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U. Sinclair Laimėjo Gubernatoriaus Nominaciją
Surinko Daugiau Balsu už 

Visus Kitus Kandidatus
Audinyčių savinin
kai atsisako tartis 

su darbininkais

LAIMĖJO CALIFORNIJOS 
GUBERNATORIAUS 

NOMINACIJĄ

Rašytojas Upton Sinclair laimėjo demo 
kratų nominaciją į Califomijos 

gubernatorius

600,0C0 audinyčių darbininkų 
streikas šį šeštadienį darosi 
neišvengtinas.

SAN FRANCISCO, Cal
29. — Senas socialistų rašyto- žadėjo remti 
jas ir darbuotojas Upton Sin- partija, ir 
clair, kelis sykius buvęs socia
listų kandidatas į gubernato
rius, lietuviams gerai žinomos 
“Raisto” ir kitų knygų auto
rius, šį pavasarį pasitraukė iš 
socialistų partijos ir pasiskel
bė kandidatuosiųs į guberna- 
tclius nuo demokratų parti
jos.

Pasitraukė nuo socialistų to
dėl, kad jis tikisi, jog užkariau
damas masinę, populiarę par
tijų, jis greičiau pasieks mi
nias ir jas paveiks.

Jis vedė labai vaizdžių kam
panijų. Pirmiausia jis paraše 
knygų “Aš, Califomijos guber
natorius”, kurioje išdėstė kų 
jis darytų, jei liktų valstijos 
gubernatorių. Jis -tų ir kitas 
kampanijos knygas ne dalino, 
kaip daro kiti politikieriai, bet 
jas pardavinėjo ir tuo finan
savo savo kampanijų. Be to 
priešingai visai politinei tradi
cijai, jis imdavo įžangą į sa
vo susirinkimus. Jis paskelbė 
savo planų E-P-I-C (“End Po- 
verty in California”) pašalini
mui skurdo Califomijos vai- 
stijoje, paimant nenaudojamas 
dirbtuves ir žemes ir pastatant 
jose dirbti bedarbius, kurie 
mainytųsi gaminiais ir maisto 
produktais.

Jis savo planais rado tokio 
pritarimo balsuotojuose, kad 
vakar įvykusiose gubernato
riaus nominacijose, jis surin
ko daugiau balsų, negu kuris 
kitas kandidatas ir liko demo
kratų partijos kandidatas į gu
bernatorius. Pastebėtina, kad 
jis daug balsų surinko net ir 
turčių apgyventuose distrik- 
tuose.

Dar nepilni balsavimo davi
niai rodo, kad jis suskaitytuo
se precinktuose gavo 303,932 
balsus, arba 125,000 balsų dau
giau, negu kitas stipriausias 
demokratų kandidatas George 
Creel, karo metų buvęs cenzo
rius ir propagandos direkto
riui.

r. ypač kad jo kandidatūrų pasi- 
demokratų 

pirmininkas
visa 

jospartija, 
Farley.

Socialistai
Uptono Sinclair nerėmė ir iš
statė savo kandidatų į guber
natorius, Milės C. Dempster.

Senatorius Johnson laimėjo 
republikonų-demokratų 
nacijų. Jį rėmė ir poras 
mažesnių partijų.

Esantys Califomijos 
gresmanai irgi laimėjo 
partijų nominacijas.

šioj kampanijoj

nomi- 
kitų

kon-
savo

Vokietija dėvės me 
džio “vilnas”

BERLYNAS, rugp. 29. 
Kadangi Vokietija neturi iš 
importuoti vilnas, tai rinkoje 
pasirodė dirbtinių “vilnų” dra
bužiai, kuriuos 'dabai* vokiečiai 
turės dėvėti. Tos “vilnos” yra 
pagamintos iš medžio.

Vokietijai šių žiema ir daug 
kitų dirbtinių dalykų prisieis 
vartoti, nes naciai nori veik 
visai sustabdyti žaliavos im
portų.

ko

Maistas pabrango 
jau 23.5%

WASHINGTON. rugp. 29. — 
Darbo statistikos biuras pa
skelbė, kad per pastaruosius 
16 mėnesių maisto kainos pa
kilo 23.5 nuoš. Labiausia pa
brango pieno produktai.

Du užsimušė šokdami 
per langus

ateinantį

tartis su 
viltis iš-

NEW YORK, rugp. 29. — 
Audinyčių savininkai konferen-j 
cijoj medvilnės audinyčių insti-Į 
tute atmetė nacionalčs darbo 
santikių tarybos pasiūlymų de
rybų su United Textile Work-
ers of Am. unija, kuri skelbia j JH 
generalinį medvilnės audinyčių' 
darbininkų streikų 
šeštadienį.

šis atsisakymas 
darbininkais išblaškė
vengti streiko galbūt 600,000 
darbininkų, kuris gręsia paviro 
sti ėidžiausiu industriniu kon
fliktu, su kokiu teko NRA su
sidurti.

Derybas pasiūlė darbo san
tikių tarybos pirmininkas Lloyd 
K. Garrison. Unijos viršininkai 
derybas priėmė, bet išreiškė 
pageidavimų, kad derybos bu
tų vedamos su fabrikantais, o 
ne su medvilnės audinyčių ko
dekso viršininkais, nes darbi
ninkai ruošiasi streikui ne prieš 
kodeksų, bet priej, nepakenčia
mas darbo sųlygas' pačiose au
dinyčiose.

Naciai atsteigia ari
jonų įstatymus baž

nyčiose

Nors Californija yra nomi
naliai republikoniška valstija 
tečiaus Upton Sinclair gavo virš 
30,000 balsų daugiau, negu 
svarbiausias, nominacijų laimė
jęs, republikonų kandidatas, da
bartinis laikinis gubernatorius 
Merriam.

Tad Upton Sinclair turi di
delių progų laimėti rinkimus,

CHICAGO. — Užvakar vie
nas vyras ir mergina užsimu
šė iššokę per langus iš vidur- 
mieščio dangorežių.

P-lė Pauline Rudin, 28 m., 
bedarbė, užsimušė iššokdama 
per langų iš 10 augšto Boston 
sankrovos.

Peter Ostrowskij 43 m., irgi 
bedarbis, iššoko iš 6 
State-Lake teatro namo 
simušė.

Bernice Wojnarowski,
šoko iš Morrison hotelio bok
što, bet nukrito ant 41 augšto 
palangės ir nusilaužė kojų.

augšto
ir už-

27 m.

BERLYNAS, rugp. 29. — 
Lapkr. 16 d. naciai paskelbė 
arijonų įstatymus protestoniš- 
koms bažnyčioms. Kilus pro
testams tie įstatymai gruod
žio 8 d. buvo atšaukti. Dabar 
išleistas dekretas išnaujo at
steigia tuos pačius arijonų 
įstatymus, einant kuriais, '* tik 
gryni arijonai gali būti kuni
gais, ar bažnyčios viršininkais. 
Negali tų vietų užimti net ir 
tie, kurių žmonos nėra arijo- 
nės.

Kitas dekretas įveda pensi
jas visiems kunigams virš 65 
m. amžiaus. Bet gali būti pa- 
liuosuoti pensijai ir politiniai 
heištikimi kunigai.

Du jaunuoliai iš Bamberg, 
Frankonijos, liko išvežti į kon
centracijos stovyklų už dalyva
vimą katalikų jaunimo draugi
jos pasivaikščiojime. Nežiūrint 
konkordato, tokios draugijos 
Vokietijoje yra uždraustos.

Grosgerau, Pareiny, liko 
griauta ir sunaikinta 
nagoga,

Vokietijoje didelio 
padarė vienas 'Saar
kuris kartu su Hitleriu kalio
jo .Saar susirinkime už Saar 
sugrąžinimą Vokietijai. Tė
čiais pasirodo, kad tokio 
kunigo Saar krašte visai nėra 
ir niekas jo nežino.

žydų
su
si-

sujudimo 
kunigas,

Pati nacių ministerija 
dalinsianti darbus

at
Chicagai ir apielinkei tedera* 

lio oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Dalinai apsiniaukę ir Šilčiau.
Saulė teka 6:12, leidžiasi

BERLYNAS, rugp. 29. — 
Besirengdamas prie griežto su
trumpinimo darbo valandų iš 
priežasties trhkuipo žaliavos, 
Vokietijos ekonominis diktato
rius ir reichsbanko prezidentas 
Schacht paskelbė, kad darbai 
gali būti dalinami tiktai per 
darbo ministeriją ir kad nie
kas neturės įtakos į dalinimą 
iarbų. Skaitoma, kad tai yra 
nusileidimas fabrikantams ir 
susiaurinimas 
Fronto.

galių Darbo

Rašytojas ir buvęs socialistų 
darbuotojas Upton Sinclair, ku
ris laimėjo demokratų nomina
cijų į Califoęnijoš gubernato
rius. Jis surinko daugiau balsų 
ir už republikonų kandidatų. 
Jis remia prezidentų Roosevel- 
tų, bet savo programe eina to
liau, negu Roosevelto Naujoji 
Dalyba.

Verčia Hitlerį pildyti 
ką jis -skelbia

LUXEMBUKG, rugp. 29. — 
Hitleris veda smarkių kampa
nijų, kad padidinti Vokietijoje 
Vedybas. Bet dabar jis pats pa
tapo auka tos kampanijos. Hit
leris pats yra nevedęs, todėl 
stėngiamųsi pristatyti jam kiek 
galima merginų, kad vienų jų 
pasirinktų. Tai daro rūpestin
gos dukrelių motinėles. Kad iš
trukti nuo tų vylioj imu, jis 
tankiai bėga į Bavarijos kal
nus neva konferencijoms. Bet 
ir ten jis randa būrius naujų 
motinėlių su dukrelėmis.

Ištvermės lakūnės 
nusileido

to isakvmus
Medvilnės drabužių fabrikantai j 

atmetė prezidento įsakymų 
sutrumpinti darbo valandas 
ir pakelti algas.

Lenku ir Vokiečių Sutartis 
Prieš Lietuvą

WASHINGTON. rugp. 29. — 
Medvilnės drabužių fabrikantai 
savo suvažiavime atmetė pre
zidento Roosevelto įsakymų su
trumpinti darbo valandas ir 
pakelti darbininkų algas. Tai 
yra pirmas atsitikimas, kad fa
brikantai atvirai ir vieningai 
pasipriešino prezidentui ir at
sisakė pildyti jo įsakymų.

Iš tos priežasties visoje pra
monėje gręsia generalinis strei
kas.

Prezidentas prieš kelias die
nas pakeitė “cotton garment” 
kodeksų taip, kad darbininkai 
dirbtų trumpesnes darbo va
landas, bet jų uždarbis nebūtų 
sumažintas. Tas pakeitimas tu
rėjo pradėti veikti nuo spalio 
1 d

Darbo santikių tarybai ne
vyksta taikinti nesusipratimus 
ir medvilnės audinyčiose. Dagi 
nesiseka privesti abi puses ir 
prie derybų, taip kad streiko 
pavojus audinyčiose nėra su
mažėjęs.

Vienna nusigandusi 
policijai surėmus su 

heimwehru
VIENNA, rugp. 29. — Heim- 

wehro barakuose Floridsdorff 
sekcijoj įvyko smarkus susirė
mimas tarp policijos ir fašis
tinio heimwehro, kuris labai 
išgąsdino gyventojus. Kadangi 
tebeveikia cenzūra, tai tikrų 
žinių negalima gauti. Kalbama, 
kad susirėmimas ištikęs dėlei 
susikirtimo dviejų heimwehro 
frakcijų — Viennos ir . iš že
mosios Austrijos, kurie parei
kalavę pašalinti Viennos bara
kų komanduoto jų. Heimweh- 
riečiu’s malšinti ir buvo 
šaukta policija.

Gyventojai tečiaus yra
sigandę, nes numatomas naujas 
civilis karas. Visi kalba, kad 
dabar heimwehr bandys versti 
Austrijoj valdžių, kad pasigrob
ti jų į savo rankas. t

Skelbiama, kad • Bachinger, 
narys Dollfusso 
vienas agrarų
busiąs atįduotas karo teismui 
už sukursiymą nacių sukilimo 
Gaspoltshofene. Nacių pritarė
jų Šalinimas iš valdiškų, vietų 
tebesitęsia..

pa-

nu-

Kad atgauti Danzigą, vokiečiai slapta pa 
sižadėję remti Lenkijos pastangas pasi 

grobti Klaipėdą ir Lietuvą
PARYŽIUS, rugp. 29. 

ryžiaus nacionalistų laikraštis i 
La Libertė skelbia, kad Vokie
tija ir Lenkija turi padariu- I 
sios slaptą sutartį, sulig kurios 
Vokietija pasižada, už sugrą
žinimą Danzigo koridoriaus, 
remti Lenkijos pastangas, ge
ruoju ar per karų, pasigrobti 
Lietuvą.

La Libertė skelbia šios slap
tos sutarties sąlygas, nors 
Lenkija pirmiau buvo nuginči
jusi, jog nėra jokios slaptos 
sutarties tarp Lenkijos ir Vo
kietijos.

Laikraštis priduria, kad be 
karinių punktų, dar yra eko
nominiai punktai, sulig kuriais 
Lenkija pasižada laikytis neitra- 
liai, jei Vokietija įsiveltų į ka
rų ir teikti Vokietijai žaliavų, 
ypač chemikalus.

Dėl tokio susitarimo su Vo
kietija, Lenkija ir priešinasi 
visokiai Pabaltijo valstybių su
tarčiai, kurių siūlo Francija.

Pasak Libertė, dėl Lietuvos

Pa-, Vokietija ir Lenk? ja yra pada
riusi sekamų slapta sutartį:

1. Vokietija pripažysta Len
kijai reikalų turėti priėjimų 
prie Baltijos juros.

2. Vokietija pasiūlo, kad 
Lenkija taikiais budais siek tu
si politinės unijos su Lietuva. 
Tokiame atsitikime Vokietija 
atsižadėtų visų pretenzijų prie 
Klaipėdos uosto.

3. Jei tarp Lenkijos ir Lie
tuvos kiltų karas, Vokietija ne
darys jokių ypatingų reikala
vimų.

4. Kad atsiekti pageidauja
mų rezultatų taikiais budais, 
Vokietija visomis ■ pajėgomis 
rems Lenki jų politiniai ir diplo
matiniai.

5. Iš kitos pusės, kaip tik 
vienu ar kitu bodu Lenkijos 
ir- Lietuvos politinė unija bus 
atriekta, Lenkija atsižadės ir 
sugrąžins Vokietijai Lenkijos 
koridorių ir Gdynės miestų, 
taipgi neprisipriešins sugrąži
nimui Vokietijai Danzigo mie
sto.

Anglai šmugeliuoja 
opiumą Chinijon

SHANGHAI, rugp. 29. — 
Surinktomis žiniomis, daugiau 
kaip pusę Chinijos muitinės už
griebto opiumo bandė jšmuge- 
liuoti Anglijos laivai. Opiumo j ninku centralinės tarybos, su
rasta 257 Anglijos 
159 Chinijos ir 118 
laivuose.

