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Prisiruošę Audinyčių 
Streiką Paskelbti

Streikas busiąs, paskelbtas at- tas net ketvirtadienį, 
einantį šeštadienį ar ankščiau Tačiau, jeigu dalykų eigoj 

pasirodys kas nors naujo, tai, 
pastik Gormano, streiko komi
tetas turi pilnų autoritetų pla
nus pakeisti.

Toliau Gorman nurodė jogei

WASH1NGTON. D. C., rugp. 
27.—Streikas tekstilės pramo
nėj visoj šaly, kuru palies 500,- 
000 darbininkų, busiąs paskelb
tas ateinantį šeštadienį arba ir yra galimumo, kad vilnų, šilko
ankščiau. Taip pareiškė šian-1 ir dirbtino šilko darbininkai ir- 
die Francis J. Gorman United gi išeis į streiką. O tai pa- 
Textile VVorkers unijos streiko' lies dar virš 400,000 darbinin- 
komiteto pirmininkas.

Gormano pareiškimas rodo, 
kad planai streikui yra užbaigti 
ir kad Unijos vadai nesitiki, jo
gei valdžios pastangos sutaiky
ti darbininkus su samdytojais 
duos teigiamų rezultatų.

Kiek vėliau Gorman pranešė, nusakančių pramonei darbo są- 
kad streikas gali būti paskelb- lygas.

kų. Gorman atsisakė pranešti 
tikrų streiko paskelbimo laiką. 
Laikas buj praneštas 24 valan
das pirm streikų iššaukiant.

Tekstilės darbininkų streikas 
šaukiama todėl, kad samdyto
jai nesilaiko NRA patvarkymų

70,000 Saar srities 
gyventojų priešingi 
grįžimui Į Vokie

tijos globą

Laukiama Jung. Vai 
stijų politikos pasi 
keitimo link Vokie 

tijos
SULZBACH, Vokietija, rugp. 

26.—Septynios dešimtys tūks
tančių Saar srities gyventojų 
dalyvavusių mitinge, kuriame 
kalbėjo socialistas Brau n, pasi
žadėjo balst.‘o> prieš prijungi
mų šios srities prie Vokietijos 
plebiscito balsavimuose sausio 
14 d. 1935 m. Buvo įvairių 
partijų kalbėtojų ir visi jie ra
gino susirinkusius balsuoti 
prieš dėjimosi prie Hitlerio 
Vokietijos.

kad Jung. Valstijos arti- 
ateity pakeis dabartinį 
nusistatymų link Vokieti- 
0 pakeis todėl, kad Hit- 
valdžia nepaiso tarptau-

Iš RELIGINIO KARO ALŽIRE Dublinas jau 4 mė 
nėšiai gyvena be 

laikraščiu

Prižada kooperavi 
mą kovai prieš 

pelnagaudas
VVASHINGTON. D. C., rugp. 

26.—F. H. Massman, Associa- 
tion of Food and Grocery Chain 
Stores of America prezidentas, 
pasiuntė prez. Rooseveltui tele
gramų, kurioj asociacijos vardu 
prižada valdžiai kooperavimų 
pastarosios kovoj prieš pelna
gaudas mėginančius kelti be
reikalingai aukštai valgomų 
reikmenų kainas.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
27.—Amerikos ir kitų šalių pi
liečiai gyveną Vokietijoj lau
kia, 
moj 
savo 
jos. 
lerio
tinėmis sutartimis,, garantuotų 
svetimšaliams gyvenantiems Vo
kietijoj teisių .

Tarp kitų skundų, kuriuos 
Amerikos, piliečiai gyveną Vo
kietijoj turi prieš Hitlerio val
džią, yra: <

Išvijimas korespondentų, ter- 
liojimas (defacing) Amerikos 
pasportų, atsisakymas pripa
žinti Amerikos konsulatuose 
papildytus pasportųs, cenzūra 
ir konfiskavimas pašto siunti
nių adresuotų svetimų šalių 
valdininkams, atidarymas laiš
kų ir sunaikinimas korespon
dencijos, ypač kuri liečia fi
nansinius reikalus ir kurių 
siunčia svetimšaliai iš Vokieti
jos į savo tėviškę, pagalios 
areštai amerikonų nepaisant le- 
galės procedūros, kurios laiky
tis reikalauja šalies įstatymai.

Maisto užteks
GELŽKELIAI PRAŠO LEIDI
MO PAKELTI MOKESTĮ TA - 

VORŲ PERVAŽAI

WASHINGTON, D. C., rugp. 
27.— šiandie šalies Gelžkelių 
Vedėjų Asociacija įteikė vyriau
sybei prašymų leisti gelžke- 
liams pakelti ratas už tavorų 
gabenimą. Prašyme nurodo
ma, kad didėjančios algos dar
bininkams ir pabrangimas reik
menų reikalingų gelžkeliams 
grūmoja gelžkeliams jų skolų 
didėjimu. Jei jų prašymų val
džia išpildys, tai benrai visų 
gelžkelių pajamos per metus 
padidės apie $170,000,000.

VVASHINGTON, r. 26. —Pa
staruoju laiku yra skleidžiami 
gandai, kad maisto neužteksią. 
Tuos gandus skleidžia pelna- 
gaudos, kad galėtų pakelti kai
nas. Tačiaus surinktos žinios 
rodo, jog mažiausio maisto tru
kumo šią žiemą nebus. 40 nuoš. 
visų Jungt. Valstijų nebuvo 
sausros paliestos ir tose vie
tose derlius buvo labai geras. 
Sausra betgi palietė apie 60 
nuoš. visos šalies. Bet ir ten 
daugely vietų derlius buvo vi
dutiniškas ir tik niekuriose 
valstijose derlius yra visai su
naikintas.

Lenkij'os budelio 
darbia

uz-

o
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Pirmieji paveikslai iš Constance, Alžire, įvykusių arabų suruoštų žydų skerdynių, kuriose 
vo daugiau 100 žmonių ir kurias sustabdė tik Francijos kariuomenės įsimaišymas. Viršuj — 
sudeginti ir išplėšti .žydų namai. Apačioj — gesinamas gaisras žydų kvartale.
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Valdžia šelpsianti 
reikalingus pagel- 

bos streikierius

Anglai privertė lat 
vius mokėti skola

Hitleris kviečia
Franciją taikiai 

sugyventi

BENTON, III., r. 26. — Ke
turi žmonės, jų tarpe vienas 
70 m. senis, liko suimti už pa
dirbinėjimų dešimtukų.

OREIta

Chicagai ir apielinkei tedera* 
Ižo oro biuras šiai dienai prana* 
šauja:

Chicagoj ir apielinkėj—gied
ra; šalčiau; šiauryčių vėjai.

VVASHINGTON. D. C., 27.— 
Federalis pašalpai teikti admi
nistratorius Harry L. Hopkins 
šiandie pareiškė, kad jo vado
vaujama valdžios organizacija 
teiks pašalpą ir streikuojan
tiems tekstilės darbininkams, 
kurie pagelbos bus reikalingi. ;

Girdi, jis, Hopkins, ir jo pa
dėjėjai pašalpos teikime nesi
gilins į klausimą, kas kaltas, o 
kas nekaltas dėl šio streiko. Jo 
paties ir jo padėjėjų pareiga 
esanti žiūrėti, kad žmonės tu
rėtų ką valgyti. Pašalpa strei
kininkams bus sulaikyta tik 
tame atsitikime, kai darbo de
partamentas ras, jogei streikas 
esąs nepateisinamas.

rugp.

skolų

pasi- 
šešis

“Galvažudžiai” saulės 
spinduliai

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
26.—Smithsonian Įstaiga šiandie 
išleido raportą, kuriame randa
si Dr. Florence E. Meier raš
tas. šiame rašte moteris mo
kslininkė pasakoja apie aštuo- 
nias rūšis spindulių ateinačių 
nuo saulės, kurie galėtų pa
keisti žmonijos likimą, jeigu 
didesnis kiekis jų pasiektų že
mę.

RYGA, rugp. 27. —Po ilgų 
derybų ir išsisukinėjimų Lat
vijos vyriausybė, ant galo, tu
rėjo duoti Anglijai pasižadėji
mą, kad ji atmokės seną 
Londono bankui.

Rygos miestas 1914 m. 
skolino iš Londono banko
milijonus. Tuos pinigus, pasak 
latvių, caro valdžia sunaudojusi 
ne miesto reikalams, bet 
kiniui amunicijos. Todėl 
visą laiką ir išsisukinėjo 
mokėjimo skolos.

Bet štai neseniai Latvijos 
vyriausybė kreipėsi į anglus 
su prašymu, kad butų padidin
ta sviesto kvota. Vadinasi, kad 
anglai iš Latvijos daugiau svies
to pirktų. Anglams tai buvo 
geriausia proga užvesti kalbą 
apie skolą.

Kadangi Latvijoje dabarti
niu laiku jaučiama finansiniai 
sunkumai, tai diktatorius Ul
manis priverstas buvo pripa
žinti skolą. Kitais žodžiais sa
kant, latviai sutiko skolą atmo
kėti, o už tai jie galės parduo
ti daugiau sviesto anglams.

pir- 
jie 

nuo

VOKIETIJA PARANKUS IR 
HIGIENIŠKAS KALĖJIMAS

COBLENZ, Vokietija, 
26.-— Laikydamas šiandie čia 
prakalbą Hitleris pasiūlė Fran
ci j ai paliauti vedus vaidus ir 
taikiai kooperuoti su Vokietija 
po to, kai taps išlyginta Saar 
srities problema.

Girdi, nesą jokio 
dviems garbingoms 
pasilikti priešingoms

pagrindo 
tautoms 

amžinai.
Bet tuoj po šių žodžių Hit

leris pareiškė, kad. Saar sritis 
sugrįš į Vokietijos prieglobstį 
pasėkoj plebiscito balsavimo, 
kuris įvyks sausio 14 dieną 
1935 metų.

Ten visgi šalta
LITTLE AMERICA, Anarc- 

tica, rugp, 25.— Dr. Poulter 
pranešė per radio iš čia, kad 
admirolo Byrdo sveikata taiso
si ir kad tikimasi jogei neužil
go jis pilnai atgriebs savo spė
kas.

Per pastarąsias keletą dienų 
temperatūra čia buvo 75 laips
niai žemiau zero.

Partija,’ atvykusi gelbėti adm. 
Byrdą, dar nematė saulės. Jau 
penkias dienas pasirodo lyg 
saulės krantas,bet ji vis nepa
kyla aukščiau horizonto.

VARŠUVA.—Lenkijos budelis 
Braunas pereitais metais pako
rė 96 nusikaltėlius. Už kiekvie
nų pakorimų jam buvo moka
ma 100 žiotų. Tokiu budu per 
metus jis uždirbo 9,600 zlotų.

šiais metais Praunas labai 
nepatenkintas: girdi, jo uždar
bis labai sumažėjęs, v kadangi 
teismai mažiau beišnešų mirties 
nuosprendžių.

J

Tų “galvažudžių” spindulių 
žmonės nejaučia ir nemato. Jie 
tačiau yra pražūtingi. Veini jų 
pakerta gyvybę išlėto, kiti grei
tai.

' ' ’’ .. ' ' '’ " • i I ' , » I-

Kai kurie spindulių, pasak 
Dr. Meier, gelbsti žmogaus svei
katai, kuomet kiti žmogaus gy
venimą ant žemės padarytų ne 
įmanomą, jeigu jų nesulaužy
tų gaubiąs žęmęs oras. Rą- 
dium spinduliai gali išgydyti 
kai kuriais atvėjais vėžį, o 
spindulių stiprios dozos gali 
šaukti vėžio ligą.

■ ■ i
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- PARYŽIUS, Francija, rugp. 
27.— Laikraštininke Dorothy' 
Thompson, garsiojo Amerikos 
novelisto Sinclair Lewis žmo
na, išvyta iš Vokietijos ir at
vykusi į Paryžių gan mikliai 
charakterizavo dabartinę Hitle
rio šalį. Girdi, šių dienų Vo
kietija “darosi parankiausiu ir 
higieniškiausiu kalėjimu pasau
ly”.
. Vokietijos kaip kalėjimo pa- 
rankumas yra tas, kad vieta 
plati. O kai dėl higieniškumo, 
tai žinoma,?kad vokiečiai savo

Trūksta vaistų

‘ 1

i

h ■<

DUBLINAS, Airijoj, r. 26.— 
Jau* keturi mėnesiai Dublinas 
gyvena be laikraščių, streikuo
jant spaustuvių darbininkams.

Vyriausias streikierių reika
lavimas yra pakelti algas. Bet 
algų klausimą butų galima leng
vai išrišti, jei ne kitas strei
kierių reikalavimas: spaustuvės 
darbininkų teisė spręsti apie 
tai kas turi eiti į laikraštį, t. 
y. teisę laikraščius cenzūruoti, 
šitos teisės laikraščių leidėjai 
jokiu budu nenori darbininkams 
pripažinti.

Darbininkai yra labai geroj 
pozicijoj, nes jie visi yra or
ganizuoti ir nėra bedarbių — 
yra. dagi spaustuvių darbinin
kų trukumas.

Miestas neturėdamas laik
raščių gyvena vien gandais, ku
rie didžiumoj yra vien fantas
tiški ir klaidingi. Niekas dagi 
nežino kas dedasi pačiame Dub
line, nekalbant apie pasaulio į- 
vykius.

Prez. Rooseveltui iš
duota raportas apie 

naujos dalybos 
pasėkas

prez. 
kuriame 
NRA ir 
Adminis-

1934 m. 
samdomų

Sovietų valdžia nu 
šovė du grafterius

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
26.—Donald Richberg, NRA te
galįs patarėjas, įteikė 
Rooseveltiri roportą, 
padaryta suvadai iš 
PWA (Uublic Works 
tration) darbuotės.

Sulig tuo raportu, 
privačioj pramonėj
darbininkų kiekis padidėjęs 1,- 
305,931. Gi dėka federaiės ir 
valstijų valdžios pastangų ilges
niam ar trumpesniam laikui 
darbas 1934 m. buvo duotas 5,- 
645,650 asmenų.

Dėliai NRA k<xteksų, kurie 
apima 95 nuošimčius šalies pra
monės ir kurie, bendrai imant, 
sutrumpino darbo valandas, 
darbą suradę 2,300,000 asmenų.

Birželio mėnesį 1934 m. Jung. 
Valstijose buvo samdoma 40,- 
180,000 asmenų. ši skaitlinė 
yra 4,120,000 didesnė, negu kie
kis darbininkų samdytų kovo 
mėnesį 1933 m, ir 2,300,000 
didesnė, negu kiekis darbinin
kų samdytų birželio mėnesį 
1933 m.

