduodama įvairus muzi- 
kališki instrumentai. J. R. Kass 
yra labai malonaus budo žmo
gus, draugiškas pasitarimuose 
ir velijantis gero žmogus.

—žvalgas.

LEITENANTO FELIK
SO VAITKAUS 

IR 
“LITUANICOS II” 

IŠLEISTUVIŲ AVIA
CIJOS DIENA 

RUGPIUČIO 26, 
SEKMADIENI 

FORD LANSING 
AIRPORTE

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

Pagražinkit Save 
Permanent waves 
Marcelling and 
finger waving

STELLA’S
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullman 3359

PASIRENDUOJA Storas prie 63 
ir Sacramento Avė. gera vieta dėl 
Lunch Room arba delicatessen, gali
ma 
biznį

sujungti su Tavern bizniu 
daryt i kompanija.

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

ir

120 MYLIŲ nuo Chicgos Michi- 
gano vaisių apielinkėj — 162 akeriai 

mylios nuo Matawan, Mich. prie 
M. C. R. R., high school; perbuda- 
votas 7 kamb. namas, elektriką, mo
derniškas plumbingas, 3 arkliai, 3 
karvės, vištos; visi reikalingi įran
kiai ir ūkio mašinos. 38 akeriai 
grėpsų) (geras derlius) 15 akerių 
aržuolo medžio, 20 ak. ganyklos, ope
lis teka per ūkį, 15 ak. alfalfos; 10 
ak. kornų; vaisiniai medžiai. Mainų 
nepriimsiu. Viskas kartu $12,000 
su mažiausiu jmokėjimu $8000. Dr. 
J. Stnipnicki, 3107 S. Morgan St., 
Chicago.

K

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Atidarė nuosavą mo
derniška studiją su 

Hollvwood šviesoms.
420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

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

—O— •

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

535 W. 36 St.

60 AKRŲ ant kranto puikios upės 
Mich., geri budinkai, parduos arba 
mainys.

Marųuette 6 kambarių bungalow. 
garadžius parduos arba mainys.

Brighton Park 5-5 kambariai me
dinis $1300.

CHAS ZEKAS
3647 Archer Avė.

Virginia 0757

įvai- 
Taipgi

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 

rengėjams

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pranešame, kaa ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų 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.

VASARINĖS KAINOS. Pirkite da
bar: Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold, lump arba egg, 
$6.00; Mine run, $5.75; Screeriings, 
$4.75. Grundy Mining Cc., Cedar- 
crest 2011.
---------------------- -—y--------------------

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkui 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. Taipąi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago^ 

Atdara vakarais.,

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

IZIDORIUS NAUSIEDA, 
Savininkas

3201 Lituanica Avė.
kampas 32 St.

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu' — įžanga Dykai 

Labai Graži — Labai Erdvi
ŠOKIAMS

Navy Pier Salė
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena mylia i ežerą prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI 

RUGPIUČIO 25 IR 26

1500
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir motprys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami į 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtinė — 
$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.

CLASS1FIED ADS

Business Service
Biznio Patarnavimas

Lietuviška įstaiga
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain įrengimų

8645

Ice Cream
Konų —■ Pretzel’iu
SO. WALLACE STREET

Tel. Yards 4996
Chicago, III.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

8216 So. Halsted St.
Tel. Victory 4965

PASIRENDUOJA barbernė, nau
jai išdekoruota Biznis išdirbtas. 
Renda $20.00 sų kambariais.

3316 So. Morgan St.

PIGIAI pasirenduoja saliunas su 
visais moderniškais įtaisymais. Yra 
Turkiška ir Rusiška pirtis. Biznis 
išdirbtas per 30 metų.

3322 So. Morgan St.

PASIRENDUOJA 4 ir 5 kamba
rių f tatai, vana, elektra. Rendos 
$12.00 ir $15.00 į mėnesį ar pigiau. 
3601 S. Union Avė. Yards 2414.

Q ■ ■■■■■

PARENDŲOSIU 2 kambarius, 
virtuve ir miegamąjį arba viena 
miegamąjį. 6436 S. California Avė.

Furnished Rooms
RENDON šviesus, frontinis mie

gamas kambarys su visais patogu
mais, ant antrų lųbų. .3229 Lituanica 
Avė., tel. Boulevard 8143

RENDAI kambarys švariam vyrui 
nrie mažos šeimynos. Su valgiu ar 
be valgio. 3329 Auburn Avė. (2ros 
lubos).

RENDAI kambaris vaikinui, su 
ar be valgio. Prie mažos šeimynos, 
arti gatvekarių.

4120 S. Francisco Avė.

RENDON kambarys vyrams, di
delis apšildomas, prie geros, mažos 
šeimynos, 3139 W. 40 St. 1 lubos.

MAINYSIU 80 akerių išmokėtą 
ūki ant buildingo. Bogusiewicz, 2845 
Palmer St. Tel. Armitage 7949.

Real Estate For Sale
Naroai-žeinėi Pardavjmuj

BIZNIAVAS muro namas, didelis 
Storas ir 3 flatai. Randasi Bridge
porte, arti lietuvių bažnyčios. Ge
ra vieta įvairian; bizniui arba saliu- 
nui. Vaikinas parduoda už trečią 
dalį kainos. Taipgi priims į mai
nus, bonus, mortgečius, biznį, lo
tą ir t. t.