Sugautas vežant 
opiumų ir vienas Amerikos lai
vas.

Unija tirs busti dar
bininkų streiką

Edward Mc
Chicagos gatvekarių

CHICAGO.
Morrow, 
darbininkų atstovas ir narys 
gatvekarių ir elevatorių darbi-

laivuose, 
Japonijos

į Chiniją

gryžo iš Detroito tirti Chica- 
gos busų darbininkų streikų. 
Jis liko prisiųstas tarybai at
sisakius užgirti gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų užuojau
tos streikų.

CHICAGO. — Lakūnės Jean 
LaRene ir Mary Owens, ku
rios bandė sumušti ištvermės 
rekordų ir norėjo išbirti ore 
virš 10 dienų, nusileido užva
kar vakare sugedus jų moto
rui. Jos išbuvo ore ne pilnai 5 
dienas.

Austrijos korikas peis 
sidirbo ir išėjo iš proto

VIENNA, rugp. 29. Au
strijos korikas taip persidirbo, 
kad išėjo iš proto. Korikas Jo- 
han Lang nito vasario men. tu
rėjo pakarti 9 socialistus ir 15 
nacių ir tas jį . taip paveikė, 
kad atsidūrė beprotnamy. Pas
kutinį nacį turėjo pakarti pa
prasti policistai.

< i. i .i .......

LAREDO, Tox., iugp. 29. -r- 
Metai Atgal Rutl.crford atidar 
vė saVo draugui, gyvenančiam 
157 m. atstume, porą šunų. 

___ ____ ___ ______ . Šiomis dienomisj vįenas šunų 
dujų bombų ir kaliniai sugry-Į sugryžo namo. Jo kojos buvo 

tj, .________ sutinusias nuo ilgos kdionės.

Dujomis užgniaužė 
kalinių streiką

PHILADELPHIA, Pa., rufcp. 
29. — Cherry Hill ir Grater- 
ford kalėjimuose buvo kilęs 
2,700 kalinių streikas. Bet jį 
numalšino pagelba vemdinančių

žo j dirbtuves

RALEIGH, N. C., rugp. 29. 
— Septyni pamišėliai krimina
listai, jų tarpe du žmogžud
žiai, pabėgo iš valstijos beprot
namio.

Eksportas per Klaipė
dos uostų

kabinetų ir 
partijos vadų

SWAMPSCOTT, Mass., rugp. 
29. — 
81 m 
elektros inžinierius iruviėnas 
žymiausių mokslininkų ar išra
dėjų, yra arti mirties. Tarp 
kitko jis yra išradėjus elek
tros skaitytuvų (meterių), 
taipgi vienas pirmųjų suradęs 
radio bangas.

Prof. Elihu Thompson, 
seniausias Amerikos

v EDWARDSVILLE, III., rugp. 
29. —- Williamson mėras Slaby 
pranęšė pavieto tarybai, kad 
miestelis turi užtektinai pini
gų ir todėl nereikalauja uždė
ti taksus miestelio reikalams.

KLAIPĖDA.—Rugpiučio 4 d. 
laivu “Douro” į Danija išvežta 
265 arkliai. Per praėjusių sa
vaitę per Klaipėdos uostą buvo 

rugp. 29. —- P. Chabot, 50 m., išgabenta sviesto: į Angliją 
John F. Casey komp. inžinie- 3405 statinės ir 1,885 dėžes, į 
rius, liko užmuštas susidaužius Belgiją—259 statinės, į Pales- 
lėktuvui. tinų—274 dėžės, ir į Sirijų —

—-------------- 60 dėžės. Be to, į Angliju iš-

1 • i * * t dūktų ir 953 dėžės kiaušinių,lietuviai _ ________________
** .................. ,.... .i. <..

KAUNAS.-— Užsienio lietu-] 11 M II I I F 11 11
viams remti draugija gavo iš |M fl Į I ’ I I fr ra
Barcelonoj gyvenančių lietuvių 11 w *1 U V I L I w W
laišk,, kurimne pranešama, kad j pinigl{ SiunHmo skyrius siun- 

!• L. 1* « 1 • j I čia pinigus Lietuvon doleriaisdidelis būrys lietuvių kurie da- L jįalg ir užtikrina iln ir 
^“ya^a,„OrgM"'' greitą išmokėjimą.

Parduoda .laivakortes ant 
visų laivų.

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Tel. Canal 8500

NEW PHILA DELPHI A, Pa.,

lėktuvui.

zuotis į sąjungų. Kol kas pra- ] 
šo atsiųsti lietuviškų knygų ir 
reguliariai siuntinėti laikraščių

LONDONAS, VRL 3. Elta. 
Rugpiučio 2 d. Londone buvo 
pasikeista anglų lietuvių pre
kybos sutarčių ratifikacijomis. 
Ratifikacijos protokolų pasira
šė anglų užsienių reikalų minis- 
teris Simonas ir Lietuvos at
stovas Londone, p. B. Balutis.
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NAUJIENOS, Chicago, DL Ketvirtadienis, rugp. 30, ’34
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0HI0 LIETUVIU ŽINIOS
Cieveland, Ohio

r>. Ii.-K. Federacijos gar
siam seimui praėjus.

vaini- 
ir kiti 
minios

nerei-

suversdamas visą

T

E

I seimą atstovų iš lietuviš
kų kolonijų suvažiavo 77. įs
kaitant ir vargonininkus, ku
rie irgi laikė savo seimą ats
kirai, viso atstovų susidarė 
95. Dalyvavo kompozitorius 
Žilevičius ir prof. A. Pocius.

Pirmą dieną seimas atsida
rė su bažnytinėmis apeigomis, 
dalyvaujant vietos vyskupui. 
Laike apeigų vargonininkai 
tikrai puikiai giedojo. Tą pa
čią dieną buvo padarytas vi
zitas į Lietuvių Kultūros Dar
želį. Pasakyta jausmingos 
kalbos ir prie Ųr. J. Basanavi
čiaus statulos padėta 
kas. Fotografas Pelčiu? 
nuėmė susirinkusios 
paveikslus.

Sesijoms prasidėjus, 
kčjo rinkti nei prezi
nei komisijų: matomai, vis
kas buvo iš kalno sudaryta. 
Pateikta keli geri referatai. 
Dr. Rakauskas referavo jauni
mo klausimu. Pareiškė ne
blogų minčių. Kun. Simonai
tis kalbėjo apie mokyklas. 
Vis tai geri dalykai. Bet ar 
pas musų vadus yra pasiryži
mo tuos gražius sumanymus 
vykdyti gyveniman? Dėliai to 
tenka paabejoti.

Referentai kai kuriems va
dams pataikė, taip sakant, j 
opias vietas. Labiausiai, kai 
jie kalbėjo apie jaunimo iš- 
tautėjimą. Vietos profesiona
las labai smarkiai šoko va
dus ginti,
kaltę ant paprastų žmonelių 
Girdi, jie nemoka 
savo vadus pagerbti, dažnai 
juos įžeidžia. Priegtairi 'ptiiys 
tarpusavyje nesugyvena, — 
skaidosi į grupes.

Tam profesionalui labai vy
kusiai atsakė p-ia Račkienė. 
Musu žmonės, pasakė ji, yra 
labai geri, žinoma, jie turi 
ir savo ydų. Palygimus su ki
tų tautų žmonėmis, lietuviu 
vdos vra mažesnės. O kai dėl 
vadų, tai čia nėra nieko bai
saus. Juo vadas yra labiau iš
silavinęs, juo labiau jis ger
bia savo idėjas, tuo mažiau 
jis kreipia dėmesį į menknie
kius. O kas dirba, tam visuo
met tenka vienokiu ar kitokių1 
nemalonumų turėti.

Atskiras moterų posėdis.
P-ia K. Račkienė daro pra

nešimą jaunimo klausimu. Ji 
sako, jog musų lietuviško jau
nimo ištautėjimas labiausiai 
priklauso nuo motinų. Joą 
gali ištautėjimą tikrai sulai 
kyli. \

Iš M. S. Centro narės kvla* -r
pasiūlymas, kad reikia jauni
mą traukti į organizacijas. 
Tai esą geriausias būdas iš-’ 
tautėjimą sulaikyti.

P-ia P. Staupienė į tai atka
ko maždaug taip: pirmiau
siai reikia pačiam M. S. Cent
rui susitvarkyti. Būtent, reikia 
pašalinti peštynes, kurios pa-Į 
raližuoja visokį naudingą 
darbą. Kada organizacija pa
ti pavyzdingai susitvąrkys. 
tąsyk ;bus galima kalbėti apie 
pritraukimą musių jąupįmo. \

Centras aiškinosi, jog truks-; 
ta išsilavinusių darbuotojų. 
Tai, žinoma, nonsensas. Tegu) 
senosios neva veikėjos ne
bando apžioti Jai, ko jos ne
gali tinkamai atlikti. Dabar
tiniu laiku kiekvienoje lietu
sių kolonijų galima rasti tik
rai išsilavinusių merginų, ku
rios yra baigusios net aukš
tuosius mokslus. Kodėl tad 
neužleisti joms vietą.

Tarp kitko, moterys išnešė 
rczoliyciją prieš gražuolių 
kontestus. Tai mane tikrai 
nustebino. Iš yisų pusių ken
tėsiu klausimą nagrinėjau,,

tinkamai

het jokiu hudu negalėjau su
rasti ką nors kenksmingo. Iš
nešimas rezoliucijos man tie
siog atrodo juokingu dalyku 
Jeigu asmuo yra apdovanotas 
gręžiu, tąi kędėl tuo pepasi- 
.džiaugti? Nejaugi yra nusikal
timas gerėti? gražumu? To
kiame atvėjyje reikėtų atmes
ti visokį meną, nes jis irgi 
yra gražumu paremtas. Bet 
tąi juk butų absurdas..

Kaip ten pcb(ųtų, bet toRių 
cezęiięcijų išnešhpąs yra Yi
sai neišmintingas dalykas.

—O►—
Muzikalis programas pavy

ko visai gerai. Dalyvavo visos 
gabesnės jėgos iš Clevelando 
ir kitų kolonijų, o ypač iš 
Chicagos. Buvo surengta va
karienė Statler viešbutyje. 
Nekaip tenusisekė: Dailyvavo 
tik apie šimtas žmonių, kuo
met vien tik delegatų buvo 
95. A tręšto, kad vietinių visai 
nepasisekė pritraukti.

Kad taip atsitiko, tai, tęr 
būt, labiausiai yra kalta ren
gimo komisija. Su pietums jr- 
gi buvo nemalonumų. Delega
tams nebuvo galima kartu su
eiti ir arčiau susipažinti. Tuo 
tarpu Lietuvių Svetainė tik už 
pusantro bloko. Ten buvo ga
lima ir pietus ir viešas vaka
rienes rengti. Ir nėra ma
žiausios abejonės, kad į vįe-, 
šą vakarienę butų buvę gali
ma sutrąukti bent trejetą šim
tų žmonių.

Paskutinės dienos posėdis 
buvo pašvęstas Vilniui Va
duoti Roiniteto skyriaus įstei
gimo kląusimui. Tąme reika
le nieko svarbąus nebuvo nu
veikta. Priimta tik seniau 
jau prįimtos reznliucijos. Va
dinasi, pakartota .tas, kas jau 
buvo pirma padaryta.

Beje, buvo visokių visokiau
sių patarimų, kaip geriau tą 
komitetą sutvarkyti. Tie pa
tarimai tiek vietiniams įgriso, 
kad spaustuvininkas Šūkis, 
netekęs kantrybės, pasakė: 
girdi, į peklą su visais tais 
patarimais, — mes ir patys 
susitvarkysime!

Po viso to vargu bus gali
ma darbo vaisiais pasidžiau
gti. —I)elegatė.

“Beer Garden” ad- 
Pulaski avenue.
Jurgis Lekavičių, 

buvęs tame bizny-' 
daug pažįstamų ir 
turės gerų pasek-

Gleyelando, p. J. §ąbaliąus- 
ka? j$ Yoųngstown. Buvo at
silankiusių ir iš kUų apielin- 
kių miesteilių. Piknike buvo 
renkama gražuolė, “Miss 
Ohio”. i

l

čia turiu pastebėti, kad mes 
turime pęrdąug (tų Miss Ohio 
gražuolių. Man rodos, kad net 
tris. Rinko “Dirva”, rinko 
“Nąujieniečiav0 o dabar vėl; 
rinko Akronas. Mano nuomo
nė, reikia išrinkai vieną iš vi- 
sy .trijy. Vjeną, k«ri butų ;Vn- 
komą įr kur.iį mes 
gerbti, dmigiąy, negu dabarti-

tris. —{iuJJfs.

KORESPONDENCIJOS
JfrooJdyn, N. Y

Kas girdėti pas mus

!*$■> 'v: &

rioi

Dabar juk tokie laikai, kad 
naujų bendrovių nebegalima 
suorganizuoti...

Frank Lavinskas.

nes

Jaunimo Diena »W 
Young Cieveland 

Day 
•<*

Rugpiučio 25 d., Clevelando 
miesto stadione įvyko Jauni
mo Dienos iškilmės. Progra
mas buvo gana įvairus ir į jį 
įėjo gražus paradai, žaidimai, 
sporto rungtynės, etc. Dalyva
vo ir .miesto gaisrininkai ir 
policistai.

Man buvo įdomu kaip aš- 
tuoni policistai stati važinėjo 
ant motorciklių ir stati jodi
nėjo ant arklių. Patiko ir 
vaikučių ir mergaičių žaidi
mai ir aeroplanų skraidymas.

Dalyvavo gana daug publi-. 
ko$. Kąi kurie interpretuoją: 
šias iškilmes kaipo majoro 
Davis meškerę balsus žvejoti, 
bet manoma, kad vargu ji? 
gaus antru kartu majoro kė
dę, nes žmonės yra įpykę 
prieš jį. Programa? miestui 
nemažai kainavo.

Ten buvęs “iV.” reporteris.'

Cieveland, Ohio

Dar viena aludė.
Šiomis dienomis vienas .sc 

nas clevelandietis lietuvis ąti 
darė aludę 
repu 84U6 
§ąvininkas 
ir pirminę 
jo. Jis turi 
tikisi, kad
mių grįžęs į seną biznį.

Mirė.
•Rugpiučio 21 d., mirė Albi

nas Strižauskas, sulaukęs 48 
ipetų amžiaus. Jis buvo pa
laidotas rugp. 24 ,d., su bažny- 
tinėmis apeigomis iš šv. Jur* 
gio bažnyčios.

Velionis buvo labai tykus ir 
ramaus budo žmogus. Pri
klausė prie įvairių draugijų. 
Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė, 

k 
Piknikas.

Šv. Kazimiero draugija tu
rėjo savo didžiausį pikniką 
•rugp. 26 d., Naujos parapijos 
darže. Manoma, kad liks gra 
žaus pelno. Ši draugija se
niau buvo viena iš didžiausių, 
bet dabar jau nustojo daug 
narių.