MASKVA, Rusija, rugp. 27. 
—Du Torgsin krautuvės virši
los Astrachanėj buvo sušaudyti. 
Jie mat nukniaukę 17,000 rub
lių auksu, už kuriuos valdžia 
butų galėjusi iŠ užsienio-pasi
pirkti automobilių ir kitokių 
reikmenų sau.

Graftas Rusijoj, pasak Ame
rikos korespondentų, labai pra
siplatinęs. Ir Maskvą pasiekią 
pranešimai, kad nekurtose vie
tose jis yra įleidęs šaknis net 
kariuomenėje. Pavyzdžiui, Ros
tove ant Dono buvęs toks atsi
tikimas : tūlas Molot, keptuvės 
darbininkas, nusipirkęs 
cukraus už 1,000 rublių, 
tos milicijiai pardavęs 
13,000 rublių.

Naciai renka metalą 
kur surasdami

BERLYNAS, Vokietija, rug. 
26,-— Pranešama, kad vyriau
sybės įsakymu gatvėse nuo 
lempų stulpų plėšiama metalo 
papuošalai ir paramsčiai. Vie
toj metalinių paramščių deda
ma konkrito pamatai.

Išleista patvarkymas 
laujųs gauti specialį 
įgabenimui į Vokeitijų
sienio geležies ir geležies laužo.

reika- 
leidimų 
iš už-

Ūkininkų bėdos 
džiaugsmai

toną 
o vie- 
jį už

ir

GELVONIAI, Ukmergės apsk. 
—šiuo metu apylinkėj jau baig
ta šienapiutė. Ūkininkai džiau
giasi, kad suėmė gražų šieną, 
bet kad jo labai mažai, nes 
šiemet čia pievos visai nepri- 
žėlę.
’ Rugiapiutė taipgi eina prie 
galo, kuri s ūkininkus džiugina, 
nes šiemet atrodą rugiai busią 
pakulųs. -,u .

Vasarojus visur atrodė labai 
gražiui, bet paskutinių dienų 
karščiai, viską išdegino, žirniai, 
vikiai, pupos, vos pražydę nu
džiūvo. Avižos ir kviečiukai 
taipgi pabalo be laiko. Ūkinin
kai dėl vasarojaus susi^upinę.

-r

25 nuošimčiams New 
Yorko gyventojų rei

kalinga pašalpa
NEW YORK, N. Y., rugp. 

26.—Visuomenės gerovės depar
tamento apskaičiavimu, Nevv 
Yorke yra 400,000 šeimynų, 
kurioms reikalinga pašalpa iš 
valdžios. Tos 400,000 
sudaro daug-maž 25 
čius miesto gyventojų, 
pašalpa joms 1934 m. 
$201,000,000.

šeimynų 
nuošim- 
Valdžios 
sieks iki

Surado keistą būdą nu
sižudyti

TAMPA, Florida, rugp. 26. 
—Ramon Perez, 34 m., bedarbis 
Tampa gyventojas,'nuogas įšo
ko į širšių lizdų, širšių suka
potas Perez mirė keletu valan
dų vėliau didžiausių skausmų 
sirimtas. '

MASKVA.—Laikraštis “Prav- 
da” paskelbė žymią profesorių 
—medikų laišką, kuriame jie 
nusiskundžia, kad pastaruoju 
laiku pasireiškė labai didelis 
reikalingų instrumentų ir vais
tų trukumas. Laiško, autoriai 
sako, jog medikamentų gamini
mas per pereitus metus suma* 
žėjo dviem dešimtim nuošim
čių. Didelis trukumas vatos, 
kaštorijos ir kitų medikamen
tų sudarąs daiig sunkenybių 
daktarams. . .
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NAUJIENOS, Chicago, HL Antradienis, rugp. 28, 1934

KORESPONDENCIJOS
mes progresų pasigaminome 
iš užpakalio. Daugiau kitų 
kartą.

—Reporteris.

Binghamton, N. Y
Reporterio žinios apie "vestu
ves", "divorsus," pares, "ben

drus frontus" ir tt.

Aną dieną jūsų reporteris 
užeina pas p. Chesną išsigerti 
skanaus alaus. Paprašė stiklą 
ir geria, o kitame gale baro 
stovi keletas vietos lietuvių ir 
diskusuoja apie “Reporterį”. 
Visi jie spėlioja, kur jis dingo 
kodėl nebeparašo savo “ži
nių” ir tam panašiai. .0 Re
porteris klausosi ir juokiasi 
bei mano sau: jeigu jus norit, 
kad reporteris jums dažniau 
parašytų, tai rengkite ma
žiau “vestuvių”,. parčių ir ki
tų paibelių. Bus jam kada 
žmoniškai išsimiegoti ir šį tą 
parašyti. Bet kaip dabar kad 
yra, tai visai nėra galima 
joks protinis darbas dirbti, 
nes čia tik nespėjai išsipagi
rioti nuo vardusių partės, žiū
rėk. kad jau “vestuvės”. Ves
tuves užbaigiai, tai vėl koks 
nors šaukimas pas kokį far- 
merį. na. ir kuomet dalykai 
susideda, tai lai ir jūsų repor
teris dažnai jaučiasi pavargęs 
ir apie raštą jau nei neatsime
na. O be to, jūsų reporteris 
priklauso ir prie E. p. “hap- 
py family” ir prie N. 
tad viršlaikio irgi daug 
Ii “inturninli”.

nega-

aukš- 
kliu- 

jusų reporteris yra dar 
i jums žinių 

parašyti, o jų jau susidarė 
visa galybė. Bet kai kurios 
žinias paliksiu kitam kartui, 
fcį sykį noriu jus painformuo
ti apie Binghamtono lietuvių 
“vestuves”, partes ir kitus 
galus.

Senais gerais laikai#,* 
jūsų reporteris buVb *ti 
porteris, Binghamtone buvo 
gana daug veikimų, netruko 
ir merginų, čia jie turėjo ir 
gana savotiškus pasilinksmi
nimus; būdavo sekmadieniais 
rengiama lyg ir piknikai. Išei
na, būrys lietuvių už miesto, 
vienas su kokia “armonika” 
ir dui “polką” sukti ant ža
lios pievos. Ir tai, visa vadin
davom? “pikniku”. Bet laikai 
mainosi, atsimainė ir pikni
kai ir jie tapo tikrais pikni
kais. Bet vietos lictuvų jie 
nepatenkino. Tuojau pradėta 
rengti “partės” pas apielin- 
kės farmerius. O rengta pas 
fa emerius todėl, kad anais 
prohibicijos laikais pas far
merius būdavo greičiausiai 
galima įsismaginti. Iš prad
žių, kaip sakiau, rengta pas 
apylinkės farmerius, bet pas
kui jau ir čia nebuvo gerai, 
nes per arti namai ir kaip 
kas susimano ir pėkščias pa
bėga iš partės. O be to, musų 
lietuviai turi gana gerus bal
sus ir mėgsta garsiai dainuoti, 
tad netoli miesto arba prie 
didžiulių kelių buvo jau ne
paranku. Tada “partės” pra
dėta rengti net už 50 mylių 
nuo Binghamtono ir jau čia 
būdavo “naktinės”, nes neku
riu vietos “sportai** taip tik į- 
sismagindavo. Bet pakriko ir 
loji mada, nes, mat, nekurios 
panelės taip ižgudrėjo, kad 
į naktines partes jų nebebu
vo galima bepriprašyti. O be 
to, dabar atėjo kita gadynė, 
t. y. Slapioji gadynė, ir jau 
nebereikia važiuoti pas far* 
merius, kad pavilginti liežu
vį. Dabar galima padaryti tai 
ir čia pat, mieste.

Jūsų reporteris irgi tą pri- 
pažįsta ir nebenorėtų taip to
li važiuoti. If štai nuo prado 
žios “New DeaP* pas mus irgi 
prasidėjo kita mada, tai yra 
musų vietos lietuviai pradėjo 
antru kartu “vestis” ir tai vi
sai neturėdami divorsų ir su 
ta pačia moterį a, su kuria jau 
išgyvenęs po 10 
metų arba kad 
skaičių metų.

Bet neminint visų tų 
ciau suminėtų įvairių 
v • ei u 
kartų pasiryžęs 
Į-. " ' ; V - A • •

Springfield, UI
Visokios Žinios.

*4

ar dvidešimt
ir kitonišką

viskas

mana- 
darbą.

Iš pradžių visa tai pradėjo 
kokios tai vietos “kūmutės**, 
bet nuo jų tuoj paėmė pavyz- 
.dį visokių “parčių” rengėjos, 
ir dabar jau taip. įėjo madom, 
kad “vestuvės”, arba, geriau 
pasakius, vestuvių sukaktuvės 
yra rengiamos beveik kas 
sekmadienis arba šeštadienis. 
Jas rengia “kūmutės” rengia 
bolševikai, rengia katalikai, o 
pastaruoju laiku tai “bendras 
frontas”, tai yra visi išvieno. 
Rengėjų tarpe rasi pradėjus 
nuo “komutės’V baigiant vi
suomenės veikėju. Čia rasi 
visokių pažvalgų žmonių, t. y. 
parapijoną, bolševiką, sanda- 
rietį ir socialistą. Jie visi 
“darbuorjasi”, kad surengus 
kokiam tai Jonui ar Motiejui 
kokias ten sidabrines ar auk
sines “vestuves’*. Yra keletas 
merginų ir keli neperseniai 
atvykę iš Lietuvos vaikinai. 
Ir jie jau suspėjo tapti “gar
senybėmis”, neis kiekvienose 
tokiose “vestuvėse” būna pa
jauniais ir pamergiais. Tose 
“vestuvėse” sunaikinama ge
rokai alaus, degtinės ir valgio. 
Paskui išmėginama balsai ir 
sutveriama laikinis tani vaka
rui choras. Čia randasi pirš
lys, svočia ir generalinis “biz
nio manageris”, kuris visą są
skaitą padaro ir sukviečia 
publiką.

Rugp. 18 dieną tokios “ves
tuvės” buvo suruoštos p. Jo- 
dikevičiams. Jps buvo pasek
mingos todėl, kad buvo geras 
“biznio manadžeris”. Jis vie
nos rankos pamojimu sutvar
kė dalykus taip, kad 
buvo “olrait”.

Sakoma, kad “biznio 
džeris”, imdamasis tą
užtikrino vieną “Laisvės” kor
espondento moterį, kad “ben
dras frontas” yra geras daly
kas ir “vestu vės” busią pa sė
kmingos. O visanr tam užtvir
tint, pamosikavo su savo gero 
saizo dešine ranka. Jūsų re
porteris tose vestuvėse irgi 
baliavojo ir savomis akimis 
patikrino, kad “bendras fron
tas” yra o. k. Tad patarčiau 
p. Bimbai atvykti į Bingham- 
toną ir patirti savo darbo vai
sius praktikoje.

Dabar, lur būt, jau bus šiek 
tiek aiškiau, kad musų miesto 
lietuviai turi savų ypatybių. 
Vadinasi, kada kitų miestų 
lietuviai paprastai bylinėjasi 
teismuose su savo žmonomis 
ir stengiasi gauti “divorsus”, 
kad galėjus vesti kitą moterį, 
tai pas mus kaip tik priešin
gai. čia nei vyras, nei mote
ris di^orso nere'ikalaują, o vie 
toj divorso ženijasi iš naujo..

Nors reporteriui tas neatro
do moderniška, bet ką tai čia 
jau padarysi, — reikia sutik
ti su įvykusiais faktais. D tų 
faktų, jau buvo gyva galybė 
ir dar žada daug jų būti.

Jūsų reporteris stengiasi 
kiekvienose tokiose “vestuvė
se” dalyvauti. Bet jeigu per 
klaidą ima jo ir nepakviečia, 
tai tokiame atsitikime jūsų 
reporteris* pasiunčia savo at
stovą ir, bukite tikri, kad jū
sų “nuveikti” darbai šiur bus 
surašyti ant seno jaučio odos 
ir patalpinti musų miesto is
torijoje, o ištraukos iš tos vi
sos “darbuotės” bus patalpinį 
tos “Naujienose.”

Reporterio manymu, tokios 
“vestuvės” yra “good thing”, 
•nes tai parodo kitų miestų 
lietuviams, kaip apsisaugoti 
nuo “divorsų”, o • be to, tai 
tokios sueigos sudaro savo 
rųšies “Lietuvių Dienas” Chi- 
eagoje lietuviai rengia pana
šias dienas kartą į 100 metiį 
ir tai dar pasaulinėje parodo^ 
je, o mės tų lietuviškų dienų 
galime turėti tiek, kiek tik 
mes jų norime. Tad valio už
“Vestuves”, valio už bendrą tautas, 25 metų (prigėrė bėsi- 
frontą”! Parodykime visiems maudydamas) ; Vladas Feifc-

RusniakamsJ ris, 55. metų; Velionis. Feiferis 
lietuviai lietuviškose draugystėse buvo

Th dabar, 
Lietuvos

Vasarinio sezono Šventės ir 
pramogos, galima sakyti, jau 
pasibaigė su “State Fair” sa
vaite rugpiučio 24 dieną. Šie
met ant “State Fair” mažiau
sia žmonių atsilankė, nors ir 
įžanga buvo numažinta — tik 
25c.. Mat, kas turi pinigų, tai 
važiuoja į Chicago pasaulines 
parodos pažiūrėti, nes ten gali 
daugelį žingeidesnių dalykų 
pamatyti. O kas neturi nei 
darbo, nei pinigų, tai niekur 
neišeina. Per “State Fair” sa
vaitę prasideda politikierių 
darbuotė apie prisiartinančius 
rudeninius rinkimus. Ir de
mokratai ir republikonai savo 
kromą giria bei vieni kitus 
kritikuoja ir peikia. Bet tik
renybėje tos abi partijos yra 
vienokio nusistatymo: ginti 
turčių interesus, palaikyti vai 
džią savo rankose ir turėti 
riebiai apmokamus džiabus. 
Tik tame yra skirtumas, kad 
demokratiški valdininkai ir 
jų policija yra žymiai žiau
resnė už republikoniškus. Kur 
tik darbininkai išeina į strei
ką už didesnį kąsnį duonos, 
demokratiška policija kaip 
žvėrys puola streikierius. Jau 
neužtenka priprasto lazdomis 
žmonių sumušimo. Bet bom- 
barduoj-ą, darbininkus gazinė- 
mis bombomis ir šaudo kul
kosvaidžiais į darbininkų 
žmonių minias. Taipgi demo
kratams yra nelengva pasitei
sinti ir už “sales taxes”—Hor- 
nerio prezentą. šiuomi yra pa 
si pik tinę ne vien beturčiai, 
bet ir turtingesni, — visoki 
biznieriai. Už tai republikonai 
ir tikisi rudeniniuose rinki
muose praretinti demokratų 
valdininkų eiles. Pagyvensi
me, pamatysime.