Bizniavas muro namas, Storas su 
grosernę, gyvenimui kambariai už
pakalyj ir garažas. . Randasi Mar
ei uitte Parke ant 69 gatvės. Gera 
vieta bučernei ir t. t. Mainys į bun- 
galow

Kreipkitės pas,
K. J. MACKE-MAČIUKAS 

2346 W. 69th St. 
Tel. Prospect 3140

PARSIDUODA medinis cottage, 
2 pagyvenimų, cementuotas beismen- 
tas su plovykla, moderniškas arti 
MArųuette Park lietuvių bažnyčios 
$2200. Kreipkitės laišku Box 152, 
1739 So. Halsted St.

2 pagyvenimų medinis, be skolos, 
rendos neša j metus $354, visados iš- 
rendavota, kaina tik $1,500. Atsi
šaukite laišku Box 153, 1739 South 
Halsted St.'

LINCOLN’S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 

100 Proof”
(ITS 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 
kitą syk, kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof 
STRAIGHT KENTUCKY BOURBON WHISKEY. 
Aštuonių mėnesių sena. Parduodama išskirtinai pas

Bridgeport Liųuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St
VICTORY 5382-83

Iš priežasties Aviacijos Dienos 
Ford Lansing Airporte aludžių sa
vininkų piknikas kuris turėjo įvykti 
rytoj Miknio darže, tapo perkeltas 
ant rugsėjo-Sept. 9 d. toje pačioje 
vietoje į Komisija.
..........- —....................... ........ ........................

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

i Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrode už tiktai /

1 1 Dolerį
Jeigu materijola pirkaite pas mus.
Beck’s Dept. Store, 

Ine. 
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

šis skelbimas kartu su' šiuo kuponu 
geras dėl įžangos ir vienam šokiui.

MT. GREENWOOD

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
savininkams reikale nesusipratimų sr 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi« 
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu; 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO . 

Inkorporuotas 
1642 West xDivision St.

Tel. Armitage 2951-2952
Mes esame jau šiuo adresu virš 60 met

PASIRENDUOJA kambarys ap
šildomas ir pigus. Prie mažos šei
mynos. 34?7 So. Emerald Avenue 
(2-ros lubos).

RENDAI kambarys vyrui ar mo
teriai — su valgiu ar be valgio. 
8329 Lituanica Avė. (2ros lubos 
užpakalyje). (

OF

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA alaus tavern vi
sas 
daug metų. 6818 • So. Ashland Avė.

puse, biznis išdirbtas per-

Garsinkite^ “Nonose

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
Storas, du kambariai užpaklį ir 4 
kambariai viršui, 2 karų garažas 
extra lotas Sale. Karštu vandeniu 
šildomas. Parduosiu su grosernės 
ir delicatessen bizniu, arba priimsiu 
į mainus 2 flatų, bungalow ar cot- 
tage.

4605 S. Washtenaw Avė.

PARDUOSIU 6 ir 4 kambarių na
mą arba mainysiu ant bile kokio 
biznio. 4212 S. Maplewood Avė.

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
mas. Storas ir apartmentai. Lo
tas 50x125. Dviejų karų garadžius. 
Paaukaus pigiai savininkas Tel. 
Yards 2026.

PARDAV1MUI arba mainysiu ant 
nedidelio morgičiaus. Namas Wilkes 
Barre, Pa. Kreipkitės 3952 S. Rock- 
vvell St., Chicago, III. 2ros lubos.

SLA. 178 Kuopos

Išvažiavimas
NEDfiLIOjf,

Rugpiučio 26 d., 1934
Vasarinio Rojaus Aržuolyne

CENTRAL VARK
| pietus nuo 115-tos gatvės, Mt. 
Greenwood.

Muzikalia koncertas ir prakal
bos^ Dainuos lietuvė dainininkė, 
bus seniausio žmogaus karūnaci
ja. Taipgi visokiu įdomybių ir 
žaislų. Gėrimai, užkandžiai dykai 
Didelė platformą šokiams.

•Visus kviečiu Reng. Komisija

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežamo ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

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

Ofisas 8406 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė, ice cream 
ir kendžių krautuve, labai pigiai, 
priežastį patirsit ant vietos.

8386 So. Lowe Avė.

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

• 5617 W. 63 PI.
GENERĄLIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus, na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome saliunams 

{barus. > Apskaitliavimfts dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

. BRUNO ŠUKYS
į4181 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Į Dienos laiku šaukite Lafayette 8351

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

8329 Lituanica Avė.

PIRKITE 3 pagyvenimų namą ir 
4 lotus, už pirmą mortgečių, sumoj 
$4000, ir interest $800 ir pusantrų 
metų taksai, $118 į metus. Yra 
gražioj apielinkėj ant Koline Avė. 
1% bloko i pietus nuo Archer Avė. 
kampas, geram stovyj.

DIDELIS barbenąs Southsidėj par
siduoda bizniavas namas sykiu su 
bizniu, 
2 karų 
$6,500. 
gos.

$6000
low, tile maudynė, dideli viškai. iŠ 
vidaus stepsai į beismantą, randasi 
lietuviškoj kolonijoj arti Marųuette 
Parko, pamatykite šitą bargeną. 
Kas norite turėti puikių namų ant 
žiemos.

4 ruimai dėl pragyvenimo, 
garadžius, vertės $13,500 už 
Biznieriai nepraleiskite pro-

už $12,000, 6 ruimų bunga-

PARSIDUODA labai geras tavern a
tarpe 8 gatvekarių linijų ir dirbtu-1 AtsiSauKlte 
vių. 4650 S. Western Avė. ir 47 St. 2502 W. 69 St.

Hi k ';