Munšainas.
Munšainas pas mus dar ne

išnyko. Dauguma dar ir da
bar jį maukia. Jis yra pigus, 
tad atsiranda ir daug varto
tojų. Kvortą galima pirkti už 
60 >ccntų, kuomet geroji degti
nė kainuoja iki $3.50 ir dau
giau. Atrodo, kad mųnšaino 
nebus galima nusikratyti.

Po seimų.
Musų veikėjai visi kaip vie

nas dabar pranyko pąšąliais. 
Vieni nuėjo ilsėtis, Kiti atos
togauti, treti nuvyko į far- 
mas pečius šildo ir tyrą orą 
kvėpuoja. Visi gerokai nuvar
go seimavodamį^,. .. .

Iš pavasario pas mus buvo 
daug Ž.uvų ir Žmonės apsčiąi 
jų gaudė. Vargo žmoneliąi 
turėjo kuo maitintis. Dabar, 
tačiau, žuvys sustreikavo ir 
nebenori kabintis ant vašų.

—Šešupė.

Iš Po Mano Nagų
Kaip ,b(uvau rašęs pereita

me numeryje “Naujienų”, yrą 
jaukiamas kokių ten tauti
ninkų susirinkimas.

. $akę, kad tame seime susi
voks “patriotai” ir šaudę r, ie
čiai ir pradės statyti kanųo- 
les, kuriomis žada iššaudyti 
visus socialistus. Ne tik pap
rastus, bet ir tuos, kurie valdo 
SLA. Oi, tautįninkai, žiūrėki
te tik kad kas nors jums ne
užkištų tų kanuolių su švinu.

Kaziukas vėl savo apdūmo
jimuose aimanuoja, kad nėrę 
vienybės tąrpe Clevelando lie-; 
tuvių. Klausimas, kas tą vie
nybę ąręlė? į

Kas griežtai išėjo prieš Ą. 
L. T. A. Š. S., kuomet Cleve- 
Įandc buvo organizuojamas 
skyrius. Tas Kaziuko žygis žy
miai pakenkė vienybei, ta^l 
kam jos ieškoti ir aimanuoti?

tyajgrgp.
v

Musų miesto majoras Davią 
rengia visokius paradus. Mat, 
nori prisigerinti prie piliečių, 
kad .atėjus reikalui, galėtų 
prisigaudyti žuvyčių. Man ro- 
dosj kad tos žuvytės daugiau 
nesįkabins ant jo meškerės, 
norš ;^nt vašiuko kabintų ir 
lašinių. SS.lašinių.

Charjon, Ohio
i •

Paųyz^ipyą šri/nyna.
Musų miestelyje gyvena šei-' 

myna vardu įį. Q. Bostwick. 
Visi tos šeimos nariai daly
vaują aktyviai poįįtikoje jr 
turi užėmę žymią? pozicijas. 
Tėvas p. IJ. O. Boptyyick buvo 
per daugel) metų pj^ų^ruJ 
I<ai supai užaugo, tai vyres
ni ą j am, R. Bo^ick tekn Ge- 
auga apskričio prcztęrorę yįe- 
ta. Dabar jaune?nysi?, Ha- 
rold K. Bostwick gavo nomi
naciją į tą pačią viątą.

Visi Bęstwick Šeimynos na
riai yra repęblikonąi ir kai 
tik statę kandidatūras, visęo-1 
met laįmi. Matyt, gęrąi tąr-‘ 
nauja pmęėiąms. I

, t — ^ąHfėjęs.

I

Sakoma, kad viena bėda nė 
ra bėda, bet dvi ar trys, 
tikrai žmogų suėda. Taip ir su 

tmusų džiunglėmis. Jei tai kar
das nuo karto atsirastų vienas ,! 
yagįlįukąs, tai čia .niekę ypa- 
•tingę pebętų. Tatai pasitaiko 
visur. Bet kai tų vagiliukų, va
gių, raketierių ir visokių ban
ditų priviso tūkstančiai, tai rei
kalą? jąu yisai blogas. Nei kiek 
neperdėsiu pasakęs, jog pas 
mus apiplėšimų ir kitokių kri- 
minališkų nusikaltimų per sa
vaitę pasitaiko tiek daug, kad 
jų aprašymui reikėtų užimti 
visas “Naujienas”.

čia paminėsiu tik įdomesnius 
atsitikimus, štai pereitos sa
vaites vienas labai šiurpus įvy
kis. Stęyi prie lempos stulpo 
apšepęs vyras ir čiulpia storą 
cigarą. Atrodo viskas tvarko
je. Netikėtai privažiuoja grą
žęs ąutęmębjlis. Iš automobilio 
,išsikišę šautuvas sų nupjautu 

Pasigirsta keliolika 
Stovintis prie stulpo

tai

Cieveland, Ohio
Kas čippąi

Vietinė spauda prąneiša, 
kad buvęs Clevelando restau- 
rąnto Savininkas, o dabar ki
nematografo žvaigždė, Adol- 
phe Menjou, vedė trečiu kar
tu. šį kartą jo auka puolė 
Veree Teasdaįe. Vestuvės į- 
vyko Los Angeles mieste, r.ug- 
piučio 25 d, ..r

Daugeliui teko matyti A.- 
Menjou vaidinant filmuose,' 
bet mažai kas‘ žinojo, kad jis 
yra buvęs Glek-ejando restau- 
ranto menadžėris.

čiau, žinoma, niekas nedrįso 
plėšikų sulaikyti. Pagalios, kaip 
juos ir sulaikysi, kuomet jie 
apsiginklavę nuo kojų ligi gal
vos.

Dabar leidžiamą yisokiausi 
gandai. Sakoma, kad tai buvęs 
“vidaus darbas”. Vadinasi, kas 
iiors jš vidaus palaikė santy
kius su banditais ir juos tinka
mą! Informavo apie vežamus 
pinigus. Dalinai taip ir atrodo, 
nes banditams visos smulkme
nos buvo gerai žinomos.

Ledaunė, iš kurios tapo at
imti piąigai, sakoma, žadanti 
paskirti net $2^,000 už suėmi
mą banditų.

.» 8 »
Rųgpiučię 23 d. du čąįnukai 

lakūnai sumanė pasižymėti. 
Lėktuvais jie pradėjo skrajoti 
ir daryti visokius triukus. Be- 
nardydami po orą, jie ‘susika
bino savo lėktuvų sparnais. Pa
darinyje vienas lakąuas su sa
vo lėktuvu nukrito ant medi
nio namo stogo. Stogas gero
kai nukentėjo, bet dar labiau 
nukentėjo lėktuvas ir lakūnas: 
lėktuvas sudužo, o lakūnas už
simušė.

Kitas lakūnas nukrito parke. 
Nors lėktuvas bent kelis kar
tus apsivertė, bet lakūnas išli
ko gyvas, nors šiek tiek ir ap
draskytas.

Tuoj kilo didžiausias sujudi
mas. Atlėkė visu smarkumu 
ambulansas. žmonės iš visų 
kampų ėmė rinktis. Ir jų tiek 
daug prisirinko, jog pasidarė 
didžiausias susikimšimas. Kai 
kurie lipo ant stogų ir ant 
stulpų, kad pamatyti, kas atsi
tiko. Teko šaukti ppliciją ir 
ugniagesius, kad padaryti tvar
kų.

CJLEVELANDIEČIŲ 
ATIDAI!

Naujai atidaryta Naujienų 
Stotis

JUOZAS KATKUS 
1372 E. 65th St., 

Cieveland, Ohio
Kur kasdien galite gauti 

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

MUZIKA
Šokįų rinkinys su godžiais 
penkiems |iąis trumąę tams.
Kaina viena knygutė $1.00 

—visai orkestrąi $3.00.

Galima gauti pas:

V. N. GEGUŽIS
260 Ę. Main St. 

Amsterdam, N. Y.
yąmzdžių. 
šūvių.
Žmogus sudrimba ant žemės. 
Automobilis žaibo greitumu 
kažkur prąnykstą. Prie krau
jais papįudusio žmogaus susi-, 
renką mipia žmonių. Sugįiįįn- 
kupieji žiuri į ąpdriąkusį ir ,su- 
vąrgųsį žęęogų ir gąlvoja: kam 
jis gulėję felįą pastoti? Koks 
čia buvo reikalas jį nužudyti?

Kuriam laikui praėjus viskap 
paaiškėjo. Pasirodė, jog nužu
dytasis žmogus savo laiku pri
klausė kažkokiai galingai kri
minalistų šąįkąi. Vėliau 
tos šaikos pasitraukė, 
pusėtinai biednas.

Tačiau Šąikoa vadai, 
mai, nuo jo akių nenuleido. Jie 
bijojo, kad0kantais jų -buvusi? 
narys iš d&peraeijos neišsiple
pėtų. Vadinasi,1 kad nepapasa
kotų, ką jis žino apie tos kri- 
minališkos šaįkos /darbelius. 
’Reikčjo tad nuo jo kokiu nors 
hadų atsikratyti. .0 kada ne
norima turėti nepageidaujamų 
liudininkų, tai reikia priversti 
juos tylelį. Tokįąrųe atsitikime 
gei^įąųsiajS darkąs yra kulka... 
peš jrįirųsieji visuomet tyli. Iš 
jų jokių paslapčių iięheišgąųsį.

Pęliciją dąbar stengiasi vis- 
, Qirdi, ji žino

jusi, kad nųšaųtąsįs žmogus 
buvęs gfięgsįeris. Ji net jau 
huvnąi j^iręngianti jį suimti, 
žinomą, ji visuomet smarki, 
kąi yjąkąs ąįkšfėn.

Pranešimas
Jeigu kur ^pdmatysite > skel

bimus languose, kad Naujie
nos" parsiduoda pavieniais 
numeriais, visuomet lenais už-, 
eikite ir nusipirkite ųNaujie
nas." .Clepelandiejėiai, skaity
kite “Naujienas". Už tris cen
tus gausite visas kasdienines “išąiškihti”.
žinias iš viso pasaulio. Nepa
mirškite, kads “NaujiaMe”' 
tilps visi platus pranešimui 
apie įeit. Vaitkaus žygį į Lie
tuvą. — Klevelis.

New Lexington, O,
38 melus vienoje parapijoje,

Kun. A. A. Cush iš New 
Lexington, Ohio, rugp. 25 d„, 
šventė 80 metų amžiaus su
kaktuves. Ta proga jam buvo 
surengta pagerbimo vakarė- 
lis-surprize party, kurioje 
jam buvo .padovanota $80.00 
pinigais, po vieną dolerį už 
kiekvienus metus.

Kun. Xuush klebonauja 38 
metus šv. Rozalijos parapijo
je. Nors yra 80 metų amžiaus, 
bet sako esąs labai drūtas ir 
Jiki, Jtąęį dar klebonaiųs įlgųą 
mętu^. Matomai, pąirapijpnąi 
jį gerbia. Sunkų rasti daug 
tękių kunigų, f

Radio Programas

ji? -iŠ 
Palikę

mato- » » »
Musų tautininkai labąi smar

kauja. Ypač dideliu žmogumi 
kuris nu- 

paveržė
jaučiasi Strimaitis, ? 
vainikavo Klingą, — 
iš jo vadovybę.

Naujieji tautininkai sako, jog 
už dviejų metų jie suvąrysią 
pažangiuosius į ožio ragą. Va
je, vaje! Bet priežodis sako, 
jog reikia daug žodžių ir plunk
snų, kad sudaryti .svarą. Well, 
tąutinįnkams reikėtų tatai ne
užmiršti.

Kaip ilgai Strimaitis smar
kaus, sunku pasakyti. Kolkas 
jam bepigu Smarkauti, kuomet 
gauna iš žlugusios bendrovės 
algą. Bet ką jis darys tada,, 
kai .tie pinigučiai išsisems?
'T*" ‘TT..* f I!1 T.". K"1.11" *."'* "'    * "     -

LISTERINE
ręlįeves

SORE THROAT
Listeiįnt beveik mpme taliai 
užmuša turinčias bendinmo 

r ju paprastais šalčiais bakteri
jas f ' Tas palengvina jūsų 
gerklę, kada bakterijos ją m- 
skaudina. Ir Listerine yra j 
taipjau labai veiksminga ne- * \ 
^ri/eidvne šalčio. Ątaąrgus 
studijavimas 102 žmopių lai* 
ke 2H žiemos mėnesių pa* 
rodi, lųid tie, y ari e plaunu 
jgerklf sp Lįstenae tiktai H 
tesirgo šalčiais/ tarėjo H 
trupipesnius ir U lengvesnius 

^ups. koris nesiplovė., 
Lambert Pharmacal Co., St. j 
Lpuis. Mo. į

.4

Reduces COLDS

66%
Garsinkite “N-nose”

.0 štai jums kitas atsitiki-! 
mas, kuris savo “artistiškumų’’’ 
gĄli pr«lę;iiktįi jukose mato- 
.mus pavęikąįus. “košimas” b}u- 
yo .ątliktąs taip planięgąi jr 
yykųąįai, jog tiesiog reikią 
stebėtis. Važiuoją ąpšąrvPOta? 
automobilis ir yeža didelę kr u-, 
yą pinigų, Spątęja automobili? 
kur reiįįia. PoŲcmonąi ir sar-{ 
gybįhiai .rengiąsi nešti pinigus, 
Toje yjetoje visą laiką maišo-i 
Si kąžkęks puąkuręs pedlięriųs.i 
Jis stumia savo yežįmuką iį 
yiepos vjętęs į kitą. Atrodo, 
kad ktąi ledų pedliprįus.

Bet vos spėjo sustoti aųto- 
ąaobilįs sę pinigais, kaip jyykęi 
.didžiąųsiąs sumišimas. Keli vy- 
rąi, kąrtu su jais ir “pądljo- 
*ius”, šoko -prie ąu^obįlio. 
Visi jįę buvo geriausiai >psi- 
ginklav<ę. {Pasigirdo komanda.

atiduotų pinigus. Na, ir. 
musų drąsieji poliemonai,. kaip 
avinėliai, susitraukė ir be jo
kio .pą^ipriešinimę ątidąve pi
nigus, —/keturis šimtus tuks-, 
tančių .dolerių su viršum.

Banditai susikrovė pinigus 
j §a'vę ąutomębįlį ir nuvažiavo, 
įkartų su jąis nuvažiavo jr 
Vpędiiprjųą”, palikęs sąyo veži- 
iRlk

Kai pigimas vyko, visur ap
linkui buvo daug žiponių. Mat, 
tai atsitiko netoli pąi’ko. Ta-

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

Name in full

Andrės?

Print

.... State
Print

City

Weight Height ...... Age

i Ęrperience

Gerkit ir Reikalaukit
ftępgrteris.