O nekurie politikieriai, taip 
sakant, atsimetėliai nuo re- 
publikonų ir demokratų (toki 
ką negauna džiabų nei prie 
vienų, nei prie kitų) susiorga
nizavo savo partiją ir pasiva
dino “Progressive party”. Jie 
programo neturi. Tikrenybėje 
jiems programo nei nereikia 
nes jų visas tikslas yra bile 
tik kur nors prisisukti prie 
valdžios lovio riebių algų.

—o—
Pragyvenimas kyla aukštyn, 

su kožna diena. O darbai ne
gerėja. Krautuvininkai valgo
mų daiktų irgi skundžiasi. 
Sako, mėsos jau negalime par 
duoti, ypač kiaulienos. Girdi, 
stovi iki sugenda ir prisieina 
šalin išmesti. Žmonės neper
ka, ha neturi pinigų ir per 
brangu. Atrodo, kad viskas 
eina velniop. Visur ne pasL 
lenkinimas ir žmonių susirū
pinimas matosi. Lyg ir ko 
laukiama, kokios nors, išeities. 
Jauni vyrai vaikščioja per die 
nų dienas be darbo. Vedusieji 
dar gauna šiek tiek pašalpos, 
bet gi pavieniams jaunuoliam, 
niekas nieko neduoda.

Sūnų Draugystės pirmininku, 
SLA. 275 kp. , vidė-pirmiihm- 
ku. Į šią Šalį atvyko preziden
to Clevelando laikais. Keletą 
metų yra išgyvenęs Shenan- 
doah, Pa., ir 29 metus Springo 
fiėlde, U®. Iš Lietuvos paėja 
Simno miestelio, Alytaus aps
kričio. Iš giminių paliko žmo
ną, vieną sūnų, vieną posūnį, 
vieną marčią, vieną brolį, vie
ną seserį ir daug kitų gimi
nių. Priklausė prie Lietuves 
Sūnų Draugystės, SLA. 275 k. 
ir Progressive Miners of Am. 
angliąkasių unijos. Velionis 
buvo labai geras ir teisingas 
žmogus. Už jo ilgus metus dar 
bavimosi draugystėse Lietu
vos Sūnų draugystė ir SLA. 
275 kp. nupirko gražius žy
dinčių gelių vainikus. Laido
tuvėse dalyvavo labai daug 
visokių tautų žmonių. 85 au
tomobiliai rųgpiučio 20 die
ną palaidotas su bažnytinėmis, 
katalikiškomis apeigomis ant 
Kalvarijos kapų.

Lai bus jam lengva ilsėtis 
šaltuose kapuose.

Rugpiučio 23 dieną pasi
mirė Povilas Karvelis, 52 me
tų amžiaus. Paliko vieną duk
terį, marčią ir 2 posūnius. 
Laidojamas pirmadienį, rug
pjūčio 27-tą dieną.

LIETUVOS ŽINIOS
Kas beliko iš lenkų 
tvirtovių Lietuvoje

G. Ainis.

Pittsburgh, Pa
Lietuvių Kambario rekordai

Lietuvių Kambario projektai! 
jau pabaigti, priimti Lietuvo
je. Tai greičiau atlikta, negu 
mes tikėjomės. Spartumo re
kordas tenai.

Pittsburgh’e devynios drau
gijos ir L. Ę. F. Komitetas 
•engia Lietuvių Dieną-pikniką 
Lietuvių Kambario naudai rug
sėjo 2 dieną Liet. Ūkė j e, WiL 
tock,. Pa.

Buvo kviestos 33 draugijos 
s visos apygardos, nuo Dono- 
•os iki Ambrid^e. 24 iš jų ne
dalyvavo renįiirte/, Ęet ;dar nę 
perveh? jums^ dalyvaut taip, 
kad tai butų visų Lietuvių Die
na: atvyki t visi į pikniką!

Tegu Liet. Diena- duoda 200 
lol. pelno, bus didžiausias re
kordas: tuo jaus gausim* kamba
rio užrašus'J^^Deed of Gift 
— iš Pittsburgho Universite 
to.. Tai bus “amžinas*' visų lie
tuvių rekordas.... Bukit visi 
Lietuvių Dienoje!

O jus, visos kitos lietuvių 
kolonijos, ruoškite pas save 
ką tik galite kambario fondui 
užbaigti.

Lietuvoje hiusų kambario 
piešinių konkurse išlaimėjo 
jaunas architektas A. Gtrd'ąifiS. 
Neužilgo tie projektai bus at
siųsti į Ameriką. Taip praneša 
Lietuvos Pasiuntinybė iš Wa- 
shingtono rugp. 20 d.

Amerikos lietuviai,, po to vi
so, turi išlaimėt spartumo re
kordą: užbaigt pilnai šitą fon
dą, kad L. Kambarys galėtų 
būt užbaigtas greitu, laiku, 
taip apie kitus metus.

Dabar...ne naujiena,

se dvaruose pro kuriuos jie 
patys arba jų tėvai bijodavo 
su kepure praeiti...

Keičiasi laikai . . . Suvalki
joje dauguma dvaro centrų 
nupirkta amerikiečių lietuvių. 
Jie gerai sugyvena su kaimy
nais ir sėkmingai ūkininkauja. 
Ne vienas jų lenkinimo lizdo

se yra senelių prieglauda, kurnebesuka. Jie lietuvybę gai- 
160 visokio amžiaus senelių vina ir lietuvių tautai skaidrų 
ramiau baigia savo dienas tuo- rytojų kuria. Tsb.

rai. Užlipdavo senis Geištoras 
ant balkono, žiūrėdavo, kaip 
prakaituodami skuba jo bau
džiauninkai ir sakydavo: 
sur mano, visur mano, 
tik akys mato.

Bet aš nenorėčiau, kad
tų mano, net kur akys nema
to”. Dabar Geištoro rumuo-Suvalkijoje, arčiau prie vo

kiečių sienos buvo didžiuliai 
lenkų dvarais Ten milžiniš
kus plotus 
dvarininkai Gavronskiai, Gci- 
štoriai ir kiti. Lietuvių en
gėjai ir lenkintojai.

Žmonės kai kuriuos laukus 
buvo “Kapotine**, praminę, nes 
dvarininkai jų kailio nesigai
lėdavo ir lietuvius kapodavo. 
Už mažiausią menkniekį dva
rininkai rykštėmis kapodavo 
nusilpusį lietuvį darbininką. 
Dabar atėjo jau kiti laikai ir 
dvarai atiteko bežemiams, sa
vanoriams, smulkiems ūkinin
kams. Atseit tiems, kurie se
nais laikais buvo atėjūnų dva- 
rininkų kapojami.

Lietuvoje jau labai daug 
inteligentų yra ūkininkų. Ne
toli Žaliosios, kur seniau pri
eidavo Gavronskių dvarai, da
bar didelį ūkį valdo Gugis, 
amerikietis. Amerikoj būda
mas jis taip pat ūkininkavo 
ir 1020 metais grįžęs Lietu
von, tuo paties pamiltojo dar
bo vėl ėmėsi. “Talkos” spau
dos biuro bendradarbiui teko 
su ponu Gugiu pasikalbėti:

— Ūkininkauti aš mėgau iš 
pat mažens. Kai tėvai mane 
leido j mokslus, aš verkda^ 
mas sakiau, kad nieku kitu 
nebusiu, o tik ūkininku, 
taip išėjo.
kavau 15 metų, 
tokią pat skaitline greit su
kaks.

Amerikietis Gugis yra dide
lis Lietuvos patriotas. Jis 
pirko ūkį apie 300 ha. iš len
ko.

— Amerikoj turbut geriau 
; ūkininkauti?

— KodėV M Kad Amerika ir 
geriausias k£ašta|J bet vifctiek 
svetimas. Čia aš jaučiu dir
bąs netik sau, bet savo vai
kams ir bendram tautos la
bui. Lietuvoje man geriau 
ūkininkauti.

Pas Gugį pavyzdingi gardai, 
tvartai ir greičiausias arklys 
Lietuvoj,?.

— Tai musų tėvas — kalba 
aplinkiniai smulkesni ūkinin
kai. Jei tik bėda, tai eik pas 
ponus Gugius ir jie išgelbės.

Be to, pas Gugį gyvena pla
čiai žinomas Amerikos lietu
vis Lalis, keletos žodynų au
torius. Jis taip pat Lietuva 
rnenusiskundžia.

ši»ud laiku truputį sunkiau. 
■Ūkininkai (Jaug prigamina, tik 
•ją rinka nekaip. Bet kad ki- 

>tur dar blogiau — kalba jie- 
cdu> inteligentai ūkininkai.
; Gavronskių viename palo- 
ciuje gyvena pensininkas at-

kuris 
žemės.

prie-

. Ten 
valdč pagarsėję

“vi- 
kur

bu-

Ir
Amerikoj ukinin- 

o Lietuvoje

f

Height

Address

Weight

| Experience

NATHAN 
KANTER

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 
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GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikaittkiems Instrumen
tams.

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

4216 Archer Avenue.

K'.*'//.

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

Age

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 

Bourbon 
ir 

Lietuviškos 
Degtinas

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YAKDS 0803

< PRO B A K BLADI )

PROBAK-

sarges gen, Skomskis, 
teturi tik 4 hektarus 
Kituose rūmuose yra 
glaudos ir mokyklos.

Kiek toliau yra žinomų Lie 
tuvos lenkįntojų Geištorų dva

■

vnėnęęu
ItfeUl favoritei

Peabody Coal Co. savo sko
bi nes mainas, apsitvėrė aukš
tom dratinėnl tvorom, kad 

*■ *niekas prie jų neprieitų. Iš 
šalies žiūrint atrodo, kaip ir 
kokios tvirtovės ar kalėjimas

bet, 
anot filosofo šopenauerio, yra 
tiesų, kurias pravartu kartoti, 
tai kartoju1 —

Malonėkite čekius rašyti Lie
tuvių- Kambario. Fondo vardu, 
o* siųsti fin. sekretoriui.:1 V. 
Ziamblauskas, 31 Minooka St., 
Pittsburgh (10)* Ph.
L. K. F. K. Spaudos Komisija, 

J. Baltrušaitis.

Sarsinkites Naujienose

CLEVELANDIECIV
ATIDAI!

Natijdi atidaryta Naujienų 
Stotis 

JUOZAS KATKUS

Progresyvių angliakasių u 
nijps konvencija įvyks rugsė 
jo 16-tą dieną Glesby, III. 

0—. \

šiuo tarpu lietuviai pradėjo 
labai mirti.

Atrodo, lyg einame prie 
skubaus išmirimo, štai vardai 
mirusiųjų: Ona Jakavičienč, 
50 metų amžiaus; Petras Dzc- 
pvis, 56 metų; Petras Kurzo- 
nas, 60 metų; Albertas- Nilr*

dleveland, 0hio
Kur kasdien galite' gauti 

NAUJIENAS nusipirkti arba 
jeigu pageidaujate, tai ir už- 
sijrašyti ir jos bus pristatomos 
Jums kasdien į namus.

“First Wardo 
kad Binghamtono 
nuprogresavo 25 metus atgal, genas darbuotojas. 
Juaų reporteris mano,, kad kai mirė, jis buvo

onnaiseandtrueold-fashionedboiled

KRAFT'S HHRACLE WHIP 
SALADDRESSING

suteikia 
baradaHkutyklaF 

komfertą 
skutimos 

namie
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NAUJIENOS, Chicago, Iii
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Nepermatoma kliūtis neleido Litua 
nikai atskristi j aviacijos dieną

lankyt susirinkimus, o ypa
tingai atsilankyt į šį susi
rinkimų. Labai svarbu.

Frank M. Valaitis.

išskrisiant iš Kohler air- 
buvo surasta, jogei per- 
jkaista aliejus motore, 

motoro kaitimas parėjo

nius balsus ir saldžiai dainuo
ja. Nestebėtina, kad klausyto
jai nori dažniau jas girdėti 
dainuojant per radio.

Taigi tas bus įvykinta šią 
seredą. Ir Albina Trilikaitė, ir 
Stela Rimkaitė ir Elena Rim- 
kaitė visos sykiu ir pavieniui 
dainuos malonias lietuviškas 
dainas Naujienų radio progra
me seredoj 9 vai. vak. iš sto
ties WSBC, 1210 kilocycles.*

Džiaugiasi suradęs 
per Naujienas 

bargeną
kone

žmona
kuri tada Naujienų

Hllill' . ............................. ........................................ ............ . ................................ ' .... ■■■■—■..... ... - - I - ——...... ’

nsmsn CHICAGO MAIL ORDER BARGENŲ OUTLETO

Stebuklingas Kautų Išpardavimas

Aludžių savininkai 
ateikit i susirin

kimą

to džiaugiasi.
malonu ir žen-
Naujienų skai-

Masalskio seka-

7126 So. Maplewood avenue 
(Marque»tte Park).

“Dabar nuoširdžiai dekavoja- 
me Naujienų laikraščiui, o dau
giausia dėkoja mano 
Sofija,
laikraštj pati nupirko pasiskai
tymui ir jame surado tokį gerų 
bargeną. Taipgi su žmona dė
kojame Kaziui Urnikiui, kurs 
randasi adresu 7026 So. Fair- 
field avė. ir kurs tą namą bu
vo paskelbęs Naujienose parda
vimui. Taipgi dėkojame jam, 
kad mandagiai ir teisingai at
liko visą reikalą.

“Visiems patariame skaityti 
Naujienų 
Naujienas 
rasti gerą bargeną,z negu kaip 
kitaip.

Rudeninės 
Skrybėlės
Taupykite dolerį”

Eina Dideliu Pasisekimu

laukiančios Lan- 
Lakunas ir inži- 
prie tos išvados, 
temperatūrą te- 
sumažint tiktai

Sekmadienyj aviacijos dieno
je Ford-Lansing airporte dide
lės minios žmonių laukė Litu- 
: nikos II ir buvo skaudžiai nu
sivylusios, kad ji neatlėkė.

Lituanika Antroji negalėjo 
atvykti dėl to, kad darant ban
domuosius skraidymus su ja 
prieš 
perto 
daug 
Tas
daugiausia nuo to,’ kad moto
ras turi labai daug jiegos ir 
prie jo įtaisytas vadinamasai 
“super-charger” (ekonomiškes- 
niam vartojimui gazolino).

Kada po atkartotinų bandy
mų aliejaus temperatūra vis ki
lo iki pavojaus punkto ir jokiu 
budu to negalima buvo sustab
dyti, tai Įeit. F. Vaitkus su in
žinierium, kurs padeda jam 
įrengti lėktuvą, svarstė kas da
ryti. Jiem labai rūpėjo nesu- 
vilti publikos 
sing airporte. 
nierius priėjo 
kad aliejaus 
butų galima
pravedus aliejaus triubelę pro 
karbureterį, kas paprastai gali 
numušti karštį nuo 20 iki 30 
laipsnių žemyn. Tečiaus tai da
rant butų reikėję šitą triubelę 
privirinti, idant ji laikytųsi 
tvirtai ir nenutruktų. Tokį 
darbą nebūtų buvę galima at
likti trumpu laiku ir dargi 
sekmadienyj, kada airportas 
neturėjo po ranka reikalingų 
įrankių.

Todėl po visapusiško dalyko 
apsvarstymo buvo nutarta ne
statyti į pavojų Lituaniką ir 
jos naują $7260 kaštuojantį 
motorą. Tada Įeit; F. Vaitkus 

ęjant greitųjų pasiskc^ino aero- 
** planą iš kito žmogaus ir išskri

do į Chicagą. Pakeliui jam te
ko nusileisti VVaukegane, ka
dangi buvo šito aeroplano at
šokusios vielos nuo dviejų 
“spark plugs”. Šitą defektą 
pats lakūnas pasitaisė per ke
letą minutų ir atskrido.

Tai šitaip tikrai atsitiko.
Aviacijos dienoj betgi prane

šant apie įvykusį su Lituanika 
keblumą buvo klaidingai pa
skelbta, kad Lituanika išskri
dusį iš Kohler, Wis. nusileido 
Kenoshoj ar Waukegane ir kad 
to priežastis buvo neatatinkąs 
motorą propeleris. Šita klaida 
pasidarė dėl to, kad vienas ko
miteto narys kalbėdamas su 
Kohler, Wis. long distance te
lefonu negerai nugirdo, kas jam 
buvo pasakyta. Propeleris su 
motoro aliejaus įkaitimu nieko 
bendro neturėjo, ir iLtuanika 
iš Kohler, Wis., neišskrido, kad 
bandomieji skraidymai parodė, 
jog pavojus gręsia jos motorui.

Kai kas skleidžia gandų, kad 
ALTASS valdyba žinojusi iš 
anksto, jog Lituanika II nega
lėsianti atvykti į aviacijos die 
ną dėl jos įrengimų trukumo. 
Bet tai netiesa. Lėktuvas tam 
stovy j, kokiame jisai buvo, bu
tų galėjęs atskristi, jeigu ne 
augščiaus paminėtoji kliūtis, 
kuri nei kieno nebuvo numaty
ta. Apie tai liudija gautas iš 
Department of Commerce vy
riausiojo inspektoriaus specialia 
leidimas Lituanikai atskristi iš 
Kohler, Wis. į Fordo airportą 
Lansinge. To leidimo originalą 
su inspektoriaus parašu turi 
ALTASS valdyba.

Aludžių savininkų susi
rinkimas įvyksta seredoj, 
rugpiučio (augusto) 29 die
nų 2 valandų po piet Geo 
M. Chemausko svetainėje, 
1910 S. Union avė.

Šituo pranešimu yra spe
cialiai įspėjami tie aludžių 
savininkai, kurie atsidavė 
ant pono valios, kaip pada
rys, taip bus ir gerai, ir at
liktas kriukis.

šitokio elgesio nei jokia 
organizacija negali pakelti, 
nes kitaip viskas eina per
niek.

Kiekvienas narys privalo

Naujienų skaitytojai 
visuomet pasinaudoja Naujienų 
mažų skelbimų skyrium pra
nešti kitiems skaitytojams, ką 
jie turi pardavimui. Tai ne
brangiai kainuoja, o pasekmės 
dažnai esti labai puikios. Pirkė
jas lengvai susiranda pardavė
ją ir abudu iš

Mums buvo 
geidu gauti iš 
tytojo Antano
mo turinio laiškelį:

“Aš Antanas Masalskis, bridz- 
portietis, gyvenęs adresu 3610 
S. Emcrald avė., ilgą laiką na
grinėjau Naujienų pagarsini
mus jieškodamas sau namą 
pirkti, kad butų geroj vietoj ir 
už dabartinę kainą. Pagalios 
pastebėjau vieną pagarsinimą, 
kurs skambėjo rodosi gerai. 
Mes ir patys netikėjom, kad 
taip gerai butų. Atsiliepėm į 
pagarsinimą. Į antrą dieną at
silankė asmeniškai į musų na
mus Kazys Urnikis. Nuvažia
vome apžiūrėti namą. Apžiūrė
jom. Patiko. Suderėjome ir pa
darėme kontraktą. O dabar, 
užbaigę reikalą, persikėlėme 
jau į savo locną namą adresu

Nakties Įspūdžiai

Anton Masalskis.”

laikraštį, nes per 
galima geriau susi- ♦Vilnonio Voiloko 

*Pask- Rud. Spalvų 
♦Aksominės 
♦Turbanai
♦Didelėm ir Mažom 

Galvom.

88c

SPORTO SOFTIES 
Prašmatnios Naujanybės Nau
jų Rudeninių
Spalvų .........................
Kaip tik i laikų mokyklai.

o

Už mažiau negu

Jas mėgsta publika 
tai jos ir vėl dainuos 
Naujienų programe

Atėjo nemaižai laiškų, kurių 
rašytojai pasigenda Naujienų 
radio vakaruškose Albinos Tri- 
likaitis, o taipgi Stelos Rimkai- 
tšs, ir taipgi Elenos Rimkai- 
tės.

Ištikro,

šis didelis biznio paakstinimo išpardavimas 
padaro tūkstančius naujų kostumerių dėl 
Chicago Mail Order Bargenų Outleto. Mes 
nieko nesigailime, kad duoti kiekvienai mo
teriai Chicagoje proga nusipirkti sau žie
mini kautų ir sutaupyti daug pinigų. Tegul 
niekas jus nesulaiko! Atsilankykite anksti 
ir gaukite geriausius už šias sensacingai 
nupigintas kainas.

$R.66
Vertės iki $14.98

Tamsoj parašyti žinių ant- 
galviai.

Nelabai senai viename laik
raštyje buvo įdėtas didelis,, 
per visą puslapį, šitoks ant-- 
galvis: “Hindenburgas Vipa- 
peną’" Kam šio antgalvio pras
mė nesuprantama, tegul klau
sia paaiškinimo pas bile ku
rį žemaitį.

Arba vėl: “325,000 darbi
ninkų daugiau nusprendė 
streikuoti.” Ir: “Vyskupui sta
to kliūtis.“ O štai dar geres-

jus galite turėti šį

l dieną

iki $3.
*Suedea 
♦Ties 
♦visokio 

Styliaus 
Kulnis 

♦Kid Če- 
batukąi 

*Oxfords 
♦Kombina- CiJOS 

♦Arch
Supports 

♦Naujoviški 
♦Pumps 
♦Kiekvienas 

čebatukas 
tikra 
Sensacija

1934 K E L VIN ATORĮ

Pamatinis piešinys, konst- 
ir kokybe yra tokie pat

Mu*ų 
Stebuk
lingame 
lAparda- 
vime 

jus 
raunate 

gražiausi 
už mažų 
pinigų

♦Turtingi Kailiais
♦šiltu Pamušalu

Tarpeliuose
♦Hollywood Styliai
♦Turtingai Išrodanti
♦Šilti Polo Kautai

Kiti Stebuklingi Kautų Bar- 
genai $9.98 ir $14.98

Kodėl Mokėti Daugiau?
Atdara Ketvergais ir šeštadienio Vakarais. 
Atsilankykite ir Rezervuokite savo Kautą

PIRKITE DABAR 
IR TAUPYKITE

Rudeninai Suėdė 
ČEBATUKAI

6725 Poros geriausių čebatukų 
jus kada nors matėte, čebatukai, 
kurie apsaugos jūsų kišenių, “nes 
juos dėvėsite ilgiau“. Kiekviena 
pora tikras brgenas kaip ruŠyj 
taip ir kainoje.

$1.66 Jis Vertės

DYKAI 
KAILIAMS 

VALYTI 
ŠEPETUKAS

Depozitas 
Palaikys 

jusn 
Kautų

♦
Be extra 
primo
ksimo 

už 
palaiky

mų 
♦

Apreng- 
kite savo 
kūdikius 
ant ftių 
sutaupų

Stebuklingi Specials
DRESES— 

iki $1.00.
590 

DRESES— 
pasirinkimas, 

iki $2.00.
690

DRESES
880

Broadcloth

MOKYKLAI 
2000 Šviežių, naujų rū
bų. Vertės 
Kiekvie
na ..............
MOTERIMS 
Didelis 
Vertės 
Kiekvie
na .......
RUDENINES 
Moterų 
Saizai ---------
VYRAMS MARŠKINIAI 
— $1.00 * ’
niarfikiniai visokių spal
vų. Visų 
šaižų ......... 690

CIRATOS STALTIESES 
—- Rinktinių paternų. 
Pirmos rities. 19č 
Y ardas . .....
SKUDURAI LOPAMS. 
Pundai ii 5 svarų. Mai
gyti, maržko- 
niai. Pundas ‘‘-♦t*
MOTERIMS SILKINUS 
PANCIAKAlTftS. Pir
mos ruNes. Gryno ftil! 
ko geriausios.
Pora ------------- "99^
MOTERŲ SVEDERIAI 
— Nauji Styliai — Ver- 

± 'io ’1;80. 690
PAIŠELIŲ BAKSAI — Pilni
Speclal ................ -..........................
UŽRAŠŲ KNYGAI su linijoms
Popiera. Pakelis ..........——•—
RUBBER ERASERS
įkainuoti ..........................................
WORDLS PAIŠELIAMS GALASTUVAS 
už ------- - ------ ---------- —----------------------------

Daugelis Kitų Mokyklų Reikmenų

2 ui

250
S0
50
50

FriTEO PURSES 
(Matoelės) — Nau
jausio Styliaus. Pa
prasta $1.00 Ir $2.00 
cer ly
bė ............
KŪDIKIAMS 
KYKLAI QQ> 
ČEBATUKAI 
JACQUARD “ 
KETAI — 
ruties. Gero 
Kiekvienas 419

CHICAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET

511 South Poul.no SHect-MarsM.cld ”l." Street 
Houri 8 to 6—Thursday and Soturdoy Eves to 8.30 P M

790
MO-

RUDENINĖS 
DRESĖS

Šilkinės ir' Nau-‘ 
joViškds 
Barmenas 
$7.98

$2.66

planą.

Didelis 
iki BLAN- 

Puikios 
Saizo.

Galutinas ISpardavimas Vasarinių Prekių

gaus mėnulis jau buvo nusi
leidęs, tada pilietis išėjo lau
kan, atsigulė skersai šaligat
vio ir pradėjo pats šviesti...

—Juozas Kibeklis.

nulis labai gražiai švietė. Bet 
vienam piliečiui švietė kitoks 

būtent: spiritualis. 
lauke ale 

Kada dan-

nis: “Maldininkai į liurdą.”
Kas galėtų tvirtinti, kad 

tamsa neturi žymių ypatybių?

Nakties įvykiai
—Duok man pusę dolerio, 

nepažįstamas užkalbino ant 
gatvės kampo kitą nepažįsta
mą.

—Neturiu, atsakė pastara
sis.

—Tai atiduok visus, o kad 
ne, nušausiu.

Ir nepažįstamas atidavė ne
pažįstamam, be tolimesnio 
ginčo, visus kiek turėjo. O 
kada pirmutinis nepažįstamas 
pranyko, antras nuėjo pasi
skųsti policijai.

mėnulis, 
Ir švietė jam ne 
kūmos virtuvėje.

Rusiška ir Turkiška Pirtis

petfr pen

rH.t

*30-^.,

Mažas 
patar

Daktaras
Kapitonas 

Paiauliniame kare

jos visos turi malo-
. ■

Klauskite apie musų lengvų išmokėjimų 
įmokejimas, likusi kas mėnesį su jūsų elektrikos 
na vi m o sąskaita. Padengimui nuošimčių ir kitų išlaidų, 
truputį daugiau paskaitoma už reikmenis perkamus ant 
išmokėjimo.

COMMONWEALTH EDISON

ECTRIC SHOP3
Downtcwn—72 W. Adam* St.—132 So. Daarborn St.

Tel«phon« RANdolph 1200, Local 155
4S02 Broadway 4231 W. Madison St. 8B2 W. fl3rd St.
2318 Milwaukee Are. 4834 So. Ashland Avė. 2050 E. 92nd St.
4833 Irvlnr Park Blvd. 3460 So. State 8t. 11116 S, Mlchigan Avė.

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS

• šis Modelis V Kelvinator yra 
specialiai padalytas dėl šeimynos 
su mažom įplaukom. Bet jokiu bu- 
du tai nėra mažas refrigeratorius. 
Jis yra pilno didumo, pilnos—pa
jėgos.
rukcija
kaip ir augštos kainos modeliuose.

šis Kelvinator yra labai pigus. Jus 
galite jį turėti už mažiau negu 14c 
į dienų sulig musų liberališko pir
kimo plano. Pašaukite arba atsi
lankykite į Electric Shops dėl pil
nių informacijų.

WISSIg,
Specialistas ii 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės, užnuo- 
dijimų krauto, 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 daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tet Crawford 5573

Ypatybės 
Naujo Modelio V Keluinator 
Sudėjimui vietos yra 4.22 kubišk^ 
pėdu... Lentynų paviršius—8.3p 
kvadratinės pėdos ... Sušaldo 3.4 
svarus ledo išsykio... Turi dau
geli nauju Kelvinator ypatybių, 
kurie randasi tik musų branges
nio padarymo modeliuose.

Ant kampo Archer ir West- 
ern gat. stovi vyras, kai* kam 
gerai žinomas bolševikas. Jo 
kaklaraištis raudonuoja prie 
lempos šviesos, kaip kraujas. 
Pastebi tai ir automobilistas, 
važiuojantis pro šalį, ir gar
siai sušunka:

—-’Hey! Mister, your nose is 
bleeding!

Dangus buvo giedras ir mė-

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

swimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. ▼.

Poul.no
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

DĖL SEKMADIENIO NEPASISEKIMO

Pereitą sekmadienį antro tranzatlantinio skridimo 
rėmėjai turėjo labai didelį nemalonumą, kuomet susi
rinkusios į Fordo airportą minios žmonių nesulaukė 
“Lituanicos II”. Prie to prisidėjo da ir klaidingas lėk
tuvo neatvykimo priežasties paaiškinimas, kuomet kal
bėjusia per “long distanee” telefoną asmuo, dėl ūžimo 
airporte, gerai nenugirdo, kas jam buvo pranešta iš 
Kohler, Wis., ir netiksliai painformavo skelbėją prie 
mikrofono. Iš to paaiškinimo daugelis padarė išvadą, 
kad pati ALTASS valdyba turėjusi iš anksto žinoti, jo- 
gei lėktuvas neatvyks, ir neskelbti publikai, kad jo 
lauktų.