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse
Mutual fl’rijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir
L je t aviškos 

.Degtinėslandiečiąnis. Mes turėsiipe' 
progos išgirsti grąžiąųsląs lie
tuviu dainas ir mužiką, nes 
pradėta organizuoti plėvelan- 
do Lietuvių Hadip Klubą, Ma
noma, kad 
nizaeija galės patiekti piriną: 
gražų .programą iš stptiėą

•f;

Ir vėl Salta. ,
Rugpiučio 21 ir 22 d.. — Iri 

vėl ŠRI ta. Kai kurių laikraš
čių reporteriai pagavo (Įaugę- 
lį žmonių vaikščiojant sę. 

O pagavę, ži-* 
no.m0< nutraukę paveikdy? ir riaiųe apari .įą^.imo buvę 
pąteįpmo jup? Jaikraš^uuse, . dąug ir ąęppsnįųių. Buvę jf wJA¥, <GjrdŠjąy. -kad bUnie-

Ištikro, yasąrlškąi pąsįręįę^|?vx^iy iš Jolhyespįų miestų, riams parsidnoda garoįmmąi 
Smogęs negalėjo išeįti ląukph- įaip /pirvoę” ^aktoriu^ k už pigią kąfaą/ 

z • . - '

AJkron, Ohio
Gražus piknikas.

' X . ", 1 ' \ 1 ■ • •

Aio,ųj>kįtfo jaunimas >turžjt> 
surengęs gražų pikniką, ku- Mutual LiguorCo.

4707 S. Halsted St
Tel. TAROS .0803
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Nacių “Rojuje

Smogikų vado, pabėgusio iŠ Vokietijos, pasakojimas

policijos

atbėgusį

paten-

už skrynutę 75

Vardas

Adresas

Ar esi Altass nariu?

jau sutvarkyti,

Ir

liūdna, 
didžiau-

ŽEMIAUS PA- 
KUPONĄ

r.acio- 
kad jo

VARTOKITE 
DUOTĄ

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

LYDIA E. PINKHAM MED. CO.
Lynn, Massachusetts

REICHO PRAPLĖTIMAS PABALTIJO SĄSKAITON 
TURĖJO ĮVYKTI GREIT

praplėtimas įmanomas 
tik Pabaltijy,

esą keli Vokietijos po-
Tas reicho praplėtimas

STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų, 
ir Lt. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume-

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

jaunus miškus, skynė
Da- 

o,

Pajūryje*
batus, braidydamas

Ar jus žinote, kad Pinkham 
Medicine Co. išdirbi n ė ja keletas 
kitų vaistų ? Lydia Pinkham’s 
Pilė Suppositories palengvina nie
žėjimą. degimą, if kraujo tekimą 
nuo hemorroidų. Paprastas varto
ti. Aukštai rekomenduojamas. Pa
keliuose po 12, už skrynutę 75 
centai.

t

KIEKVIENOS P IT P T IT 1? ARŲŠIES n L 1 1 U 11 A PAVOJINGA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržų (Truss) išdirbėjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu! 
Taipgi ELASTIC 
BELTS. ARCHES 
riams.

t

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kar

Ketvirtadienis, nigp. 30, ’34 _ ,,, , „,.r , NAUJIENOS. ChleaKO, tll.

Kaip buvo pranešta, 
organai yra suėmę į 
slapta iš Vokietijos 
Geldapės “kreis'amtfuehrerį” — 
Vilhelmą Chmarą. Čia duodame 
jo tardymo metu policijai pa
darytą pareiškimą.

Prieš įstodamąs į nacional
socialistų partiją, Chmara jau 
vadovavo Goldapės srities Hit
lerio jaunimui. 1933 metais jis 
buvo paskirtas nacionalsocialis
tų organizacijos “Betriebsorga- 
nization” vadu. Šituo paskyri
mu jis liko Goldapės “Arbeitsf- 
ronto” vadas. Jo uždavinys bu
vo parengti darbininkus nacio
nalsocialistų idėjai. Norėta vi
sus žmones įtraukti į “Arbeits- 
frontą”, tai yra, paversti na
cionalsocialistais. Tačiau pa
prasti “Arbeitsfronto” nariai 
nebuvo nacionalsocialistų parti
jos nariai, bet tiktai priklausė 
nacionalsocialistų partijos va
dovybės.
šiuo metu prie “Arbeitsfronto” 
priklauso apie 99% visų darbi
ninkų, nes kas nepriklauso, tas 

negauna darbo.

1933 metų rudenį Chmara buvo 
pakviestas į “Gaufuehreschule” 
Ripene, Heiligenbeilio apskr. 
Ten buvo mokomas kariškos ri
kiuotės ir politiško vadovavimo. 
Sugrįžus iš mokyklos, jo užima
mos vietos pavadinimas buvo 
pakeistas, būtent, jis liko “krei- 
samtsleiteriu”. Jis tas pareigas 
ėjo iki šių metų vasario mėn. 
Tada jis buvo pašauktas į 
“Landesfuehrerschule” Koenig- 
smuentery, prie Reino, šitoje 
mokykloje buvo 52 žmonės iš 
visos Vokietijos kraštų, jų tar
pe 5 iš Rytprūsių.

Iš Austrijos mokykloje buvo 
5 žmonės.

Ten jie buvo prisaikinti ir po 
to mokomi politinės linijos, ku
rią sugrįžę turėjo savo krašte 
vesti, šitoje mokykloje jis iš
buvo 4 
kyklos, 
vietą, 
dėste 
rą.

savaites. Grįžęs iš mo
jis .užėmė savo seną 

“Kreisschulėje” jis dar 
nacionalsocialistų pažiu-

Darbuodamasis Geldapėje, 
kaipo “kreisamtsleiteris”, jis į 
“Arbeitsfrontą” užverbavo apie 
3,400 žmonių. Tuo jis įsiteikė 
savo vyriausybei ir jau turėjo 
pereiti į “Gaustabą”, Karaliau
čiuje. Gegužės 20 d. jis buvo 
pašauktas į Reisfuenrerschule" 
Berlyne, kurioje mokėsi vien 
aukštesnieji vadai. Toje mo
kykloje buvo dėstoma. Vokie
tijos vidaus ir užsienių politi
ka. Pats Hitleris irgi' laikė vie
ną paskaitą. Kai dėl Rytų po
litikos, tai “Reichsschulunglei- 
ter” Niell pasakęs, kad su Len
kais reikia tuo tarpu sugyventi.
Reicho

kur jau 
stoviai.
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių sąskaitom turėjęs įvykti 
artimuose metuose. Reikią tik 
su lenkais susitarti, kad jie žy
giams netrukdytų. Mokykloje 
buvo vienas austras ir vienas 
sarietis. Po 4 savaičių jis grįžo 
į Goldapę ir buvo pakeltas į 
“Arbeitsfronto” “kreisleiterius”. 
Be to, jis turėjo darbuotis su 
Treuburgo ir Angerburgo “Ar- 
beitsfronto” grupėmis. Tačiau 
jau “Reichsfuehrerschule” jis 
buvo pradėjęs suprasti, kad na
cionalsocialistų partijos vado
vybė yra iškrypusi iš tikro na
cionalsocialistinio kelio. Sugrį
žęs jis pastebėjo, kad / 
.bedarbių skaičius nepaprastai 

auga.
Jam išvykstant j mokyklą, ne
buvo nė vieno bedarbio, o su-

grįžęs jau rado per 400. Vadi
namoji Kocho programa Ryt- 
prus’uokę yra sugriuvusi ir be
darbių skaičius nuolat auga, 
nes finansų sistema pasirodė 
netikusi tai programai.

Šių metų liepos mėn. pradžio
je jo žinioje esančioje akmenų 
laužykloje Gassoevene, Angen- 
burgo apskr., darbininkai gy
veno nežmoniškose sąlygose. Su 
darbininkais smogininkai labai 
žiauriai elgdavosi, dažnai už 
menkniekius mušdavo. Chmara, 
visa tai matydamas, neiškentė 
ir parašė tuo reikalu laišką 
Treuhender der Arbeit šreibe- 
riui Karaliaučiuje, jam nuplėš
damas tikrą laužyklų darbinin
kų padėtį. Chmara prašė, kad 
jis pats ten atsilankytų ir įsi
tikintų. šreiberis po kurio laiko 
laišku jam atsakė, kad jis ne
turįs kištis į tą reikalą, nes, jo 
žiniomis, ten viskas tvarkoje. 
Be to, šreiberis pranešė apie 
jo laišką Gau vadovybei, esą, 
jis darbininkų atžvilgiu esąs 
marksistiškų pažiūrų. Nuo to 
laiko jo vadovybė pradėjo žiū
rėti į jį šaltai, ir jis iš vado
vybės jau nebegaudavo asme
niškų nurodymų laišku.

Mayerio ir Loddo firmoje 
Angeburge įvyko toks atsitiki
mas. 33 darbininkai ten kasė. 
Vienas darbininkas dėl visai 
mažo menkniekio buvo atleis
tas iš darbo. Kiti darbininkai, 
matydami, kad jų draugas at
leistas be priežasties, metė lo
petas, negalėdami tokią netei
sybę pakelti. Tada darbo vado
vybė paleido visus 33 darbinin
kus ir pareiškė, kad
nei darbininkai, nei jų šeimos 

negaus 3 savaites nei darbo 
nei pašalpos.

Tų darbininkų šeimos atsidūrė 
nepaprastai sunkioje padėtyje. 
Moterys, darbininkų žmonos, 
atėjo su peralkusiais, verkian
čiais vaikais pas Chmarą į jo 
raštinę ir, verkdamos, kaip ir 
jų vaikai, prašė gelbėti, nes šei
mos miršta badu. Chmara, ma
tydamas tiek daug skurdo ir 
neteisybės, parašė “landesobma- 
nnui” Dušen Karaliaučiuje laiš
ką, išdėstydamas kokioje ne
girdėtoje padėtyje yra atsidu- 
rusios tos šeimos. Jis rašė, kad 
jei vyrai jau ir butų nusikaltę, 
tai kuo kalti maži vaikai ir 
moterys, kurios kenčia, badą. 
Jau kitą dieną Goldapės politiš
kasis “kreisleiteris” Lettau ga
vo telefonišką įsakymą iš Ka
raliaučiaus jį tuojau atgabenti 
į Karaliaučių. Jis tuojau auto
mobiliu išvyko į Karaliaučių. 
Tai buvo šių metų rugpiučio 2 
d. Jis užėjo pas Landesobma- 
nną Dušen. Tas jam pareiškė, 
kad jis nesąs savo pareigų iš
pildęs, esąs sulaužęs vyriau
siam vadui priesaiką ir dabar 
turįs prisiimti pasėkas. Chma
ra norėjo pasiaiškinti, bet

PETERI PEN

jo pasiaiškinimo nekląusė.

Po to jį nuvedę į apačią, į vie
ną kambarį, kur jis rado 4 ci
viliškai apsirengusius vyrus. 3 
iš jų buvo nepažįstami, bet vie
nas iš jų, rodos, buvo “sturm- 
banfuehreris” Hofman. Vyrai 
lankose laikė gumines lazdas ir 
kitokius mušimo įrankius, .lis 
Cuoj suprato, kad čia norima 
jį inkvizuoti. Iš jo buvo parei
kalauta nusivilkiu uniformos 
man d i erą. Chmara sakęsis man- 
dieros nentivilksiąs, nes jam ją 
patikėjo jo vadas. Kitas iš esan
čių vyriškių nuėmė nuo stalo 
daiktus, tai reiškė, kad Chma- 
ra turįs ant stalo gulti ir ten 
būti pririštas ir mušamas iki 
sąmonės netenkant. Vėliau jis 
sužinojo, kad jis buvęs įmestas 
į automobilį ir nuvožias į* Kve- 
denų, kur gabenami visi nepa
klusnus smogikai. Ten jis butų 
buvęs nužudytas — pakartas, 
nes smogininkų baudžiamomis 
taisyklėmis už priesaikos sulau
žymą numanytu mirties bausmė 
pakariant. Jis, visa tai žinoda
mas ir matydamas, kokiu ne
garbingu budu baigs gyvenimą, 
surizikavo paskutiniu momentu 
kaip nors iš giltinės nagų iš
trukti. Kada vienas iš vyriškių 
ėmė aidintis, norėdamas nuvilk
ti jam mandierą,

Chmara visu smarkumu spyrė 
i pilvą ir pats tą akimirksnį at
būtas iššoko pro atdarą langą. 
Iššokęs jis pribėgo prie automo
bilio, kuriuo buvo iš Goldapės 
atvažiavęs ir kuris stovėjo kie
me. Iš automobilio jis pasiėmė 
savo revolverį, rudą, trumpą 
uniforminį palaidinį be jokių 
partijos ženklų ir laipsnių ir 
uniforminę kepurę. Tai buvo 
tik vieno akimirksnio darbai 
Chmara elgėsi neapgalvotai, in
stinktyviai, gelbėdamas gyvybę. 
Sugriebęs aukščiau minėtus 
daiktus, jis tekinas leidosi kie
mo vartų link, kur rado 'dvi
ratį. Dviratį pagriebęs, jis žai
bo greitumų leidosi Rosgarter- 
strase Granzer Alėe link. Vy
rai, kuriuos jis kambaryje pa
liko, tuojau puolė jo gaudyti, 
bet, tokio staigaus žygio nu
stebinti, nesigriebč tikslių žy
gių jam sulaikyti, ir jam ste
buklingai pavyko iš žudikų ran-. 
kų pasprukti. Vienas policinin
kas bandė jį sustabdyti, bet 
nesuspėjo. Išvažiavęs iš Kara
liaučiaus tvirtovės ribų, jis su 
dviračiu įlindo į avižų lauką ir 
ten ramiai sulaukė nakties. 
Naktį važiavo toliau Kranto 
link, kurį pasiekė tik kitą rytą. 
Jo pinigai buvo palikę automo
bilyje. Netyčia radęs kišenėje 
dar 10 pfenigų, jis nusipirko 
pyragaičių. Tai buvo rugpiučio 
3 d. iš ryto. IŠ Kranto jis va
žiavo toliau Rasytės link. Tą 
pačią dieną vakare jis pasiekė 
Kopų miškus. Dviračiu per miš
ką važiuoti negalėjo ir gavo ei
ti dviratį stumdamas. Nuo al
kio ir troškulio jis buvo gero
kai apsilpus ir turėjo ilgai ilsė
tis. Rugpiučio 4 d. jis prisiarti
no prie Lietuvos sienos. Jis. ke
tino sėsti ant dviračio ir ^visu 
greitumu pervažiuoti vokiečių 
perėjimo punktą j Lietuvą, ta
čiau negalėjo padaryti, nes bu
vo nuleistas buomas. Tada jis 
pasuko pajūrio link ir ten miš

ke paslėpė dviratį, v.himorHiih^ 
mandierą ir kepurę, nuo ItR’jų 
ant greitųjų nuardė laibshio 
pažymį ir sidabrinę vado Virve
lę. rluos nuimtus daiktelius j iš 
pasiėmė su savimi, 
nusiavęs 
jura, jis pamažu perėjo sieną 
per Lietuvą. Perėjęs sieną ir 
gerą gabalą paėjęs, jis atsigu- 
.e, nes buvo labai nusilpęs, ir 
ten jį užtiko Lietuvos pasienio 
policijos vachmistras, kuriam 
jis atidavė pasą ir tarnybihį 
revolverį.