Bet, iš tiesų, buvo visai priešingai. ALTASS val
dyba tik tuomet ėmė garsinti aviacijos dieną, kuomet 
jai buvo užtikrinta, jogei “Lituanica II” bus iki to lai
ko taip įrengta, kad galės atskristi į Chicagą. To ne 
gana. Kada iš kompanijos, kurioje yra užsakytas spe
cialus propelleris lėktuvui, buvo gauta telegrama, kad 
ji tą propellerį negali pristatyti prižadėtu laiku (“18-tą 
arba ne vėliau, kaip 20-tą dieną rugpiučio”, kaip skam
bėjo, tas jos prižadas), tai valdyba be atidėliojimo sten
gėsi patirti, ar šita kliūtis nesutrukdys lėktuvo atvyki
mo, ir gavo užtikrinimą, kad ne, kadangi laikinai galė
siąs būti vartojamas senasis propelleris.

Gąlų gale, ALTASS valdyba da ir tuo nepasitenki
no. Ji norėjo būti pilnai tikra, kad ne tik iš inžinierių 
ir mechanikų pusės nebus pasipriešinimo “Lituanicos 
ĮI” skridimui į Lansingą, bet kad su jos stoviu butų 
taip pat supažindinti federalinės valdžios (Department 
of Commerce) inspektoriai, kurie aštriai prižiūri, kad 
butų vykinami saugumo patvarkymai aviacijoje, ir be 
kurių leidimo joks lėktuvas, jeigu jame yra pakeisti pa
grindiniai įrengimai, negali skristi iš vieno šteito f ki
tą. Kadangi senasis “Lituanicos II” licence dabar jau' 
negalioja, nes ji pirma buvo transporto aeroplanas, o 
dabar pasažieriams vietų joje nebėra, tai reikėjo iš vai-; 
džios inspekcijos gauti specįalį leidimą “Lituanicai II” 
atskristi į aviacijos dieną. Tas leidimas buvo gautas, su 
vyriausiojo inspektoriaus parašu, kas, be abejones, liu
dija, kad “Lituanica II” buvo pripažinta saugia skridi
mui. į

Akyvaizdoje šitų faktų ALTASS valdyba neturėjo 
jokio rimto pagrindo manyti, kad jos žadėtas •'“Lituani
cos II” parodymas aviacijos dienoje negalės būti ište
sėtas. Lėktuvo atvykimą sulaikė grynai mechaniškai 
kliūtis, kuri niekieno iš anksto nebuvo numatyta. Ji’ yra i 
išaiškinta lakūno F. Vaitkaus pareiškime ir ilgokoje 
žinioje, kuri telpa kitoje vietoje; šiame “Naujienų” nu
meryje. Mes visi žinome, kad su mašinų mechanizmu 
kartais pasidaro nenumatytų keblumų, o lėktuvas tori 
ypatingai komplikuotą mašineriją. “Lituanica II” — 
taip, kaip ji yra rengiama trarizatlantinei kelionei, yra, 
didelis ir nepaprastas eksperimentas, iš kurio, reikia! 
tikėtis, mokinsis viso pasaulio-' aviacija. Jeigu musų vi
suomenė tokio eksperimento nenorėtų, tai nereikėtų vi-' 
sai nė galvoti apie skridimą iš New Yorko į Kauną be 
sustojimo, nes taip toli dar iki šiol nebuvo ir nėra nu
skridęs nė vienas lakūnas. ,

Didelį eksperimentą darant, reikia būti pasirengus 
prie pasisekimų ir prie nepasisekimų. Yra labai nema
lonu, kad buvo suvilti žmonės, kurie geidė pamatyti 
“Lituanįcą II” su jos naujuoju galingu motoru. Bet ga
lėjo įvykti nepataisoma nęląiinė, jeigu lakūnas butų ri
zikavęs skristi, nežiūrint, pasireiškusio defekto motoru 
veikime, ir butų .sudeginęs motorą! Tuomet butų buvęs 
galas visam sumanymui!! Lakūnas, kaip jisai sako sa- 
vo pareiškime, nesijautė turįs teisę statyti j tokį pavo< 
jų visuomenės pinigais nupirktą turtą, ir reikia tikėtis, 
jogei kiekvienas rimtai protaująs žmogus pripažins,- 
kad jisai pasielgė išmintingai.

Bus, žinoma, nemažai ir tokių, kurie to pripažinti 
nenorės ir skubinais ,dėl to nepasisekimo apkaltinti ir 
skridimo organizatorius, ir patį lakūną. Bet ką prieš 
tai galima padaryti?' Tų, kurie yra priešingi “iš prin
cipo”, nepertikrinsi. skridimo rėmėjai yra kviečia^ 
mi nenustoti pasitikėjimo, kuris dabar lakūnui yra la^ 
biau reikalingas, negu buvo kada nors. Dįąrbo jau tįek 
atlikta, kad daVar boMa tik jį protingai Užbaigti. JeL 
gu tačiau mes reikalausime, kad -lakūnas elgtųsi -prieš

UMaakymo kainai
Chicagoje — paltui

Metams —..........—18.00
Pusei metų —____________ _ 4.00
Trims mėnesiams____ ______ 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui  ___ — .75

Cblcagoj per iJąejįotojiĮ>:
Viena kopija   _____ — .8c
Savaitei . ................ , 18c
Mėnesiui ................ ..........—7gc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltui

Metams............... ........   17.00
Pusei motų 8.50
Trims mėnesiams ......—1.75
Dviem mėnesiams •••••• •• •••• Nee** 1.25
Vienam mėnesiui .. ...........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ----- ............___ __ 4.00
Trims mėnesiams__ ___ ..... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

savo geriausią išmanymą ir imtų bereikalingas rizikas, 
tai mes galime įstumti jį į katastrofą, dėl kurios paskui 
patys gailėsimės.

Rudasis Pragaras
(Tęsinys)

I tuos karstus žmonės būda
vo uždaromi daugeliui valandų. 
Belaisvį aitgabena stovyklon, 
nes jis pasakęs ką nors kritiš
ka apie poną Hitlerį. Jį sumu
ša taip, kad ištisas dvi savai
tes dar matyti mėlynės aplink 
akis; tuomet jį uždaro 14 va
landų — keturiolikai valąndų!
— į kurį nors tų stovimųjų 
karstų. Išstovėjęs dvi valandas, 
belaisvis apgraibo, jeigu jis iš 
viso dar galj judėti, siepas — 
ar neras kur užnerti nosinę, iš 
kurios jis padaro kilpą... Ketu- 
rioliką valandų išstovėti įsprau
stam tarp cementinių sienų — 
tai žmogų ima vesti is proto.

Bet keturiolika valandų — 
tai dar maža. Belaisvis Neu- 
manas išbuvo uždarytas karste
— aštuonias paras! 192 valan
das! 192 valandas!! Jis išėjo, 
virste išvirto, su beprotiškai 
skaudančiomis, ištinusiomis ko
jomis, iš kelių sunkėsi kraujas 
nuo brūžavimo į cementą — 
šiurpas ima!

Tatai vadina Oranienburge 
‘‘bausme dėl disciplinos nesilai
kymo”, kurią komendantas ski
ria pačia menkiausią proga ir 
visai sauvališkai.

» B »
O dabar tegu skaitytojas sau 

dar kartą įsivaizduoja visą (čia 
nupieštą Oranienburgo stovyk
los reginį ir sujungia tai su 
pačia svarbiausia mintimi, ku
rią, tiesa, iki galo galvoti be
veik negalima: visa, kas mums 
Oranienburgo stovykloje yra 
putikę ir kas ten dar iš šian
dien nutinką, daroma nekal
tiems, įstatymas? einant ne
kaltiems žmonėms! Jeigu kas 
nors bent kaip nusikalsta įsta
tymams, prieš tą sudaroma by
lą, padaroma teismo sprendi
mas ir trečiojo reicho justicija 
drakoniškų teismo sprendimų 
tikrąi nešykšti. Kas yra kon
centracijos stovykloje, tą teis
mo procedūra aplenkia, ir dau
gybei belaisvių, taip pat ir man 
pačiam, nacionalsocialistai yra 
ciniškai pareiškę, kąd mes, gir
di, niekuo nesą kaltinami, mes 
koncentracijos stovyklon užda
ryti tik todėl, kad prieš Hitle
rio .atėjimą valdžion esame tu
rėję nacionalsocializmui prįe- 
Šingus požvilgio.

Tačiau skaitytojas turi sąu 
pastatyti akivaizdon ne tik tą
ją, iš tikrųjų šiurpią mintį, kąd 
visas tas kankynes turi iškęsti 
nekalti žmonės, bet ir antrą, 
nemažiau baisią mintį: tai, kas 
čia yra laikantis teisybes nu- 
pasakotą, tai tėra buyis ir įvy
kiai, -paimti tiktąi iš vienos 
koncentracijos stovyklos Vo
kietijoje, tik iš vAauų vienos!

Pąbegįroas
Iš Oranienburgo stovyklos 

pabėgti aš nutariau tuomet, 
kai nemačiau iš savo būklės ki
to kelio, kąip arba nusižudymą 
arba pabėgimą. Kelintam be
laisviui bėgimas yra- buvęs ly
gus nusižudymui, kadangi SA 
.sargybiniai .visose koncentraci-, 
jos stovyklose turi įsakymą I 
kiekvieną bėgantį tuojąus ir be, 
jokio persergėjimo šauti.
\ Aš dirbau lauko komandoje, 

kuriai pavesta buvo iškopti 
Muro kanalą, j šiaurės vakarus; 
nuo \ Oranienburgo. Nęžiurint, 
kad lapkričio pradžioje praside
da šalčiai, tas (darbas buvo tę
siamas",dar ir tuomet, kuomet 
kastuvais turėjome jau kirsti 
sušalusią \žemę. Darbo vieta 
yra bent kiek atokiau nuo plen
to Oranienburgas-Nąuenas, ply
nam lauke, aplink niekur ne 
miško, nė krūmų, ne šiaip kur 
galima butų pasislėpti. Lapkri
čio 4 d. rytą, šalčiui braškant,

mes traukėm apie valandą plen
tu iki sodybos, kur daržinėj 
buvo sudėti kastuvai .ir kiti 
darbo įrankiai. Buvo 7 valan
da ryto. Truputį po 8 vai. at
vykome įrankiais nešini į dar
bavietę. Išilgai visai tiesios 
grabus, viename jos šone ėjo 
volas iš sumestų žemių, apie 
du metrus aukščio ir apie 20 
m. ilgio* ir tas volas, tąip man 
atrodė, galėtų būti šiokia tokia 
priedanga bebėgant per lauką 
pirmuosius pora šimtų metrų. 
Komanda buvo iš 80 belaisvių 
ir ją saugojo 6 S A sargybiniai, 
pasklidę visu darbo plotu palei 
kanalą. Aš vilkėjau, kaip ir da
lis kitų belaisvių, dar savo dra
bužiais (Tiems, kurie" savo dra
bužių nebeturėjo arba nenorė
jo nešioti, stovykloje buvo duo
dami iš Prūsų policijos depar
tamento likučiai sunešiotų uni
forminių kelnių, mundirų ir ap
siaustų.)

Tą pirmadienio rytą, jau be
eidamas iš stovyklos prie kana
lo, aš visą laiką nepaliaudamas 
galvojau, ar pavyks man tą 
dieną pabėgti. Mano akys su
stodavo ant šautuvo, kurį kaip 
tik šąlia manęs einantis sargy- 
binjs buvo persisvėręs per pe
tį: bene pataikys į mane iš ši
to vamzdžio kulipka ir padarys 
visam kam galą? ,

Bet reikėjo saugotis ne tik
tai S A sargybinių, bet tiek Jau 
ir pačių belaisvių. Be jokios 
abejonės daugelis jų tarpe bu
tų pasirengę bebėgantį nelai
mės draugą išduoti, atkreipti į 
jį SA akis, kad patiems pelnius 
kokį menkutį. palengvinimą. 
Tad aš turėjau ,ne tik žiūrėti, 
kad nepamatytų , manęs sargy
biniai, bet kartu stengtis pa
sprukti iš .akių visai belais y ių 
komandai.

Nervai buvo be galo įtempti. 
Visa, ką aš per šešjus mėnesius 
Oranienburge pats pergyvenau 
ij* pas kitus mačiau, kaip filmas 
sįkriejo man prieš akis taip, ka<d! 
nežiūrint betarpiško pavojaus' 
likti nušautam, noras pabėgti; 
iš to pragaro* mane visą traųk- 
te traukė,

Kai tik iš darbinės ties ka
nalu pasiėmėm, įrankius ir kąi 
belaisviai sargybinių prižiūrimi 
rikiavosi prie darbo, aš, vos* po
rą sekundžių pamąstęs, šokau 
ųž sakytojo volo, prie kurio 
vieno galo dieną prieš tai aš 
buvau dirbęs. Jei tuo momen
tu sargybinis mane butų pa
klausęs, ko man už volo reikia,* 
bučiau galėjęs išsiteisinti: be
dirbdamas ąš ten ką pamečiau, 
uorių paieškoti. Bet dirstelėjęs 
atgal, įsitikinau, kad tuo tarpu 
mano dingimo dar niekas nepa
stebėjo. Kiek įkabindamas pasi
leidau prie volo vidurio, kad 
nebūčiau .matdmas 1 nei belais
viams, nei sargybai. Kojos bu- 
yo kąip švininės, širdis plake 
iki pat kaklo, uždusdamas atsi
rėmiau į volą; nežiūrint šalčio 
visas mano kūnas degte degė ; 
atrodė, kad visi sąnariai aitsi-. 
sakys man tarnavę. Už volo 
išbuvau nedaugiau, kaip pusę 
minutes, bet ląto M buvo 
begalinis,. Dar galėčiau grįžti, 
dar įstengčiau iš bėdos pasitei-1 
sinti — bet ne ! Ar vėl atgal į 
Oranięnburgą.? £Ie.- Tiek to, te-' 
g.u šaudo, tuomet jbus viskam 
galas. Tame svaiginančiam 
minčių •sp'kury mane pagavo 
toks ilgesys -ramybės, :norąs ne
turėti įjokių minčių, jokių jaus
mų, kad ūmai nuosprendis bėg
ti man pasidarė lengvas, kaip 
plunksna.

Paskutiniu žvilgsniu j dešinę 
ir į kairę apžvelgiau stūksantį 
volą; jiiekųr nekyšojo nei sar
gybinį, nei belaisvis.