1934 metų pavasarį SA vyrų 
tarpe ir, bendrai, nacionalso
cialistų partijoje
kilo vis daugiau ir daugiau ne- 
pasitenkinimo Hitleriu todėl, 
kad neišlaikė, savo pažadą se

niems S A kovotojams.
Per ilgus metus, kol Hitleris 
priėjo prie valdžios, kovodamas 
su antru reichu, jis skelbė, kad 
trečiame reiche viešpataus tei
sėtumas ir nacionalinis socializ
mas. Jis skelbė, kad viskas bus 
sulyginta,, kad nebus mažie
siems skriaudos, kad aukštųjų 
valdininkų algos bus sumažin
tos ir kad jie negaus daugiau 
kaip 1,000 markių per mėnesį. 
Kadangi Hitleris savo pažadų 
neištesėjo ir skurdas trečiame 
reiche dar, labiau padidėjo, kaip 
antrajame, tai tarp senų Hitle
rio kovotojų nepasitenkinimas 
vyriausiu vadu vis daugiau au 
go. šių metų birželio pradžioje 
SA taipe buvo girdėti vis dau
giau ir daugiau balsų, kad ei
nama prie antros nacionalsocia
listinės revoliucijos. Pusiau juo
kais buvo kalbama, kad gar
bės durklai, kurie buvo išdalin
ti SA nariams, nėra duonai 
riekti, bet vieną gražią dieną 
bus labai reikalingi.
Tos revoliucijos tikslas butų 
buvęs Hitlerį pašalinti, tačiau 

niekas nemanė jo žudyti.
■ ? s •

Dar ir kita aplinkybė vertė 
prie revoliucijos. Visiems buvo 
žinoma, kad Hindenburgo-svei
katos stovis vis eina blogyn ir 
kad jis gali greitai mirti. Buvo 
aišku, kad perversmui neįvy
kus po HimĮenbųrgo mirties 
reicho prezidentu pasiskelbsiąs 
Hitleris. Visa S A vadovybe ir 
net paprasti S A nariai pagei
davo, kad prezidentu butų SA 
štabo viršininkas' Rem. Tas pla
nas,! be abejo, buvo ir pačiam 
Hitleriui žinomas, . todėl dabar 
nacionalsocialistų partijoje vieš
patauja nuomonė, kad Rem ir 
jo Šalininkai buvo išžudyti dėl 
šitokio noro prezidento klausi
mą šitaip išspręsti. Po birželio 
30 d. žudynių Vokietija liko 
lyg stabo ištikta. Vokiečių tau
ta, kuri iš tradicijos myli teisę 
ir teisėtumą, gavo lyg

' kumštimi į veidą.
Įvykį SA nariai ir šiaip pilie
čiai galėjo tik savo tarpe tylo
mis aptarti. Tuojau buvo iš
leistas įsakymas, kad SA ir 
PO atiduotų visus ginklus: kul
kosvydžius, šautuvus, granatas 
ir kitokią karinę medžiagą. Nu* 
žudyti SA vadai, kaip Heines, 
peter Von Heinenbreck, Emst 
ir kiti buvo visame reiche la
bai papuliarųs. Jų nužudymas 
labai paveikė senuosius SA na
rius, su kuriais jie kovojo, kur 

darni trečią reichą. Senieji SA 
harini yfra įhirtę ir, dantis su
kandę, laukia keršto valandos, 
kadangi dabai- vadovybė ati
duota jauniems vyrukams, ku
rie kovose dėl trečid reicho ne
dalyvavo, tai senesnieji jų ne
apkenčia. Rytprūsiuose paslap
čiomis kalbama, kad
Rytprūsių SA vadų dingo 20. 
Ne tik SA, bet ir visoje vokie
čių tautoje viešpatauja įsitiki 
himną, kad reichstagą piidegė 
Geringas, Gebels ir jų draiigai. 
Tačiau tai atvirai pasakyti nie
kas nedr’sta, nes, nuvesti tar
dymui, tokie žmonės nebegrįž
ta. Bendrai, dabartinėje Vokie
tijoje užtenka, kad kas nors ką 
iš keršto apskųstų ir skundą 
patvirtintų priesaika, kad ap
skųstąjį tuoj suimtų ir nuvestų 
tardyti ten, iš kur daugiau ne
begrįžta. Geriausiu atveju toks 
žmogus patektų į koncentraci
jos stovyklą.

Dėl įvykių Austrijoje, tai SA 
vadovybėje buvo kalbama, kad 
nacioitiilsocializmas turi paveik
ti," kad Austrija butų prijung
ta prie Vokietijos. Tuo nacio- 
nalsocializmas norėjo vokiečių 
tautai parodyti savo nuopelnus. 
Tas pats buvo kalbama ir; tur
būt, dar kalbama apie savo 
kraštą. Po nepavykusio pučo 
Vokietijoje nuotaika žmonių 
tarpe ir tarp SA narių ir jos 
vadovybėje yra žymiai nusmu
kusi.

Visa tauta yra suerzinta ir 
kažin ko laukia.

Dabartiniai Vokietijos galiūnai 
visomis priemonėmis, vis liek, 
kokios jos butų, triuškina pasi
priešinimą. Tikslas pateisina 
priemonę, jie sako.

Darbininkų padėtis Vokieti
joje yra nepaprastai 
Jau dabartiniu metu, 
šiame darbymetyje, Goldapėje 
yra apie 400 bedarbių. Ateinan
čią žiemą Rytprūsiuose, — jis 
apie kitas Vokietijos dalis ne
kalba, nes rifežino, — bedarbių 
skaičius pasifeks iki šiol negir
dėtų skaitmenų. Jis, kaipo da
lyko žinovas, numato, kad 
90% paprastų amato nemokan
čių darbininkų ateinančią žie
mą bus bedarbiai. Praėjusią žie
mą, kada dar buvo pinigų, šitie 
bemoksliai darbininkai buvo iš
gabenti į Rytprūsių girias, kur 
retino 
kelius ir piaustė malkas, 
bar miškai 
be to,

neberia ir pinigų, 
taigi Kocho planas sugriuvo,
dėl šitos katastrofinės padėties 
dabartinė valdžia viargiai galės 
per šią žiemą išsilaikyiti. Dar 
bartine valdžia ir ūkininkai ne
patenkinti. Ūkininkui, pav., už 
gyvo svorio kiaulę mokama 
32—34 markės, o darbininkas 

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 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. v.

už svarą kiaulienos užmoka 85 
į>feningus, taigi, už centnerį — 
85 markes. Už sviestą ūkinin
kams mckama tuo tarpu viena 
niurkė, o darbininkai Rytprū
siuose sumoka 1.40 markių, 
Berlyne 1.70 markių. Dėl tokio 
kainų skirtumo nei darbininkii, 
nei ūkininkai nėra patenknti. 
Dėl išleisto paveldėjimo įstaty
mo ^žmonės irgi nepatenkinti, 
nes tėvai negali savo vaikams 
įgyti kitų ūkių, o ant pavedė
jusio sunaus sprando ūkį palie
ka kiti vaikai išimtininkais. 
Bendrai, ūkininkai yra toks 
elementas, kuris nėra 
Kintas ir niurna.
Chmara buvo įsitikinęs 
nalsocialistas ir manė, 
tėvynė, nacionalsocializmui val
dant, susilauks geresnės atei
ties. Jie ilgus metus po Hitle
rio vėliava kovojo, kad jų dar
bininkai nevirstų bolševikais, 
norėdami juose išlaikyti tėvy
nės meilę ir įskiepyti nacional- 
socializmą, taip pat pagerinti 
darbininkų ekonominę padėtį 
ir t. y., išlyginti uždarbio .ir 
turto skirtumus.

\
Vyriausias vadas Hitleris juos 

apgavo.
Jis elgėsi taip, kaip jis nacio- 
nalsocializmą suprato, ir todėl 
Chmara 'turėjo bėgti į Lietuvą, 
nes nenorėjo būti primuštas ir 
pakartas.

Jis prašo jam suteikti teisę 
Lietuvoje apsigyventi ir priža
da susilaikyti nuo bet kokio po
litinio veikimo ir nuo jam su
teiktos svetingumo įžeidimo 
bet kokiu kitu budu. *[“L. ž.”]

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI 
SYME. Oficialė Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS DAINAVIMUI ir Muzikalrškiems Instrumen
tams. • ,

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

4216 Archer Avenue.

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos ,

GYDO VISAS LIGAS VYRU1R MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSlOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės. užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerkles skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampaa Keeler Avė. Tel. Crawford 5578

Jus Visos Žinote
Lydia E. Pinkham!

Jos Vegetable Compound yra gar
sus per keturias generacijas. Įn- 
dorsuotas frAštii daugiaus kaip 
700.000 moterų. Sulig tikro re
kordo 98 iš 10o kurios reportuoja, 
sako: “Jie man pagelbsti“. Tegul 
jie ir jUnis pagelbsti. Jeigu jus 
esate nerviška, netvirta ir laiki
nai nusilpnėjUB, pikta ir greit iri- 
tuojanties—nbsipirkite butelį pas 
savo vaistininką šiandien.

Aš šiuomi Siunčiu ..........  Pra
šau man tuojaus prisiųsti...............
skrynučių Lydia E. Pinkham’s 
Pilė Suppositories už 75 centus 
už skrynutę.
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NUOSTABUS BALSAVIMAI CALIFORNIJOJE

Vakar šioje vietoje kalbėjome apie keistą rinkimų 
kampaniją, kurią veda garsus Amerikos rašytojas Up- 
ton Sinclair, kandidatas j Californijos gubernatorius. 
Buvęą per visą savo amžių socialistu, jisai pastatė savo 
kandidatūrą ant demokratų partijos tikieto, bet savo 
platformą jisai padarė tokią radikališką, kokios dar 
nėra turėjęs nė vienas didelėą partijos kandidatas Jung
tinėse Valstijose.-

Kaip minėjome, garsusis “Raisto” autorius siūlo 
“panaikinti skurdą” valstijoje. Šituo tikslu jisai projek
tuoja paimti i valdžios rankas visas nedirbamas žemes 
ir dirbtuves, nuperkant jas arba paimant už skolas. 
Tas žemes ir dirbtuves jisai siūlo pavesti dirbti bedar
biams, su finansine valdžios pagelba. Jisai, toliaus, siū
lo apkrauti 30% mokesniais turtus virš $50,000 vertės, 
o farmas ir namus, kurie verti mažiau kaip $3,000, vi
sai paliuosuoti nuo taksų. Jisai, pagalios, siūlo mokėti 
pensijas, po $50 per mėnesį, kiekvienam žmogui, išgy
venusiam ne mažiau kaip trejus metus valstijoje ir su
laukusiam 60 metų amžiaus, taip pat invalidams (nega
lintiems dirbti) ir našlėms su vaikais, pridedant po 
$25.00 kiekvienam vaikui.

Nuostabus dalykas yra tas, kad Upton Sinclair su 
šita radikališka platforma laimėjo nominacijas, kuone 
dvigubai daugiau balsų gaudamas, negu stipriausias jo 
oponentas ant demokratų tikieto, prezidento Roosevel- 
to uolus šalininkas, George Creel. Sinclair toli pralen
kė ir stipriausiąjį republikonų kandidatą.

Šitie nuostabus balsavimų rezultatai leidžia many
ti, kad socialistinių apysakų rašytojas gali laimėti ir 
galutinuose rinkimuose;- Jeigu butų taip, tai Californi- 
joje įvyktų tikra revoliucija, nes tokio radikališko gu
bernatoriaus ta valstija dar nėra turėjusi.

Beveik revoliuciniu reikia pripažinti jau ir dabar
tinį milžinišką Sinclair’o pasisekimą. Iš jo matyt, koks 
stiprus yra radikališkas sentimentas tos valstijos žmo
nių masėse. Jisai staigiai susikristalizavo ir pasireiškė. 
Mes vistiek manome, kad ir gražiausias programas pa
silieka utopija (svajonė), kol jisai remiasi tik gerais 
norais ir sentimentais. Bet tas sąjūdis Californijoje 
gali padarytį gilaus įspūdžio į visos Amerikos žmones.

(pirma jisai 
pasažierinis lėktuvas), 

laisnis” jau ne-

to- 
bu- 
vi- 
ar-

Apžvalga
DĖL NESUSIPRATIMO AVIA

CIJOS DIENOJE

įvairus piktos valios gaiva
lai, o ypatingai komunistai, 
stengiasi išnaudoti savo tiks
lams tą nesusipratimą, kuris 
kilo aviacijos dienoje dėl “Li- 
tuanicos II” * neatskridimo į 
Lansingo airportą. Todėl jie 
skleidžia melagingus gandus 
publikoje, prasimanydami ne
būtų dalykų apie tranzatlanti- 
nio skridimo rėmėjus ir apie 
lakūną. Jie pasakoja, buk lėk
tuvas visai nebuvęs paruoštas 
ir net buvęs “išardytas”, to
dėl nieku budu nebuvę galima 
atlėkti juo iš Kohler, Wis., ir 
ALTASS valdyba žinojusi iš 
anksto, kad “Lituanicos II” ne
busią airporte, tačiau ji sąmo
ningai “mulkino” 4r “apgaudi
nėjo” publiką.

šitie šmeižtai neturi nė ma
žiausio pagrindo. Kaip jau bu
vo “Naujienose” antradienį ra
šyta, ALTASS valdyba nepra
dėjo skelbti aviacijos dienos 
iki tol, kol ji negavo užtikrini
mo, kad / reikalingosios skridi
mui įtaigos bus pristatytos ir 
įdėtos j lėktuvą prieš paskirtą 
aviacijai dieną, šituo reikalu 
buvo susižinota iš kalno ne tik 
su kompanijomis, kuriose buvo 
užsakytos įvairios jtąisos ir in
strumentai, 1? gauta iš jų aiš

kus pasižadėjimai, kad tie daik
tai bus laiku pagaminti, bet 
buvo taip pat pranešta geležin
kelių ekspresui, kad jisai be 
atidėliojimo juos pargabentų.

Reikia čia pridurti, kad ge
ležinkelio ekspresas davė kuo- 
geriausią patarnavimą, telegra
momis įsakydamas savo agen
tams tose vietose, iš kurių už
sakytieji daiktai turėjo būt iš
siųsti, kad jie paskirtą dieną 
juos paimtų. Paskui ekspresas 
nuolatos pranešdavo ALTASS 
valdybai, kada koks daiktas ta
po priimtas gabenimui, kada 
jisai atvyko į Chicagą ir kada 
buvo pristatytas į paskirtą vie
tą.