Tad pirmyn! „
Per laukui •iwleldau j plen.-'

ATSTOVŲ BUTO PIRMININKO HENRY T. RAINEY LAIDOTUVĖS

Karstas su atstovų buto pirmininko Henry T. Rainey kunu išnešamas iš miesto salės Carrol- 
ton, III., kur jis buvę pašarvotas. Laidotuvėse dalyvavo ir prezidentas Rooseveltas.

singai ir kas kartas grąsingiau 
kilo prieš mane Oranienburgo 
bruožai, iš kurių mėlynai-pilkos 
masės galėjo visai netikėtai iš
dygti SA grupė, einanti man 
priešais, ir prieš valią žingsniai 
mano ėjo letyn, tartum pačios 
kojos priešintųsi nešti mane į 
naują pavojų. Bet kas buvo 
daryti ? Vėl pagreitinau žings
nius.

Dabar jau mačiau kanalo til
tą, per kurį turėjau prieiti prie 
pat miesto ir už kurio prasidė
jo pirmieji trobesiai. Aplink 
niekur nė gyvos dvasios, nors 
ėjau plentu, kuris Oranienbur
ge yra vienas svarbiausiųjų. 
Naujas įtarimas kilo manyje 
ir, nors buvo šaltis, prakaitas 
išpylė visą kūną: o gal kraštu
tinės gatvės Orąnicnburge jau 
buvo užstotos? Gal aš dideliais 
žingsniais bėgau į atvirus spąs
tus, bėgau į neabejotiną mirtį?

Bet nieko panašaus nesimatė. 
Nors ir tarp pirmųjų namų 
gątvč buvo kaip išmirus, bet 
niekur aplink jokių užtvarų ne
buvo matyti. Aš ėjau palei na
mus ties pat sienomis, lyg taip 
aš bučiau sunkiau įmatomas, 
ir stengiausi žengti kaip gali
ma tyliau, tarytum stovykloje, 
iki kurios nebūta jau nė ketvir
čio valandos kelio, galėtų iš
girsti ma.no žingsnius.

Staiga — aš nusitveriau to 
namo, pro kurį tuo momentu 
ėjau, .durų ktemkos — kitam 
gatves gale išdygo ruda SA na
rio uniforma. Nuostabu, jis ėjo 
visai normališku žingsniu, ne
atrodo, kad jis ką nors vytųsi. 
Aš jau dairiausi skersgatvio, į 
kurį galėčiau pasukti, tik štai 
kairiojoj gatvės pusėj pama
čiau nedidelį restoraną. ‘Perėjau 
skersai gatvės restorapo durų 
link — keista, kaip kartais ga
li būti sunku gatvę skersai per
eiti. Jaučiausi lyg stovįs plačiai 
matomoj scenoj, išsiskyręs iš 
saugojančio namų sienų šešėlio, 
lyg besiartinančiam rudmarški- 
niui, šalia kurio dabar mačiau 
•jau ir antrą žmogystą, aštriu 
prožektoriumi butų nušviestas 
mano veidas. Bet galiausiai ir 
tas ėjimas skersai gatvę baigė
si ir ąš pasiekiau restoraną. Už 
lango praėjo r.udmarškinis nu
sitvėręs merginą. .Jįą paturėjo 
nuovokos, kokias minutes dėl 
jo pasirodymo aš buvau pergy
venęs !

Restorane mane pasitiko, 
taip man atrodė, labai nuste
bęs žvilgsnis, matyti, tokio 
ankstyvo svečio nelaukusios 
šeimininkės, bet kai užsakiau, 
didelį sti|klą konjako, ji nurimo 
,ir dar ąuprantamesnis mano 
atsdankymas jai pasidarė, kai 
paprašiau pakviesti telefonu 
AUtomobdį.

Dąbar štai sėdėjau senų ta
bako durnų pripildytam resto- 
ran-uky, stengiausi atrodyti yi* 
.ąiškai ramus, kad tik nesukel- 
čiąu įtarimo, nors mano kupė 
kiekvienas muskulas virpėjo -r- 
priešinosį tam nenatūraliam, 
apsimestam ramumui. Išsiblaš
kęs ir nieko nematydamas, akis 
buvau nukreipęs j fotografijas

tą, klupdamas per arimą, kas 
minutę pasirengęs išgirsti at
švilpiant kulką, kuri mane nu
dėtų. Pargriuvau ant ežios ir 
pabuvau minutėlę — nieko ne
girdėti, aplink mane nejauki, 
kurti tyluma.

Nedrįsau atsigręžti. Dabar 
jau buyau nutolęs apie keletą 
šimtų metrų, volas, aišku, jau 
manęs nebcslėpč nuo sargybi
nių bei kitų belaisvių akių, da
bar tųr būt dirbantiems prie 
kanalo aš atrodžiau tamsus 
žmogaus pavidalas, kuris bėga 
nuo darbavietes plento link — 
nejaugi dar niekas nešauna? 
Iš susijaudinimo visu kunu vir
pėdamas lėkiau vis tolyn plento 
link — stebuklai, nebuvo gir
dėt šūvio, nieko.

Dabar ryžausi pirmukart at
sigręžti, mačiau kaip vaikštinė
jo ten ir atgal sargybiniai, kaip 
judėjo dirbdami belaisviai, at
rodė, tarytum mano pabėgimo 
dar nepastebėta. '

Dabar pasjleidau plentu į 
Oranienbųrgą, kur mes valan
dą prieš tai buvom ėję. Vos at
gaudamas kvapą skubėjau 
miesto link, o vis dėlto turėjau 
prisiversti, kad per greit ne
bėgčiau, kad pe^ukelčiau įtari
mo. Mane aplenkė vežimas su 
anglimis, du žmonės nuo sėdy
nes pažvelgė į m,ane: argi gali
ma buvo pažinti, kas per kelio
nę aš čia darau? Nuo kitos 
plento pusės skersai ėjo į mane 
žmogus — )<o jis nuo mąnęs 
nori? Nieko. Kodėl pagaliau ne
galima iš vielos kelio puses 
pereiti be niekur nieko į kitą ?

puškelyje į rpiestą pąsukau 
keliu, -kuris mane nuvedė į ki
tą, taip jau į P/'anienpurgą ei- 
pantį plentą. Savo bėgiipą ąš 
buvau paskirstęs keturiąįs pa
pais: nuėjimas nuo darbo vie
tas, kelias pro Oranienbųrgą į 
Ęerlyną, iš Berlyno — vykimas 
ęubežiaus link ir rubežiaus per
žengimas. šalia to huyąu tyir- 
jįai pasižadėjęs turėti* vis aki
vaizdoje tiktai einamąjį etapą, 
vįįsas mintis ir visą valios jėgą 
nekreipti tik į ąrląmįąusiąjį 
tikslą. Pasitraukimas nuo dar-' 
bąvietės, matyti, buvo man pa
vykęs; kiek beątsigręždavauj 
prie kanalo, kuris buvo jau apie' 
du kilpjpęt,rus atstu, tegalėjiau 
įžiūrėti tik tamsią ten dirban
čių belaisvių dėmę, atskiri žmo
nės nesiskyrė. Niekas manęs 
nesivijo.

Staiga mane nudegino min
tis: kas bus, jei tuo tarpu ma
no dingimą pastebėjo, jei sar
gybiniui nubėgo į visai arti; 
esantį Germęndorfą ir iš ten i 
telefonu šukele ant koj^ sto
vyklos .SA? Tuoipęt, aišku, vi-; 
sais keliais aplink Oranięnbur- 
gą pasileis 50—430 rudmąrški- 
nių, kurie mane ,yisi iš (maty
mo pažįsta; kas minutę mane 
gali užklupti koks dvirątinin- 
kas arba motociklistas ii’ tuor 
njet — baigta.

Taip ąš žengiau — užpakaly 
palikęs kuopą su SA sargybi
niais, ir juo sinarkiau žengiau, 
juo greičiau ir ląbiau nuo to 
Visą toląu. Bet priešais — gip

ir reklamas restoranuko sieno
se, virpančiu nekantrumu lauk
damas automobilio. Tikrai ne
buvo dar praslinkę ir penkių 
minučių, bet man jau buvo išti
sos valandos.

Pagaliau automobilis atvyko. 
Aš įsėdau ir pasiteiravau šofe
rį, ar jis turįs tiek benzino, 
kad užtektų ilgesniai kelionei. 
Atsakymas: '“Ne, bet mieste 
juk galima prisipumpuoti”. To 
dar betruko. Ar mažai valkio
josi kasdien po miestą SA-inin- 
kų? Vėl buvo naujas pavojus 
likti sugautam. Bet nieko ne
padarysi, mes nuvažiavom į 
miesto vidurį ir šoferis ėmė 
pumpuoti benziną svarbiausioj 
Oranienburgo gatvėj, Bernau- 
erstrasse.

Aš sėdėjau ne minkštoje au
tomobilio sėdynėj, bet pusiau 
kybo jau ant jos krašto, tary
tum sėdyne butų prikalta ašt
rių vinių. Kolei auto stovėjo, 
mąno vienintelė apsauga buyo 
ledas, užšalęs ant langų, kuris 
užstojo.,, maney.nuo smalsių 
žvilgsnių, o be to laimė, kuri 
man padėjo sėkmingai atlikti 
pirmąjį savo bėgimo etapą. Lė
tai, baisiai lėtai tekėjo benzi
nas į rezervą, lyg tai butų ne 
benzinas, o kokia tiršta košė. 
Vis dėlto reikia gana daug lai
ko, iki į auto rezervą priteka 
20 litrų benzino!

Galų gale leidomės kelionėn. 
Iš pradžių aš liepiau save vež
ti į vieną vietą tarp Oranien
burgo ir Bernau, tik staiga 
man atėjo į galvą, kad kelias, 
kuriuo dabar važiavome, daž
nai būdavo vartojamas susi
siekti Oranienburgo stovyklai 
su stovyklos skyriumi Blum- 
bėrge. Kai atvažiuodavo auto
mobilis priešais ar atsivydavo 
mus įkandin, — iškvėpdavau 
apledėjusiame lange skylutę, 
kiekvieną momentą bijodamas, 
ar tik nebus čia automobilis iš 
stovyklos. Bet mes yrėmčs ne
kliudomi toliau, iki privažiavom 
mano paskirtą vietą, -čia aš lie
piau pasukti kitu keliu, į pie
tus, ir važiuoti iki pat Berlyno 
pakraščio. Buvau atlikęs jau 
antrą etapą.

(Bus daugiau)

Gąrsinkjtės Nabjienose

AMERIKOS 
PILIETIS

Batiaa ir labai pagel- 
fcnygdi ticw«. ko

ne nori tapti Šios JaHea 
piliečiai. Pamokinimai 
apie iioa ialicą tvat>4, 
apie jos virSininkų rin
kimus ,fr »iską kas reika
linga prie imimo egza- 
meno rasite lioj knygelėj 
lietuuip Ir ąqglq kMhp- 
mis auraiyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.
Siųskite money orderi arba krasos 

>eqkleliną.
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Antradienis, i'Ugp. 28, 1934

Tarp Ghicagoa
Lietuvių

Lietuvių Improve- 
ment Kliubas i vika- 
iauja pagerinimų 

Ciceroj
KHubtis rengiasi prie savo 

30 metų jubiliejaus

Pereitame Lietuvių Improve- 
ment Kliubo susirinkime, kurs 
įvyko nigpiučio 21 d. Liuosy- 
bes svetainėje, pasirodė, kad 
kliubo taryba užsimanė pakelti 
griežtų kovų su Cicero mieste
lio valdovais.

Yra reikalaujama, kad gat- 
vekarių bėgiai butų pataisyti 
ant Cicero avė., Roosevelt Rd. 
ir 25-oj gatvėj. Jeigu pataisy
mas negalimas, tai norima, kad 
bėgiai butų išimti, gatvekariai 
panaikinti, o vietoj jų busai 
įvesti.

Taip pat reikalaujama van
dens departamento sutvarky
mo, kad vandens bilos rendau- 
ninkams butų sumažintos.

Šis kliubas gyvuoja jau 30 
metų ir dabar rengs savo jubi
liejaus apvaikščiojimą. Jubilie
jaus rengimo komisija pranešė, 
kad yra paimta jubiliejaus ap- 
vaikščiojimui Liuosybūs svetai
nė balandžio 20 diena, 1935 m. 
Taigi nutarta per laikraščius

MADOS MADOS

3025 — įdomiai pasiūta suknele. 
Tik prisižiūrėkite. Jus sutiksite, 
kad tokios iki šiol dar nesate matę. 
Pasinaudokite — ji jums mažai kai
nuos. bet gražiai atrodys. Sukirp
tos mieros 16, 18. taipgi 36, 38, 40, 
42 ir 44 coliu per krutinę

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų, pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Etept, 1739 
So. Halsted S t., Chicago, Iii. 

pranešti, kad vietos organizaci
jos tę dieną nerengtų parengi
mų ir nepakenktų kliubui ap
vaikščioti savo jubiliejų.

Vienas geras kliubo darbuo
tojas S. Bakutis nusiskundė, 
kad patekęs į nesmagų padėji
mą. Čia suaugę vyrukai žaidžia 
bolę gatvėse su lazdomis ir pa
daro blėdies. Policijos viršinin
kas, kaipo’ kliubietis, buvo pa
taręs pašaukti Bolių grojikus j 
policijos stotį. Tie grojikai gro
ja bolę kaip tik daugiausia ta
me blake, kur p. S. Bakutis gy
vena ir jau jam pridarė daug 
nemaJonumų ir nuostolių. Tai
gi S.‘ Bakutis, negalėdamas 
pats tų grojikų sulaikyti, pa
šaukė skvadą ir patrolką. Suė
mė apie penkis grojikus nuo 17 
iki 24 metų amžiaus. Bakutis 
išėmė warantą prieš grojikus, 
o vienas grojikas išėmė waran- 
tą prieš Bakutį už marškinių 
suplėšimą.

Kliubas, išklausęs Bakučio 
atsišaukimo, nutarė Bakutį už
stoti ir reikalauti teisėjo, kad 
grojikai butų nubausti už per
žengimą miestelio patvarkymo.

Buvęs susirinkime.

P-nas J. Maskaliu- 
nas grįžo iš atostogų

P-nas Jokūbas Maskaliunas, 
žinomas Bridgeporto biznierius, 
užlaikąs Beer Garden, 819 W. 
35th St. tik ką grįžo iš atosto
gų. Gražų vakacijų laiką pra
leidęs Woodboro, Wis., geriau 
pasakius Rhinelanderyje.

P-nui Maskaliunui šitų apie- 
linkių lietuviai labai patikę — 
svetingi ir draugiški, bet vie
nas nelemtas nemalonumas, tai 
pasitaikęs nepalankus oras ato
stogauti. Ypačiai nakties laiku 
labai šalta, o dienomis retsy
kiais ir pakaitina. Bet apskri
tai kalbant—šaltas oras ir lie
tus gadinęs brangų atostogų 
laiką.

Dar pravartu ’ priminti, kad 
p. J. Maskaliunas virš dvidešim
ties metų biznyje, bet dar pir
mą kartą atostogavęs. Naujos 
dalybos šalininkai iš šito fakto 
gali daryti drąsią išvadą, kad 
pas p. J. Maskaliuną laikai tik
rai gerėja.

P-nas J. Maskaliunas ir jo 
abi dukrelės buvę apsigyvenę 
Woodboro pas p. Alexander, 
gerą “Naujienų” patriotą. P- 
nas Maskaliunas pastebėjęs vie
ną keistenybę, kad Woodboro 
apielinkės lietuviai farmeriai, 
kurie nepergeriausia laikosi pi- 
nigiškai, kasdie atvyksta pas 
pp. Alexanders “Naujienų” pa
siskaityti. Maskaliunas sa
ko, kad visa Woodboro ir Rhine- 
landerio apielinkės lietuviai 
skaito “Naujienas”, bet girdi 
ne visi esą jas užsiprenumera
vę—blogi laikai farmeriams ver
čia prie to, kad ir laikraščiais 
turi vieni su antrais dalytis.

Kada p. Maskaliunas su 
dviem dukterims atostogavo 
Wisconsine, tai biznį prižiūrėjo

VINCENTAS 
aleksandravhSia

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
nigpiučio 25 dieną, 10 valandą 
ryto 1934 m., sulaukęs 49 m. 
amžiaus, gimęs Baublių kaime, 
Kražių parap., Raseinių ap.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną. 2 sūnūs Pranciš
kų ir Vicentą, 2 dukteris Oną 
ir Antaniną, marčią Marijoną 
ir gimines, o Lietuvoje brolį 
Pranciškų ir seserį Antaniną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4505 S, Paulina St., Chicago.

Laidbtuvės įvyks trečiadienį 
rugpiučio 29 dieną, 8:80 vak 
ryto iš' namų j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Vlncelito Aleksan
dravičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat- nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti; laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atrisvedkiniidą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunūs* Dukterys, 
Marti: ir Giminės.

Laidotuvėse patarnduja gra
borius L. Ezerskis, Telefonas 
Boulėvard 9277.

John L. Donovan, NRA raš
tinės darbininkas Washingtone, 
pirmininkas NRA darbininkų 
sąjungos, kurį NRA adminis
tratorius Johnson buvo pašali
nęs iš darbo. Bet darbo santi- 
kių taryba įsakė Johnsonui pri
imti jį atgal į darbą ir pildyti 
savo paties paruoštus kodek
sus.

jo žmona ir brolis Adomas 
Maskaliunas.

—Jurgis Spurgis.

Defoltuotų Bonų sa
vininku žiniai c

Real estate bondsų apsaugos 
komitetas (Real estate bond- 
holders proteetive committee), 
kurs padeda vesti federalei val
džiai tyrinėjimus apie nustoju
sius vertės real estate bonu's, 
atidarė savo raštinę naujame 
pastos bildinge, kampas Van 
Buren ir Canal, kambarys 
519.

Kas turi tokių nustojusių 
vertės real estate bonų, turi 
kreiptis į šitą raštinę asme
niškai ar laiškais. Ponas Du- 
chene yra fedėralis tyrinėto
jas šitame dalyke. Raštinė yra 
atdara kasdien nuo 9 vai. ry
to iki 5 vai. po piet.

| GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So; Hermitage Avenue

CROWN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadarą panašius Vault’us

Vienintelis 
Vault’as 

užkirtas U. S. 
rPatent Ofiso, 
Į išklotas iš 

vidaus ir su 
Ojo Spaudiniu. 
: Jis yra

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome i Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

98rd Street ir Tumer Avenue
EverVALDžIOS BANDYMAS PRIPAŽINO^ttA«

Parduodam vien tik Graboriams.

f NfiMf.it 0 HM y

RADIO
Dalyvauja žymus radio dainin- 

kiai

šiandie 7-tą vai. vakare iš 
stoties W.G.E.S. Bus transliuo
jama reguliaria antradienio ra
dio programas, leidžiamas 
Peoples Rakandų Išdirbystes 
Kompanijos krautuvės. Išpil
dyme šio programų dalyvauja 
K. Sabonis, jo moteris, Mrs. 
Šiauria, A. £iapas, Peoples (?ar- 
lor Duetas ir kvartetas ir kiti. 
Jie visi yra pasirengę pateikti 
daug naujų dainų, o prie dai
nų bus rinktinos muzikos, įdo
mių kalbų, bei žingeidžių ir 
svarbių pranešimų. Todėl ma
lonėkite nepamiršti pasiklausy
ti.— Rep. XXX.

Dienos (spūdžiai
Rašo F, BULAW

Atsisveikinant su 
Vaitkum

Plasnok,
Audrų nebijok, 
Kelionėje labai tolimoj. 
Klaikaus okeano tamsoj 
Laimingos kloties!
J Kauną nuskrist išties

Reikšmingas atsisveikinimo 
momentas leitenanto Felikso 
Vaitkaus išleistuvių bankiete, 
kuris įvyko rugpiučio 24 d., 
Chicago Beach viešbuty. Dar 
niekada tarp lietuvių nepasi
reiškė taip nuoširdžių, gilių ir 
jautrių linkėjimų lakūnui 
Vaitkui sėkmingai perskristi 
okeaną ir nulėkti į Lietuvą, 
kaip paskutiniam momente. 
Nevienam jautrių jausmų 
žmogui pasirodė ašaros akyse,, 
kai mintyse kilo, klausimai, 
ar tas jaunuoliui jau lydimam 
į klaikų okeaną teks nugalėt 
gamtos žiaurumus ar žūt?!

Nors jaučiamas pavojus 
yra labai rimtas, tačiau gali
ma pasitikėti galingo motoro 
jėga ir tvirtais Lituanicos 
sparnais, ištverme ir gabumu 
leitenanto Vaitkaus.

Musų finansinė parama. 
Musų nuoširdus linkėjimai 

pareikšti bankiete ir atsisvei
kinimo Aviacijos Dienoje. 
Musų tvirtas įsitikinimas rei
kalauja, kad šis reikšmingas 
skridimo žygis butų įvykintas. 
O tų užtikrina galutinas Litu- 
anicos II-sios prirengimas. 
Užtikrina leitenanto F. Vait
kaus prisirengimo rūpestin
gumas kelionei ir mes pra
džiugsime, kai už trumpo lai
ko ar kelių dienų bus praneš
ta, kad “Lituanica II-ji jau 
skrenda per Atlantiką.”

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
Lietuvės Akušerės

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

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

Graboriai

Laidotuves $95

J. J. BAGDONAS
Pullman 4151

10734 S.Michigan Av
Republic 3100

2506 W. 63 St.

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
• CHICAGO, ILL.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPublic 8340 
5340 Sb. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

J. F. R ADŽIUS
Incofporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25:00 ir augščiau.

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.
Tel. Monroe 8377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

TeL Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja CHica- 
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tėl; Cicero 8724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PL, Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

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

.. - L, ■.......... .. ..........................

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 
1410 So. 49 Ct 

CICBBGr ILM ....

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kurti 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, Dervuotu- 
mo, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausia* klai
das. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dčlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniai 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei
Jei
Jei
Jei

kenčiate nuo galvos skaudėjimo, 
skaitant raidės susilieja i daiktą, 
spaudos raštas išrodo dvigubas, 
skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:80 va
karo. Room 8. Nedėliotos uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0528

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau

A.L Davidonis, MD.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

.. f---..-f-- --- * -I..................... , —L--—-

Ph®. Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

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.

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

— ..........    .i,......... , -.....       „. .
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DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼ak. Nedalioj pagal suturima 
Ofiso Tdu Boulevard 7820 
Namu Tel Prosnnot 1999

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
■R**.. Tėl. VIMnrv 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

Cor. of 85th and Halsted Rta.

Neaelcueiuaii pagal sutarti.

Amerikos Lietuvių Daktarų
-------------

Tek Ofice Wentworth 6380 
Res. Hyd* Park 8895

Dr. Sušauna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted SL

Išskyra* seredomi*

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Stredomis ir nedėl. pagal sutartį.
Rez. 6631 So. California Arenu* 

Telefonas Renubllc 7868

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERE
3325 So. Halsted St 

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

tventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

DR. PULSUDSKLS
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. 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 A venų* 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer a v., kamp. Francisco ar.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrųk moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitocius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija?
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL

Valandos nuo 10—12 Pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vak vakare.

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki £:80 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

4631 South Ashland Arena* 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 rak Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400
* I ,| IĮ...... S ■■■■■■ •■ ■■

Ofiso Tek Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191 ~

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir risi 

chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted SL 

arti 81st Street 
Valandos) 2—4, 7—9 vai. Vak. Ne
dėliomis ir šventadieniai? 1(P—12 

dienų.

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Are. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 97Ž8

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Samdos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
168 W. Washlngton SL 

Kambarys 402 Tel. Dearbcm 9047 
Re*. 5349 So. H erini t a ge Are.

NfiMf.it
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įeit. Felikso Vaitkaus Padėkos Žodis
Gerbiamoji visuomene! ( To neveizint, motorą mes 

šiuomi aš tariu nuošird- gavome apię trejetą savaičių 
žiausią padėkos žodi Čikagos vėliau, negu buvo numatyta, 
lietuviams, kurie parodė man o kai kurie kiti dalykai lik 
tiek daug palankumo, skait- per paskutines kelias dienas 
lingai atsilankydami į bankie- buvo mums pristatyti arba 
tą ir aviacijos dieną ir nepa- dar tebėra pristatomi. Aš ne
prastai dosniai paremdami riu čionai padėkoti ALTASS 
antrojo transatlantinio skridi-, valdybai, kuri šitame reikale 
mo reikalą.

Mane giliai sujaudino tie 
•f.mpatijos .'pareiškimai ir 
karšti linkėjimai, kuriuos gir
dėjau iš bankieto dalyvių lu
pų, ir aš buvau stačiai nuste
bintas. kuomet išvydau entu- 
zi jas tiška i nusiteikusią galin
gą viengenčių minią Ford- 
Lansing airporte. Šitie įspūd
žiai suteiks man dar daugiau 
drąsos ir pasiryžimo ruoštis 
''•džiajai kelionei per Atlan- 
tika.

Man tačiau labai gaila, kad 
pereitą sekmadienį aš negalė
jau atskristi į aerportą su Li
tuanica Antrąja, bet buvau 
priverstas paimti kitą lėktu
vą. Priežastis buvo ta, kad aš 
nesijaučiau turįs teisę statyti 
į pavojų brangų, visuomenės 
pinigais nupirktą lėktuvą, 
kuomet pradiniai skraidymo 

• bandymai su naujuoju moto
ru parodė, jogei jisai dar yra 
reikalingas tikslesnio nutai
kymo (adjustment). Mes su 
inžinierių ir kompetentiškais 
mechanikais, kurie vykdo 
“Lituanicos Antrosios” įren
gimo darbą, nesigailėjome jė
gų ir pastangų, kad lėktuvas 
butų kuogeriausiai 
bet tuo tarpu šito 
galėjome pasiekti, 
buvo pertrumpas 
netikėtai atsiradusią kliūtį.

Ši kliūtis (perdidelis moto
ro kaitimas), nors ir labai 
nemaloni, susi dėjusiose aplin
kybėse, bus netrukus nugalė
ta, ir iš šitos pusės nėra pa
grindo kilti jokioms abeįo- 
nėpis apie galimumą tobulai 
įrengti lėktuvą. Mes, iš savo 
pusės, darysime kas tik yra 
žmogaus galioje, kad tas dar
bas butų užbaigtas kuotrum- 
piausiu laiku. Visos kitos 
pastaromis dienomis gautos 
arba išsiųstos mums įtaisos ir 
instrumentai bus sudėti, iš
bandyti ir nutaikyti taip, kad 
Lituanicos įrengimo darbas 
butų pabaigtas pirma negu 
ateis nepatogus skridimui 
orai.

Turiu čionais pastebėti, kad 
didžiausias 
darbe išviso 
gauti įtaisas 
kurių reikia 
juo butų galima atlikti musų 
planuojamą rekordinio tolio 
(apie 4,700 mylių) kelionę 
oru.

šitam tikslui aš turėjau iki 
šiol tik apie trejetą mėnesių, 
per kurį laiką man reikėjo 
atlankyti visą eilę kolonijų, 
kur buvo rengiamos aviaci
jos dienos, reikėjo sudaryk 
lėktuvo įrengimui planai ir 
surasti bei užsakyti įtaisas ir 
instrumentus firmose, kurių 
vienos yra paliai Atlantiką, 
kitos prie Pacifiko kranto ar
ba Vidurinėse valstijose. Dau
gelis jų, dėja, buvo užverstos 
darbais kuomet 
kreipėmės, ir mums 
raginti ir spausti, 
kaip galint greičiau 
musų užsakymus.

visuomet tanipriąi kooperavo 
su manim ir be galo paleng
vino mano uždavinį, ne tik 
sutikdama nupirkti geriau
sias įtaisas lėktuvui, kokias 
tik yra išradusi šių dienų te
chnika, bet ir parūpindama 
laiku pinigus tiems pirki
mams.

Aš nuoširdžiai dėkoju vi
sai lietuvių visuomenei, taip 
išeivijoje kaip ir gimtame 
mano tėvų krašte už man iki 
šiol suteiktą ir tebeteikiamą 
paramą ir tikiuosi, kad ji su
irus, jogei man užvis labiau

siai yra svarbi jos moralė pa
rama kaip tik DABAR, kuo
met atliekama paskutinieji 
pasiruošimo darbai, nes nuo 
to, kaip rūpestingai jie bus 
užbaigti, priklausys viso mu
sų sumanymo pasisekimas.

—Felix Waitkus. 
Chicago, III.
Rugp. 27 d. 1934.

sirinkimas 12-tą valandą dieną. 
Visi nariai-ės esate kviečiami 
skaitlingai dalyvauti, nes turi
me daug svarbių reikalų ap
tarti. Artinanties rudeniui tu
rėsime plačiau praplėsti savo 
veikimą.

Draugai atsišaukite
Pagal kliubo tarimu už nesir- 

gimą per 12-ką metų dovanos 
bus duodamos tik tiems, kurie 
bus užsiregistravę pas kliubo 
valdybą. Todėl visi, kurie ma
note kad jums priklauso dova
na, būtinai užsiregistruokite 
pas sekretorių laišku sekančiu 
antrašu: St. Narkis, 1900 W. 
35th St., ^rba pas finansų rašt. 
W. Sharką, 4635 S. Washtenaw 
avė. Kurie esate užsiregistravę 
anksčiaus, vistiek persitikrinki
te ai- tikrai randasi jūsų var
das ant dovanų surašo.