šitaip sekdama ne tik užsa
kymų išpildymą, bot ir paga
mintųjų lėktuvo įtaisų trans
portą, ALTASS valdyba stro
piai žiurėjo, kad darbas nebū
tų suvėlintas, ir jeigu kokiame 
nors punkte dalykas užkliūdavo, 
tai ji be atidėliojimo ieškodavo 
priemenių, kaip tą kliūtį paša
linti. Pavyzdžiui, kuomet pra
džioje pereitos savaitės buvo 
patirtą, kad nėra išsiųstas spe
cialia propelleris, kurį ALTASS 
užsakė Williamsporte, Pa., tai 
kompanija buvo paragintą per 
telegrafą, kad pasiskubintų. Ir 
kuomet ji atsakė, kad ji negali 
išpildyti sutarties laiku, kadan
gi ji negauna propellerio 
“blades” (geležčių), kurias ga
mina kita kompanija (Pitts- 
burghc), tai buvo be atidėlio
jimo susižinota su įkelipms 
aviacijos linijomis ir aeroplanų 
reikmenių .gamintojais, teirau-

j antis pas juos, ar nebus įgali
ma reikalui esant, keletui die
nų pasiskolinti iš jų propellerį. 
Surinkus visas informacijas, 
buvo pranešta apie dalykų sto
vį lakūnui ir mechanikams, dir
bantiems prie “Lituanicos”.

Pagalios, kai tik lakūnas pa
grįžo iš Fargo, N. Dakota, tuo- 
jaus vienas valdybos narys nu
keliavo j Kohler, Wis., pasikal
bėti su juo ir su inžinierium 
bei mechanikais, kad butų ga
lutinai išrišta toji propellerio 
problema ir kad butų dar kar
tą patikrinta, ar “Lituanicos” 
paruošimas aviacijos dienai ne
bus suvėlintas. Gauta atsaky
mas, kad ne. Tuomet beliko už
baigti klausimą su valdžios in
spekcija. Kadangi lėktuvo tipas 
buvo pakeistas 
buvo
tai jo senasis 
betiko ir reikėjo gauti naują 
leidimą skridimui iš vienos 
valstijos į kitą.

Aiškus dalykas, kad valdžios 
inspektorius nebūtų davęs 
kio leidinio, jeigu lėktuvas 
tų buvęs “išardytas”, kaip 
šoki pasakoriai prasimano,
ba jeigu jo “eųuipment” butų 
buvęs nepakankamas skridimui. 
Bet leidimas buvo suteiktas. 
Jisai yra datuotas rugp.-Aug. 
25 d. 1934 metų ir adresuotas 
taip: “Mr. Felix Waitkus, Ame
rican Lithuanian Trans-Atlan- 
tic Flight Ass’n., Kohler, Wis.”

Tame leidime, po paminėjimo 
Įeit. Vaitkaus prašymo, kuria
me išdėstyta tikslas skridimo į 
Fordo airportą Lansinge rug- 
piučio 26 d. ir paduota lėktuvo 
aprašymas ir jo senojo “lais- 
nio” numeris, sakoma:

“This authdrity iš for the 
purpose of havihg šhip at 
Ford Airport at the meeting 
of the Lithuanian Scciety 
raising money for Trans-At- 
lantic flight”.
Pasirašo George W. Vest, Su- 

pervising Aeronautical Inspec- 
tor.

Taigi, kada taip iš visų 'pu
sių buvo apsirūpinta, kad “Li- 
tuanica” tikrai galėtų atskristi 
į aviacijos dieną, tai koks ga
lėjo būti pagrindas 
valdybai abejoti apie tai, kad 
lėktuvas atvyks ? Tie, kurie 
skelbia, kad valdyba “apgaudi
nėjo” publiką, sakydama, jogei 
lėktuvas atskris, kuomet jisai 
dar buvęs “išardytas”, yra me
lagiai ir šmeižikai. Jie, beje, 
bando tą savo begėdišką prasi
manymą “paremti” tuo, kad, 
girdi, jeigu valdžios inspekcija 
pripažino lėktuvą saugiu skris
ti, tai kaip galėjo su juo pasi
daryti “trobelis”? Tai yra ban
dymas durniams akis monyti. 
Tarytum šiame mašinų amžiu
je žmones nežino, kad ir sau
giausioje mašinoje gali kartais 
pasireikšti visai nepramatytas 
trukumas, kuris tenka įtaisyti. 
Jeigu toks “trobelis” pasidaro 
su automobiliu, tai važiuotojas 
sustoja ir jį pasitaiso arba pa
sišaukia į pagelbą mechaniką 
Bet net ir automobiliu žmogus 
nevažiuos iš namų, užtikęs ja
me defektą, kol jo nepataisys.

O tie musų “kritikai”, mat, 
norėtų, kad su lėktuvu nebūtų 
vartojama nė tiek atsargumo, 
■kiek su 
šiandie 
Vaitkus 
“logika” 
torą. O 
darė, tai jie “pripažįsta”, jį ne
pakankamai kompetentišku!

Kiekvienas rimtas žmogus 
gali suprasti, kad “Lituanįca”, 
į kurią dedama tiek daug įvai
rių naujų įtaisų ir instrumen
tų, Šiandie randasi bandymų 
stadijoje. Bandymai (tests) ati
dengia trukumus, kuriuos rei
kia pašalinti vieną po kitp, 
idant lėktuvas butų tobulai nu- 
reguliuotas ir Kiekviena jo da
lelė atatinkamai nutaikyta. Tik
tai tuomet, kai tie bandymai 
bus pabaigti, lėktuvas bus ga-; 
lutinai paruoštas kelionei. Bet 
butų tikra beprotybėj bęban- 
dant lėktuvą, jį įgadinti, 
užuot jį padarius tobulą!

ALTASS

automobiliu. Jie butų 
laimingi, jeigu Įeit, 
butų pasielgęs sulig jų 
ir butų išdeginęs mo- 

kadangi jisai to nepa-

Visa bėda “Lituanicos” įren
gimo darbe iki Šiol buvo ta, 
kad bandymams dar turėta per- 
mažai laiko. Jeigu lakūnas bu
tų turėjęs progos anksčiaus 
“pamankštyti” aeroplaną ore, 
tai Jisai butų, Žinoma, užtikęs 
ir pataisęs laiku tą defektą, 
dėl kurio lėktuvas negalėjo at
skristi pereitą sekmadienį. Bet 
mes žinome gerai, kad sutruk
dymas įvyko ne dėl jo kaltės 
ir taip pat ne dėl kaltės AL- 
TASS valdybos. Lakūnas atliko 
per trejetą su puse mėnesių 
daugiau, negu kitas jo vietoje 
butų atlikęs, gal, per metus lai
ko. ALTASS irgi dėjo visas 
pastangas, kad darbas eitų 
prieky n, nes jai rūpėjo ir tebe- 
rupi, kad skridimas būtinai 
įvyktų dar šiais metais. Vien 
tik šituo noru paskubinti darbą 
buvo surengta ir ši aviacijos 
diena pirmiau, negu aeroplano 
paruošimas buvo (dėl pavėlinto 
įtaisų pristatymo) galutinai pa
baigtas, nes buvo norėta, kad 
lakūnui dar paliktų laiko viską 
galutinai “nučekiuoti” ir be 
trukdymų užbaigti paskutinius 
prisirengimus.

Tais melagingais gandais ir 
šmeižtais, kuriuos skleidžia apie 
lakūną ir “Lituanicą II” bolše
vikiškas gaivalas, ir kiti pana
šios rųšies “svieto geradėjai”.

Drapstydami juos

jie stengiasi ne tik apjuodinti 
tranzatlantinio skridimo darbą, 
bet ir bando terorizuoti Įeit 
Vaitkų ir jo rėmėjus, šitaip jie 
pernai metais elgėsi su Darium 
ir Girėnu.
purvais ir pravardžiuądami “ap
gavikais”
jais”, jie iš vienos puses sten
gėsi sulaikyti publiką nuo au- 
kavimo, o iš kitos pusės jie 
stūmė juos į nelaimę. Girdi, 
juodu nelėks, tik apgaudinėja 
žmones ir žvejoja dolerius! Kai 
prisižvejos, tai nuskris kur 
nors į Kanadą ir išnyks!

Taip begėdiškai jie kurstė 
minias prieš tuodu lakįunu, ir 
tai, be abejonės, nemažai pri
sidėjo prie to, kad juodu išskri
do, neturėdami nei pakankamo 
įrengimo, nei valdžios “permi- 
to” — ir žuvo!
patys šmeižikai, liedami kroko- 
dilio ašaras, apgailestavo, kad 
“patriotai pražudė savo didvy
rį’*!

Bet šį kartą jie savo nelem
to tikslo neatsieks. Už Įeit. 
Vaitkaus pečių stovi galinga vi
suomeninė organiziacija, kuri 
nenusigąs bimbiškų vilkų stau
gimo ir neleis, kad jie diktuo
tų, ką ir kaip turi daryli mu
sų lakūnas. Visuomenė juo pa
sitiki ir pasitikės iki galo!

ir “pasipinigauto-

O paskui tie

SVEIKATOS SKYRIUS
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Šaltis - Apkrečiama 
Liga

Rašo DR. $. BIEŽIS, 
gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

vimai, plaučių uždegimas ir 
kartais net smegenų įdegimas. 
Tai visos didelės ir labai pa
vojingos ligos, kurių išgydy
mas nieko negali iš kalno už
tikrinti. Užtat su* šalčiu visa
dos reikia
giam, nes juokavimas gali 
sti tragedija.

Tinkamas apsisaugojimas 
nomais budais yra už vis

būti labai atsar- 
vir-

A. A. Tulys. j

$15,000,000 GAISRAS

paskui jau gyvu- 
keliite, kuriais jie 
ištrūksta iš čia į 

įvairių produktų 
duris atgal į pa-

Musų kompanija iš penkio
likos vyrų išėjo apžiūrėti The 
Union Stock Yards kompani
jos skerdyklų. Mum vadas pa
sitaikė labai malonus ir origi
nališkas žmogus, Mr. Steel. 
Ponas Steel išsivedė mus de
vyniose ryto.

— Pirmiausia aš parodysiu 
jum gyvulius ir kur ir kaip 
jie priimami, vadinasi, gyvu
lių biržą. O 
lių kelią ir 
vinguoja ir 
pasaulį tik 
pavidale. Jų
šaulį parodysiu tamstom pas
kiausia. Pažvelgkite į tą žalią 
bulių. Didelės ir savimi pasi
tikinčios jo akys, platus pe
čiai. Jis turi jausmą ir baimę 
— tais dviem dalykais mes rie- 
užsiimam ir dar nežinome, ką 
iš jų galėtumėm padaryti, — 
čia jis garsiai nusijuokė. Pas
kui kalbėjo toliau’: — Kas ry
toj iš to buliaus paliks? Ne
mažai gero bifšteiko, kitokios 
mėsos, visokių dešrų, konser
vų, muilo, glicerino ir trąšos 
laukams. Visus 
mes išleidžiame 
dojimui.

Tiek pasakęs,
jo vedžioti mus po įvairius de
partamentus, paminėdamas jų 
reikšmę greitai ir tik keliais 
žodžiais. Teko tik stebėtis, ką 
koncentruotas , musų 
mas gali išgalvoti ir 
ti!

tuos daiktus 
gatavus nau-

vadas pradė-

gyveni- 
padary-

karšta

Vargiai butų galima rasti 
žmogus, kuris (vienu ar kitu 
metu savo gyvenimo nebūtų 
turėjęs taip vadinamo šalčio, 
šis nesveikumas yra taip ge
rai žinomas ir paprastas, kad 
į tai dauguma 1 žiuri kaipo į 
menkniekį. Iš tikrųjų dažniau
sia taip ir esti. Vienok neretai 
iš šio nesveikumo kyla įvai
rių komplikacijų, kurios suda
ro labai rimtą padėtį. Užtat, 
bendrai kalbant, neprotinga 
žiūrėti j šaltį per pirštus.

Kad šaltis yra apkrečiama 
liga, kaip kad difterija, škar- 
letina ir panašios, tai nebėra 
nč mažiausios abejonės. Aky- 
vesni žmonės tai iš patirties 
žino. Kuomet vienas asmu*o su
serga šalčiu, žiūrėk į tūlą lai
ką ir kiti šeimos nariai juo- 
mi suserga. Mat, priežastimi 
šios ligos esti tūlos' bakterijos, 
kurios radusios tinkamas ap
linkumas, sparčiai veisiasi ir 
to viso išvadą vadiname šal
čiu arba kaip paprastai sako
me, jog tas pagavo šaltį.

Asmuo sirgdamas šia liga, 
nes tai iŠ tikrųjų yrą ligą, čiau
dėdamas ir kosėdamas palei
džia oran daugybę bakterijų 
su mažulėliais seilių lašeliais, 
kurias sveikieji kvėpuodami 
įtraukia į nosį; bei plaučius. 
Ir štai šitokiu budu šalčiu' ap- 
sikrečia. Ligonis kai čiaudo ar 
kosėja turi visuomet skepetai
te užsidengti burną, kad ap
saugojus sveikuosius. Yra ne
saugų lapkyti susikimšimų vie
tas, kaip tai: teatrai, įvairus 
susirinkimąi ir 1.1, kame daug 
Žmonių kosėja, nes šaltį veik 
tikrai parsineši iš ten.

šaltis, kuomet jo eiga vy
ksta paprastai, j ponkiąs, Še
šias dienas savhimi apleidžia 
ligonį, Kad ir prie menkos prie
žiūros. Tačiau nevisados Jaip 
laimingai klojasi. Kartas nuo 
karto pasireiškia gana stam
bių komplikacijų, Kurios pra- 
rečiai sudaro ypatingo pavo
jaus net pačiai gyvybei. Iš jų 
dažniausia, tai esti įvairus įde
gimai nosies angų, ausų .pulia-
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na
šiausia priemonė būti sveiku. 
Kad ir susirgus, tačiau tinka
mu užsilaikymu daugumoj at
sitikimų galima išvengti taip 
nemalonių komplikacijų. Paju
tus šaltį reikia išgėrus karš
tos arbatos ar lemonado kuo 
skubiausia atgulti lovon bent 
kokiai porai ar daugiau die
nų šiltai užsiklojus ramiausiai 
ilsėtis, 
lengvas.
mones vartojant, 
šaltis apleis į trumpą laiką ne
palikdamas jokių pėdsakų. Gi 
nepasidavimas ligai, kaip kad 
nekurie norėdami parodyti sa
vo narsumą, greičiausiai veda 
prie rimtesnių susirgimų, ku
rie neva narsuoliams atima pa
skutinę drąsą. Ligą, kad ir 
menka, nemėgsta juokavimų. 
Su ja reikia apsieiti kuo pro
tingiausią, tai mažiausia prisi
eis nukentėti

Valgis turi būti visai 
šias paprastas prie- 

dažniausiai

■

š

Dorothy Th0mp«on L«wi» 
amerikiete rašytoją ir' ^mona 
garsaus rašytojo Sinclair Lewis, 
kurią naciai išvarė iš Vokieti
jos už tai, kad ji 1932 m. įp
rašydama pasimatymą su Hit
leriu, nepalankiai apie Hitlerį 
AteBepg...... *.

Diena bu*vo baisiai 
ir troškinanti. Kadangi jau an
trą mėnesį gyvename be lie
taus ir dideliame karšty, tai 
visi trobesiai ir daiktai buvo 
giliai įkaitę ir išdžiuvę. Du mė
nesius be lietaus Čikaga išdžiu
vo, kaip balana, murai tiek 
įkaito, kad ir šaltesnę naktį ne
bespėja atšalti. Mes laukėm 
pietų pasilsėti. Ir kaip pradė
jo švilpti dvyliką fabrikų si
renos, musų vadas skubino mus 
į Stock Yards Inn — prašmat
nią, brangiai jrengftą karčia- 
mą, kur daugiausia iš toliau 
gyvulius atvežę ūkininkai nak
voja ir linksminasi.

Musų čia laukė per delną 
storumo keturkampe bifšteiko 
porcija su sosu ir dideliu Čie- 
lu baravyku ant viršaus, ir Šal
tas alus, kurio bakalai buvo 
aptraukti balta rasa.

Karčiama, be standžių, bran
gių visokių baldų, turėjo pa
puoštas sienas vykusiais pie
šiniais ir aliejiniais dažais ta
pytų portretų. Musų vadas pa
aiškino, kad tie dideli puikus 
portretai yra nepaprastai pasi
žymėjusių gyvulių auginime 
ūkininkų ir kad yra aukštai 
įvertinti kuriniai, kurių dupli- 
katų nėra.

— Greitai neberasite vietos 
kur pakabinti’ dabar atsižymin- 
čių vyrų portretus, — kažkas 
iš musų pastebėjo vądui.

— Beveik visi tų portretų 
savininkai jau nebegyvena. 
Portretai jau Įgijo daugiau 
reikšmes, kaip„praeitis, ku*ryba 
ir pąlaikas, negu kaip “gar
saus karvių augintojo, pono 
Smito portretas”, — atsakė jam 
Mr. Steel.

Čia mes sugaišom valandą. 
Paskui grįžom žiūrėti skerdy
klų. Pagaliau vadas išvedė mus 
į didelį žemės plotą, kuris bu
vo pilkas, vienas prie kito ke- 
turkąmpių gardų galvijams, 
avelėms, arkliams ir kiaulėms. 
Gyyuliai buvo ankštai sukišti 
gąrcjuose ir iš viršaite degina
mi saulės. Jie rangėsi ir prunk
štė. Bet greitai ėmė pusti 
smarkus, šaltas pietvakaris vė
jas. Paliko lengva ir malonu. 
Vėjas sparčiai kilo, pradėjo jau 
Švilpti pro g^dus.

— Gal sulauksim lietaus, — 
pastebėjo vadas.
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Staiga pripildė orą gaisro 
aliarmas!

— Bėkim! — suriko musų 
vadas ir pasileido bėgti. Mes 
paskui jį. Jisai gerai žinojo, 
kad čia ugnis gali greičiau Už 
žmogų bėgti ir kad pavojum 
gręsią viena sugaišta minutė. 
Nebeturėjo jis laiko mum pa
aiškinti dėl ko mes turim bėg
ti, kada ugnies niekur dar ne
simato.

Aš truputį atsilikau, abejo
damas bėgti su jais, ar lukte
rėti. Tada aš negalėjau įsivaiz
duoti greitųjų gaisro kojų, ka
da vėjas ir medžiaga jam pa
lankus. Pagaliau aš pasilikau 
ir pradėjau atidarinėti gardus, 
kad gyvuliai turėtų progos iš
lėkti iš ugnies. Gal nepraėjo 
nė penkios minutės, kaip aš 
pamačiau atūžiančius pas ma
ne ugnies liežuvius, kurie vi
saip raitėsi ir kaukė. Ugnis lė
kė su* vėju,’ taip greitai, kaip 
pats vėjas.

Pradėjau bėgti j tą pusę, 
kur mano kompanija nubėgo. 
Bet neilgai bėgau. Pamačiau, 
kad gaisras jau užbėgęs man 
už akių. Atsisukau ir bėgu 
prieš vėją, galvodamas rasiąs 
kur nors skylę ištrūkt iš ug
nies. Gaisras jau blaškėsi ir šo
kinėjo per trobas, kaip kiškis 
per žirnius. Girdžiu, kaip ūžia 
liepsna ir poška užsidegę gar
dai, oras pasmirdo degančiu 
ragu ir degančiais plaukais. 
Kartus ir karšti durnai pradė
jo maišytis man po kojų. Da
bar man ir sekundės jau bran
gios. Bėgu ir matau, kaip ša
lia manęs, už pusės kilometro 
plečiasi gaisras. Išgirstu vel
nišką gyvulių vaitojimą. Kiau
lės žviegia, (arkliai kriokia, o 
galvijai mauroja! Išgirstu gais
rininkų triAcšmą, kuris tuojau 
praryjamas kito baisesnio tru- 
kšmo. Visoki, baisus balsai lie
jasi į vieną siaubą ir auga, ky
la, plečiasi! žemė ir oras pri
tvinksta baimės ir pražūties. 
Pradeda virsti ant manęs kar
štų durnų tiršti kamuoliai. Ma
tau, kaip mėtosi gaisras ir per
simeta į netikėtas vietas. Man 
pasirodo, kad mano kaklas de
ga. Perbraukiu delnu 
delne pasilieka sauja 
Kuone sumina mane 
arklys.
galvą tarp pirmutinių kojų, jis 
spardosi, mėtosi į šalis ir bė
ga. Jo nugara dega. Jis priver
tė mano akis sausos žemės. 
Apakęs ir griebdamas pirštais 
už akių, momentaliai staptelė
jau. Čia pat pajutau kažką gy
vą tarpkojy] — avelė paslėpė 
galvą mano tarpkojy;. Sunku 
buvo ją nusikratyti. Vėl begu. 
Pamatau prie vieno gardo van
dens. įkišu galvą į j j, nuriju 
kelis gurkšnius, akis išplaunu, 
paskui nuplėšiu viršutinius mar
škinius, įkišu juos į vandenį. 
Paskui susuku, jais galvą ir 
veidą, palieku tik plyšelį akims. 
Vėl bėgu. Imu jaiteti, kad ma
no jėgos jau senka, kojos pra
deda. linkti ir sunku kvapą at
gauti. Bet dar begu, gaisras 
dar nepagavo manęs. Saulės ir 
dangaus nebesimato. Netoli 
kažkas baisiai sprogsta. Po ko
jų žemė smarkiai sujuda ir iš
meta mane j orą. Bet dar bė
gu. Nebetoli matosi aukštas 
mūras, noriu jį pasiekti, bet 
staiga namas dingsta baisioj 
liepsnoj. Vienas liepsnos ka
muolys, toks didelis kaip tas 
namas, šauna iš vidaus, atsi- 
palaidoja nuo degančio namo 
ir kaip rakieta iškyla aukštai 
į orą ir ilgai neužgęsta. Pas
kui sudužta ir toj vietoj pasi
lieka juodas durnų debesis, čia 
stebėtinai prisimena man ma
žos dienos, kada girdėdavo se
nus žmones kalbant apie 
nančią” ugnį.

(Bus daugiau)

Apsiputojęs,

per ji, 
suodžių, 
pasiutęs 
panėręs

išei-
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RADI ODienos Įspūdžiai
Rašo F. BULAW

Juozas Kibeklis

Bridgeportas Lietuves Akušeres

Graboriai

Laidotuves $95

MADOS MADOS

Visi Telefonai;

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Tel. Monroe 3377

TeL Lafayette 8572

Advokatai

lama

Tel. Cicero 2109Liekame nuliūdę
(Vardas ir payardi)

(Adresas)

pagal nau- 
ir kitokių*

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Ofiso 
6-8 v,

'Vyras, Duktė, žentas 
ir Giminės.

Vienintelis 
Vault’as 

užgirtąs U. S. 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

Ojo Spaudimu, 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

JOSEPH J, GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Are. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockvrell SL 
Tel. Republic 9723

(Muštu (c v^lstUa)

J. E EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 
4605-07 So. Hermitage Avenue

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

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

Progress programas 
sekmadienį.

Simon M. Skudas
GRABORIŲS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

CROWN VAŲLT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’ųs

CLARENCE A. O’BRIEN 
Reglstered Patent Attorney 

43-A Becurlt, Butine* & Commerclal 
Bank Bulldlnt

(Dlrectly aerosa aįreet Irom Patent Offlce) 

tfASHINOTON. D. C.

šią dainą galima dainuoti 
kaip kam patinka. Kas nori 
gali pridėti įvairias variaci
jas, arba visai nedėti. Varia
cijos gali būt dedamos ir 
keičiamos sulig nuotaika ir 
interpretavimo reikalu.

Pagaliau, jei Balagano mu
zikantai nori, tai gali parašy
ti visai naują kompoziciją ar
ba pasiskolinti iš kitų, jau 
apnešiotą. Aš tik vieno daly
ko balagančikų prašau, bu- 
tęnt: nesupeizokit kurinio 
dvasios.

Lietuvių Politiškas klubas 
tvardo demokratų piknike

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 

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

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

A. MASALSKIS 
GRABORIŲS 

3307 Lituanica Ąve 
Tel. Boulevard 4139

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

vak. Nedėlioj pagal suturima 
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Narna Te! Prospect 1930

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvio Daktarų Drau

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunswick 0597

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

Graborius
KOPLYČIA DYJ

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina j 
vyriausjjj paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba "Adver- 
lised Window” lobėj, nuo Adams 
gatvės, pasukant ■ laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

t

2. Budreck C.
6 pųylarįs Mąike

12 Kemroi Leonui
13 Kinderiui P. M.
15 Linkus John
19 Petraičiui Domininkui
2,1 Teklėj Stragiavičienci
22 Vaičiūnas D.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard l<01Lachavich ir Sūnūs

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

šu darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI.. Chicago 

Tel. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS: /

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

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

Dr. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL

Pinigiškas klausimas Altass 
valdybai nesudarė tiek rūpes
čių, kiek komplikacijos gavi
mo orlaiviui reikalingų ins
trumentų ir jų padarymas. 
Tačiau, valdybos ir leitenanto 
Felikso Vaitkaus rųpestingu- 
mas tas kliūtis prašalino. Ei
nama prie galutino Lituanicos 
įrengimą ir prie galutino ban
dymo paleist lėktuvą tranzat- 
lantinėn kelionėn atlikt tą 
reikšmingą žygį.

Stebėtis reikia, kad Litųa- 
nica II bus įrengta geriau ne
gu Wiley Post lėktuvas beveiį'. 
į 3 mėnesius, kada Wiley 
Post lėktuvo padarymas ir jo 
prirengimas skaisti apie pa
saulį užėmė daugiau negu 
dvejus metus laiko. Šis faktas 
parodo, kad į trumpą laiką 
lietuvių atliktas milžiniškas 
darbas ir tuo turėtų kiek
vienas džiaugtis.

Turliu, turliu, kva-kva-kva!
Aš nei varna, nei višta: 

Tiktai paukštis-be sparnų, 
Be plunksnelių—stiegarų. 
Vaikštinej ų, jerąp^mėj u, 
ką suradęs įesinėju.

Turliu, turliu, kva-kva-kva!
Aš nei varna, nei višta.

Dedu, dedu kiaušinius, 
Margučiukus murzinus. 
Kas naktelę, ,kas dienelę, 
seku seną pasakėlę—

Turliu, turliu, kva-kva-kva!
Aš nei varna, nei višta.

Nors kiaušinius ir dedu 
Ir kas naktį vis kvaksiu, 
Bet paukštukų, mažučiukų 
Išperėti negaliu. '

Turliu, turliu, kva-kva-kva! 
Aš nei varna, nei višta.

Pullman 4151 
10734 S,Michigan Av 

Republic 3100 
2506 W. 63 St

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St
Tel. Boulevard 5203 ir 8418 

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201

Valandos
Siredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P.Z. Z AL ATORIS 
,GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Was'

Kambarys 402 Te 
Rea. 5349 So. Hermitage Are, 

Vakarai nuo B Hd 6 ”

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nup 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Skridimas per Okeaną.
Pasirejškustios katastrofos 

orJajM^ninkydtėje [ir ttraginga 
mirtis Dariaus-Girėno ir kitų 
lakūnų tranzatlantinėje ke
lionėje, iššaukė reikalavimą 
iš Suvienytų Valstijų federa- 
lės valdžios, kad lėktuvai su 
kuriais bandoma atlikti tokie 
žygiai butų techniškai kuo- 
geri ausiai įrengti ir kad lakū
nai butų kompetentiški. Be 
federalės valdžios patikrini
mo lėktuvo ir motoro tvirtu
mo, nėra daugiau leidžiama 
skristi per Atlantiką.

Tačiau. Altass valdyba dėjo 
pastangas, kad Lituanicos II 
specialis įrengimas netik at
sakytų federalės valdžios rei- 
aklavimams, bet juos ir per- 
viršinti. Tai didelės skalės 
orlaivininkystės eksperimen
to, iš kurio galėtų mokintis 
viso pasaulio aviacija. Duo
tas tobuliausias įrengimas, 
kad lietuvis galėtų padaryti 
distancijos ir greitumo pa
saulinį irekordą perskrisda- 
mas okeaną ir nulėkdamas 
4.700 mylių, ko nei vienas la
kūnas dar nėra atsiekęs.

Pasirodo, kad tragedijoms 
tranzatlantinese kelionėse ir 
bercigalingai (rizikai lietuvių 
visuomenė nepritaria. Ir tą 
faktinai įrodė paaukodami su 
virš $25,000.00, techniškai 
tvirtam įrengimui Lituanicos 
11-sios.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

čia įdeda 15 centų ir perian 

atsiųsti man pavyzdį No. •• • • • •• •« • ****** 

^lįeors per kratfaf

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengviąs akiu įtempimą, L„L_ 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
i, nervuotu- 

ų karštį, atitaiso

Čia yra įspūdžiai iš praeitos 
nedėlios Progress Furniturc 
krautuves programo, kurį gir
dėjau iš stoties WGES. Pro
gress Krautuvė visados duoda 
gražius programas, bet praei
tos nedėlios man geriausiai 
patiko.

Šioji krautuvė savo manda
giu patarnavimu įsigijo pilną 
pasitikėjimą savo kostume- 
rių ir turi daug pasekėjų, ge
rų muzikų, ir muzikos mylė
tojų, kuriuos dažnai tenka gir 
dėti jos duodamų programų.

Klausantis praeitos nedėlios 
programo nereikėjo būti mu
zikus kritiku, kad pažinti ge
rą dainavimą. Rusų Kuban 
Kozak Vyrų Kvarteto dainavi
mas patiktų visiems ir sunku 
butų rasti kitą kvartetą dai
nuojant be jokio akompani
mento, kad turėtų tokią lygs
varą balsuose.