St. Narkis, sekr.

Halsted Exchange 
bankas skolina
' pinigus

bankai

NAUJIENOS, Chicago UI. 
...... .  ...............4^!.:........ .....  

amžiaus ir gyveno adresu 2901
W* 51 St. f 
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ROUND ABOUT
T0WN 

with 
Polly apd Apollo

vvritten by Apollo, if he will 
beeth in the mood; or else, our 
readers will please patiently 
wait until we, twain, are back 
on the job together again.

—Polly and Apollo....

M. MMB MM MM MBB MM MMB

LIETUVIŲ DIENA
Su

Ajitrąęii^nis, rugp. 2§, 1934

PRANEŠIMAI

paruoštas, 
tikslo ne

neš laikas 
pašalinti

keblumas musų 
buvo — greitai 
ir instrumentus, 
lėktuvui, idant

Keistučio Kliubo
Pastogės

Atsiprašau
Atsiprašau brangių 

tiečių ir jų prietelių, kad jau 
tūlas laikas nieko neparašau 
apie musų didžiulio kliubo 
darbuotę. Mat dabar yra va- 
kacijų laikas; todėl ir jūsų ko
respondentas buvo išvažiavęs 
į “resortus”. Dabar sugryžęs 
rėjęs savo “ofisą” ir sekreto- 
radau viską tvarkoj, ir apžiu- 
riaus rekordus suradau daug 
korespondencijinės medžia
gos.

Kliubas sparčiai auga
Reikia pripažinti, kad Keis

tučio kliubas sparčiai auga 
turtu ir nariais. Jei kliubo au
gimas progresuos taip ir ant 
toliaus, nėra mažiausias abe
jonės, kad iki Naujų Metų tu
rėsime apie 1,500 narių. Kad 
Keistučio kliubas pasieks 
viršminėto skaičiaus, netenka 
abejoti, nes 1934 metais prie 
kliubo prisirašė jau 90 naujų 
narių, tarp kurių yra 49 jau- 
nuoliai-ės.

Yra taisoma konstitucija
Konstitucijos taisymo komi

sija veikia išsijuosusi ir jau 
rodosi baigia savo darbą. Kad 
konstitucijos taisymo komisi
jos projektas bus vykęs, nėra 
abejonės, nes į komisiją įeina 
gabių draugų, tarp kurių yra 
ir Dr. Tadas Dundulis, kuris 
tame darbe turi daug patyri
mo. Konstitucijos projekto pri
ėmimui bus šaukiamas specia- 
lis susirinkimas atvirutėmis, to
dėl kurie branginate kliubo 
konstituciją būtinai dalyvauki
te susirinkime, nes vėliau turė
sime ją pildyti ar kam kas pa
tiks ar ne.
Rugsėjo 2-rą bus susirinkimas

Sekantį sekmadienį, rugsėjo

keistu-

Kalbama yra, kad 
nepadeda pramonei, atsisaky
dami skolinti pinigus. Bet HaL 
sted Exchange National ban
ko prezidentas C. F. Kuehnle 
nesenai pareiškė, kad tokio už
metimo negalima padaryti jo 
bankui. Iš banko knygų pasi
rodo, kad šitas bankas nuo sau
sio 1 d. 1934 m. išskolino sa
vo kostumeriams $500,000.00.

Ponas Kuehnle taip pat pa
reiškė, kad apart šitų pasko
lų kostumeriams bankas taip
gi davė industrinių paskolų per 
savo biznio kooperacijos sky
rių. šitas naujai įsteigtas ban
ko skyrius padeda banko kos
tumeriams gauti finansinės pa- 
gelbos įvairiems rimtiems biz
nio sumanymams.

Halsted Exchange National 
bankas randasi JS-fcos gatvės 
apielinkėje, adresu: kampas 
Halsted ir 19th place.

S.

Sand Dunes Illinois 
valstijoj

žinome Sand Dunes In- 
valstijoj.

yra Sand Dunes ir Illi-

Visi 
dianos

Bet 
nois valstijoj, vakarinėj Michi-
gano ežero pusėje.

šitie Illinojaus Sand Dunes 
randasi tarp Waukegano ir 
VVisconsino valstijos rube- 
žiaus.

Dunes Park of Illinois aso
ciacija nesenai šitoj vietoj už
pirko 1500 akrų smiltingo eže
ro pakraščio, čia yra ne tik 
smilčių, bet ir daug gražių gL 
raičių.

Imama 10 centų įžangos nuo 
suaugusių, ir įžangos pinigai 
eis parko nupirkimui valstijos 
naudai. Asociacija stengiasi pa- 
laikyti tą ežero pakraštį ir par
ką natūraliam stovy j.

Illinois Dunes parkas šitoj 
vietoj atsidarė birželio mėne
syj, ir nuo to laiko čia atsilan
kė daugiau kaip 30,000 žmo
nių. Visi labai džiaugiasi vie
tos gražumu.

mes į jas
teko jas
kad jos 2-rą d. Liberty Grove svetainė- 
išpildytų je, 4615 S. Mozart st., įvyks 

Keistučio Kliubo mėnesinis su-

Autobusas suvažinė 
jo lietuvi

UNCOLNS FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 

100 Proof”
(irs EIGHT MONTHS OLD)

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

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

Bridgeport Liųuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St
VICTORY 5382-83

Sekmadienio vakare apie 10:- 
30 vai. ant 55-tos prie Mozart 
autobusas suvažinėjo lietuvj, 
Steponą Dominiką. Jam labai 
sutriuškino galvą.

Domininkas buvo 53 metų

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražią plunksninę 
antkrodę už tikrai

1 Dolerį
Jrigu materijoH pirkaite nas mus.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

Delight of delights.
This column ehould be de- 

lightful to our women readers 
because we are writing about 
men. Whether or not it will 
hold deligth for the men...?... 
will it?... won’t it?... DO men 
delight in reading about them- 
selves?

First, about three men, one 
car, one night, ąfter ą certain 
out-of-town convention. The 
home-coming trip \vas aug- 
mented b'y one Indy, who wąs 
seated i n the ręąr of the car 
with a travelliųg čase separatihg 
her from the one-of-the-three 
gentlemen in the cai sitting 
,next to her. Tst-tst, the Wall 
of Jericho... to protect the 
LADY,... or the three GENTLE- 
men,... or...?

Next, about a rąther dark, 
eharming, congenial “snroothie” 
of a gentlemen frorn abroad 
who is gaily a-winning his way 
here with the ladies oh so well. 
SO well! Yet, why not, con- 
sidering he has |iąd practice 
in winning the wife he left 
behind? (And though he be 
very mum about it, wę are not 
the only ones who knowr... To 
bad!) . Z.

Another man w.ho gets into 
this column today ir a young 
lawyer from thę west part of 
Ghicago, who seen dining 
downtown with, a sparkling 
madame of the south parts of 
šame city. We w,onder if it 
was pūrely a ąoęial tetę^atete, 
or a business hųicl|? inasmuch 
as this šame madanie may soon 
be one of the,. parties in a 
domestic lawsųit.

The only name and thę only 
femininity we sftąll make direct 
refęrence to today. is Mrs. Špo
kas of Philadelphia Pa., who 
has been spendipg the lašt 
several days here! \vith somė 
very attentive hošts.. And why 
not ?! (Apollo vrishes he had 
had more time on hįs handi 
to devote to the entertainirig 
of as beautiful and winsome a 
personality as she.)

“And yes, yes,” says Polly 
to Apollo, “we mpstn-t forget 
to tell our dear pUblic about 
that mystery off the Mr. Vii* 
known, writing lętters to one 
of our unsuspėcting readers, 
who trustingly submitted these 
letters to us for tracing.”

From his wrinting, his style 
and postmark on the lašt en- 
velope, plūs one or two other 
clues, we have dpne our 
deteeting. What*s more, we 
ahnost bumped sąuarę into 
him one day, wheų we wouldst 
Jiave gleeful|y . twęaked, (his 
ears for writing such letters 
and causing the simple maiden’s 
mind to whirl įn sufcpense and 
wonder.

Būt, we just missed bump- 
ing. sųuare juto him; however. 
we secured his true name, ad-« 
dress and description and have 
properly informed oup protegee 
as to the what-we-assųme-to- 
be the accurate identity of 
her Correspondent,

Now, if she wills to deal 
further with that venturesome 
penman, we have yarned her 
to sharpen her wits or to seek 
the advice of some cleyęr At- 
torney or spmepne with the 
savoir-faire, giyęn thę status 
qud, etc., to answer stlch letters 
just so, oh don’t you know?l

And thu$ wė bid adieu,... 
Polly, in particular>.. ‘cause she 
plans to take a iittlę ihdėfinite 
vaeation f rojų the writing of 
this column. (Mystery solving 
and news gathering does con- 
sume one’s... surplus energy
more or lesa*) i Q

The next column will be

Pikniku ir išvažiavimų 
rengėjams

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimhs da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, o pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity1 prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi
joms už tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį.

Naujienų Administracija.

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW” 

Skaniausis Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 

Ine.
Chicago Ofisas

FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co. 
Distributors

4352 So. Mozart St
Lafayette 7346

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO- 

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20: brown caracul $25; 
gray caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine. Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 88 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,

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

Atdara vakarais.

u-“ ' ■■■: .v - i : ■■ y ■: -v '(f*' . • ‘ -*
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šiuo kuponu — įžanga Dykai 
Labai Graži — Labai Erdvi

ŠOKIAMS 
Navy Pier Salė

Smagu — NAVY PIER — Patogu 
Viena mylia į ežerą prie 

Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsią orkestrą.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGPIUČIO 25 IR 26

šis skelbimas kartu su Šiuo kuponu 
geras dėl įžangos ir vienam Šokiui.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

mus Nėra skirtumo ar medinis ar 
mūrinis. Taipgi darome galiūnams 
barus. Apskaitliavimas dykai. Ga
lite pašaukti telefonu Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4131 S. Franci sco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku Šaukite Lafayette 8351

e B. R p

HORTGAGE BANKERS

REAL ESTATE
Biznia pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St..

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 11L

TEL. REPUBLIC 8402

MADOS Pagražinkit Save 
Permanent waves 

Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigan 

Avė., 2 fl.
Tel. Pullmart 3359

savaitėj, pomirtinė —

Chicagos Lietuvių

3166 — Rudeninė suknelė su nau
ju efektu —- Viršus tamsios spalvos, 
o apačia iššviesesnios materijos. 
Taipgi kepuraitė padaryta iš tos pa
čios kombinacijos. Sukirptos mie- 
ros 12, 14, 16. 18, taipgi 36, 38, 40 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir ądresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mų. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
Soė Halsted St., Chicago, III.

M

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

P.CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava mo
derniška studija su 

HolljnVood šviesoms. 
420 W. 63rd St. 
Englevood 5883-5840

1500
Chicagos Lietuviu 

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

Įsirašyti , _
Draugiįon 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.

Business Service
Biznio Patarnavimas______

Lietuviška įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’iu 
8645 SO. WAELA0E STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. III.

C1 .................. ".... ............. ....................

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTf 
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

NAMU SAVININKŲ ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namt 
savininkams reikale nesusipratimų sr 
rendauninkais. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas-visose namu savi
ninku ir rendauninku reikalais. Met 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu? 
namai originaUo ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoie.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO .

Inkorporuotas '
1642 West Division St.

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

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
„ Nu vežam e ir i tolesnias vietas 

Supakavimas, Storage, Grating 
Persiuntimas

RAKANDŲ IR PIANŲ 
PERKRAUSTYTOJAS

8858 So. Halsted St Chicago. III. 
Ofisas 8406 S. Halsted St

Financial
Finan»>i-Pa»kolot

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK

1647 West 47th Street

burniture & Fixtures 
Rakandai-Palsai -

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

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI Kimball Player Pi
anas, benčius, kabinetas ir rolės, 
labai pigiai. 5004 So. Racine Avė.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU , APSIVEDIMUI mote
ries. Mano žmona mirė 3 mėne
siai atgal Turiu rakandus, namus 
ir 3 apdraudas — viena už $500. 
Man reikalinga gera padori mote
ris ir gera šeimininkė, aš jų atsi
imsiu.

Rašykite tuojaus

Box 132,
JIM POLUSHUS, 

J enki n Jonės, W. Va.

Help Wanted—Malė 
Darbininku reikia

REIKALINGAS senyvas vyras 
dirbti ant ūkės. Turi mokėti melž
ti karves ir suprasti ūkės darbų. Bu
tų gerai, kad nerūkytų. Mokestis 
$10 i mėnesi. Atsišaukite Box 154, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

DVI PATYRUSIOS moteris kurios 
dirbo junk šapoj, prie sortavimo sku
durų, Berger Bros, 2248 Lake St. 

. —o—

—o—
REIKALINGOS merginos prie pre

savimo ir valymo dirbtuvėje. Atei
kite prisirengusios dirbti. American 
Cleaners and Dyers, 4250 West 
Lake St.

REIKALINGA apysenė moteris 
prižiūrėti 5 metų mergaitę. Valgis 
ir guolis ant vietos. Mokestis.

2839 W. 63 St ‘

For Reni
RENDON 3 kambariai, šviesus, 

naujai išdekoruoti. 8121 S. Morgan 
St. savininkas 2 lubos.

ANT RENDOS senai išdirbtas ta- 
vern — taipgi čeverykų taisymo ša- 
pa išdirbta per 30 metų. Gera vie
ta. Abu bizniai randasi 4500 So. 
Paulina St. Kreipkitės Anton Norbut 
6159 So. Albany Avė.

Furnished Rooms
RENDON furnišiuotas kambarys 

— $2.00 į savaitę, gali valgyti pasi
gaminti, 549 W. 18 St. 2ros lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

8329 Lituanica Avė.

PARSIDUODA grosernė visokių 
tautų apgyventa. Norinčiam užlai
kyti bučernę nėra kitos per du blo
kus, tai butų pelningiausia vieta. 

1828 Canalport Avė.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

Marauette 6 kambarių bungalow. 
garadžius parduos arba mainys.

Brighton Park 5-5 kambariai me
dinis $1300.

CHAS ZEKAS 
3647 Archer Avė. 

Virginia 0757

Exchange—Mainai
MAINYSIU 157 akeriu farmą 

ant namo. Farma randasi Miehi- 
gan valstijoj su triobomis ir gyvu
liais, be morgičių iš priežasties se
natvės. 2969 Archer Avė.

Real Estate For Sale 
NamąĮ-žemė Pardavimui

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
mas. Storas ir apartmentai. Lo
tas 50x125. Dviejų karų garadžius. 
Paaukaus pigiai savininkas Tel. 
Yards 20?6.

6 KAMBARIŲ bungalow parduo
siu už $1700, nėra 
žastis senatvė. 2969

morgičių. Prie- 
Archier Avė.