Labai butų malonu juos 
girdėti trumpoj ateityje. Pro
gramo vedėjas pateikė įdomių 
pranešimų apie biznio eigą ir 
abelną veikimą chicagiečių. 
O advokatas K. Gugis pateikė 
įdomių ir naudingų patari
mu.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

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

REPubiic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo 
pačiu vardu)

F. RAD)ZIUS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Raz. Tel Virtom 28<« 

DR. BERTASH
756 W. 35® St 

Cor. of 85th and 
Ofiso vai

Ofiso Tek Calumet 6898 
Rez. TeL Drexel 9191__

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaiki ir visi 
chroniška ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
arti Blst Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vak yak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 

diena.

M DYKAI
£ KNYGELI
“Record of I>*« 

__ Nieko seimai* 
« k* daryti. Snai*

3168 — Paskiausio Šio ateinančio 
rudeninio sezono styliaus suknelė. 
Ji pritiks ir patiks kiekvienai pane
lei ir moterei. Galima siūdinti iš 
sunkios arba lengvesnės šilkinės ar
ba vilnonies materijos. Sukirptos 
mieros 16, 18. taipgi 36, 38, 40 ir 
42 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 adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 ceptų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu pu užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, IU.

1 J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin. -

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju 1 budu. Musu che
mikai pagalios surądo austata 
įkurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
irus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tubk Listerine dantų 
tepalo kainuoją tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Phąrnaacąl Co., Saint 
Louis, U. $• A.

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. do pieta ir nuo 7 iki £:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis huo_ 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MJDWAY 2880

KAZIMIERA PETRAITIENfi 
po tėvais Zakarauskaitė 

kuri mirė Rugpjūčio-August 
30 d. 1933 m. Liūdnai atmin
čiai mųsu mylimos moteries ir 
motinėlės bus laikomas Šv. 
Mišios už jos sielą Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. baŽ* 
nyčioj Brighton Park Rugsėjo 
3 d. (Ląljor Buy) ŠV. Mišios ir 
exzekvijos prasidės -7:30 vai, 
ryto. Kviečiame visus gimb 
nės, draugus ir pažįstamus atr 
Silankyti 4 pamaldas. Mpsų 

rąpgi motinėlė atsiskyrė nuo 
mus “ ~ t ' f 7“
širdj didele žaisli ant ’ visa

REGJSTRUOJAS 8. PATENT OFISE

Greitai Pristatojme i Visąs Kapines
Telefoną,: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue 
green Park 7122 _ , Evergreen Park, IU.Valdžios bandymas pripažino ji geriausiu. 

Parduodam vien ,tik Grahoriams.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
______ _ Draugijos Nariai.________

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna A. Slakis 
Moterų ir vaikų ligų specialistė

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__Y arda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—^1. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akiniu.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

DR. PULSUCKIS
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. CampbeU Avė. 
Prospect 0469

Įvairus Gydytojai____

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS 

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

Gydo staigias ir chroniškas, ligai, 
vyrų, moterų ir va" 
jauslus metodus X- 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Bridgeporto Lietuvių Politi
kos kliubas puikiai pasirodė 
vienuolikto wardo demokratų 
išvažiavime-piknike 26 d. ru
gpjūčio “The Oaks” darže.

Kliubiečiai dalyvavo pikni
ke gerai organizuoti, atvažia
vo savais automobiliais su 
užrašais ant kiekvieno “Brid- 
geport Lithuanian Political 
Club”. Tokį pat užrašą turėjo 
kiekvienas kliubietis prisise
gęs prie krutinės, kas darė 
labai gerą įspūdį.

Pavakary, kliubo sekreto
rius B. J. Jakaitis per garsia
kalbį pasveikino naują wardo 
gaspadorių — kommitemoną 
II. B. Connelly, 'palinkėda
mas jam geros kloties. Tą lin
kėjimą girdėjo tūkstančiai 
pikniko dalyvių.

Šiame piknike dalyvavo ir 
Lietuvių Demokratų Lygos 
pirm. Al. G. Kumskis.

—Buvęs piknike.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokių akių

Latkna dang reiRkla 
prie patente. Nerid- 
knoklt vilkindami na 
apnangojlmn ■ a v o 
■nmanymu. Prlalų*. 
kitę kraitini ar mo
deli dei Inatrukelfoj 
arba raitykite 
NEMOKAMAS I 
cntla "How to 
taln a Patent” I 
ventlon” formoa. 
ut Informacijai 
raSInSjlmal laikomi 
Oreltaa, ataorųua, r*peatl*raa 
taraavirnaa.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

valandos nuo 2-4 ir nuo 
v. Nedėlioj pagal sutarti

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 13 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nodėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephonė Plaza 2400

BO GRABORIUS IR 
» BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Clncą- 
goję ir apielinkeje 

b Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graboriu^ ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
___ Physical Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
%_______ Phone

' Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

■ duodu massage
eiectiric tr e a t- 
ment ir rnagne- 

/ BflMKggfea tie blankets ir tt.
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

PASTABA, šią dainą sudė
jau iš motyvų, pagautų jš 
oro nakties laiku.

Kądąngi mano siekiai yra 
dirbti liaudies gerovei, pasie-’ 
kti ko nors geresnio, tai ir Šią 
dainą aukoju be atlyginimo 
Balagano muzikantams. Ba
laganas man parupo todėl, 
kad jo repertuaras yra labai 
tuščias.

Tėmijau liaudį per daugelį 
metų ir mačiau, kad ji neilgai 
pakenčia kėlimą ant šakių. 
Liaudis nori lipti skadais au
kštyn, pati savo kojomis, be 
mėšlavežių pagalbos. Paim
kime, kad ir pačias pądugnes. 
Žiūrėk, kaip tik jau atsistojo 
ant pirmutinio skądo, tai at
siranda kaip ir instinktas 
kopti aukštyn s^vo kojomis.

Tai. idant Balaganui nerei
kėtų vartoti šakes, aš todėl ir 
einu jam į pagalbą. Kol nak
ties įspūdžiai taip gąųsiąi ne
ša naujų motyvų, aš dėsiu pa
stangų sukurti naujų dainelių 
pakankamai. Dainose yra mu
sų turtai.

3 d. (Ląljor Day) ŠV. Mišios ir

Kviečiame viąųą giml-

M ąsų 

u4hne 4r

lengviųs akiu įtempimą, kuris

svaigimo, akių aptemimo 
mo. skaudama akli 
trumparegystę ir to’liregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiant j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

PATENTS
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CLASSIFIED ADS

atrodo nes

For Rent

PRANEŠIMAI

savaitėj, pomirtinė
galiūnasGyvenimas,

akis
nuo 9:00

CLASSIFIED ADS(Sp)

Automobiles

black ca

MADOS
bet kai

e pas mus

MORTGAGE BANKERSvisi ži
pra-

REAL ESTATE
Lafayette

vaka- 
skait- 
netik 
veiki- 
lietu-

Nušoko nuo 46-to 
aukšto Morrison 
viešbučio; sveiksta

tuvių pokilis, kuriame dalyva
vo skaitlines būrelis jų drau-

šis skelbimas kartu su šiuo kuponu 
geras dėl įžangos ir vienam šokiui __ ! • '_ _ •

depozito- 
dividen-

dovanas. Rei- 
pagarbą už 

malonumą ir

Reikalauja West Sidę 
Banko depožitorių 
priduoti “claims”

Forest 
tenai, 
žino arba 
supratimą

Galas

“Kas yra Oak Forest, tai jau 
nereikia ne aiškinti

Biznis pamatuotas teisingumu
INSURANCE
SIUNČIAM. "PINIGUS"f "LIETUVA

yra tiek daug 
Amerikoje auto- 
automobilių tai 
Gazolinas labai 

tik mes sustoda-

Receiveris tiki išmoksti 
pinigų depozitoriams šį 
denį. *

6 KAMBARIŲ bungalow parduo 
siu už $1700, nėra morgičių. Prie 
kastis senatvė. 2969 Archer Avė.

VVorld’s Fair Air 
kurias rengia vietiniai

Aviacijos lenktynės 
Ford-Lansinge

ANT RENDOS gera vieta viso 
dam bizniui, yra buvęs 
Pigi renda. 2345 S. Leavitt St.

tokiems agen- 
kad jie daugiau

PARDAVIMUI Fordas 1932 De 
Luxe sodan, gerame stovyje, per sa
vininką pigiai. 2709 W. 71 St.

Chicagos Lietuviu 
galima kiekviename

PARSIDUODA alaus tavern vi- 
sas arba pusę, biznis išdirbtas per
daug metų. 6818 So. Ashland Avė

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTf 
Ar jusu stogas Reikalauja patai 

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

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted SL 
Tel. Victory 4965

-PARSIDUODA, grosernė ir bučer 
nė su ar be namo. Greitam pardavi 
mui parduosiu pigiai.

Tel. Victory 8468

PARSIDUODA labai geras ta 
vem tarpe 2 gatvekarių linijų ii 
dirbtuvių.

4650 So. Western Avė. ir 47 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
ne, geras cash biznis, su pilnu sta- 
ku, geri fikčeriai, ledo mašina. Ne
brangiai su ar be namo.

4457 Archer Avė.

TEL. REPUBLI^ 8402
RENDON 3 kambariai, šviesus, 

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

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus narni 
navininkams reikale nesusipratimų si 
rendauninkąis. Maža narinė mokestis 
Expertų patarimas visose namų savi 
ninku ir rendaupinku reikalais. Me> 
neturime Skyrių. Atdara kasdien nu< 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie 
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymu* 
namai originalio ir vienintelio narni 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

ANT RENDOS senai išdirbtas ta
vern — taipgi čeverykų taisymo Sa
ja išdirbta per 30 metų.- Gera vie- 
a. Abu bizniai randasi 4500 So. 

Paulina St. Kreipkitės Anton Norbut 
(1159 So. Albany Avė.

PARSIDUODA alinė su namų ar
ba vienas biznis, išdirbtas gerai. 
Virš 300 kostumerių.

7218 So. Ashland Avė.

Oakforestietis apie 
Oak Forest prie

glauda

Pagrąžinkit Saye 
Permanent wayeę 
Marcelling and 
finger waving 

STELLA’S 
BEAUTY SHOP 
10832 S. Michigar 

Avė., 2 fi.
Tel. Pullman 335S

2 flatų mūrinis 5 ir 5 kambariai, 
3 miegkambariai, 2 karų mūrinis ga- 
radžius arti Marųuette Parko. Kai
na ...........      $6800

6 kambarių mūrinis bungalow, ge
ra apielinkė, vieno karo medinis ga- 
radžius. Kaina ....................... $5000

2 flatų mūrinis 4 ir 4 kambariai, 
reikalauja pataisymo, puikus pirki
nys dęl vyro kuris moka pataisyti. 
Kaina ....................-...........  $1650

Biznio lotas ant Westem Avė., 
arti 69-tos gatvės. Tikras bargenas. 
duokite savo paslulijimų.

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Westem Avė.

Ford-Lansing airporte rug
sėjo 8 ir 9 dd., įvyks aviacijos 
lenktynės 
Races 
aviatoriai ryšy su* neseniai įvy
kusia lakūnų konvencija Chi- 
cagoje.

Iškilmės tęsis dvi dienas ir 
jose dalyvaus daug žymių la
kūnų, tarp jų ir Wiley Post, 
oro akrobatas Kurt Kunau, 33- 
čioji divizija su majoru Mann 
priešakyje ir kiti.

šis projektas yra organizuo
jamas įvairių Chicagos lakūnų 
organizacijų, bet Pasaulinė Pa
roda neturi nieko bendro su 
rengimu.

Visi West Side Trust 
Savings Banko depozitoriai 
prašomi William I 

įduoti 
/savo

3219 V
3219 —« Pastebėkite koki paprastą 

bet kaip graži yra ši naujai madų 
ekspertų sugalvota suknelė. Ji tin
ka byle kokiai progai. Pasisiūdin
kite ja iš naujo, juodo atlaso su bal
tais taškeliais ir jus nustebinsite 
kiekviena savo pažįstama... Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, taipgi 36, 88 ir 
40 colių per krutinę. .

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų1 pavyzdžių 
prašome iškirpti( paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 eentų. Gali
ma pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Patiem Dept,, 1739

Apsivedė P. Girchias 
su p-le Julia Gie- 

daitis

BURNSIDfiJ išparduodama visos 
krautuvės, dėl visokių biznių ir gy
venimo kambarių forųišiai. Prarda- 
dmo priežstis savininkas nori pa- 
laryti svetainę dėl vestuvių, parių 
r visokių parengimų. Parduosiu 
greitai už tikrą pasiulijimą

JOS. MACUKEVIČIUS, 
1086 E. 93th St.

Povilas Girchias turėjo lai 
mę apsivesti rugpjūčio, 19„d. 
su p-le Julia Giedaitis, 19 me 
tų amžiaus čia gimusia lietu
vaite.

Buvo surengta šaunus ves

P-nas Girchius gyvena Cice- 
roje, 1635 So. 49lh Ct. Turi 
užsiėmimo stambioj F. II. Hill 
Casket Co.

Linkiu jaunavedžiams lai
mingiausios kloties gyvenime.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PARDAVIMUI išskirtina vieta 
dėl laundry arti Ridge ir Broadway 
vienas augštas, 5 krautuvės, base- 
mentas perdem, 120 pėdų frontas, 
žemė ir namas “free & clear” už 
$5000. cash jeigu tuojaus nupirksi- 
te Rašykite Box 155, 1789 South 
Halsted St., Naujienos.

Viename mažame miestelyje 
sustojome gaso. Vaikai apsto
jo automobilį ir vienas iš vai
kų rodydamas į automobilį sa
ko, “Hitler Car”. Tik Hitleris 
tokiu automobiliu važinėjąs. Vo
kietijoje, didžiumoje, automo
biliai yra maži, išskyrus vieną- 
kitą Amerikos išdirbystės karą. 
Ir tie senos mados.

Padarę .780 angliškų mylių 
pagaliau pasiekėme Eitkūnus. 
Visi žiūrėjome akis ištempę, 
nes jau Lietuva beveik čia.

(Bus daugiau)

Bankas yra atdaras 
vai. ryto iki 3-jų po pietų, šeš
tadieniais nuo 9-tos ryto iki 
12:00 dieną

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 
čiais šildomas, 2 karų garac 
Kaina $1000 Cash.

3954 So. Westem Avė.

kaip namie 
gerai vartoju. Bet 
vokiečių skiriasi 

nuo nakties, čia

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS. BONUS 

7/77 ~ —"j 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

šiomis dienomis dar vienas 
čiagimęs lietuvis galutinai bai
gė medicinos ir chirurgijos 
mokslus ir atidarė savo ofisą, 
įrengtą pagal vėliausius higie
nos reikalavimus. Tas dakta
ras yra Dr. Leonas Pulsuckis, 
1957 West Garfield blvd., prie 
kampo Damen avenue. Jo te
lefonas yra Hemlock 6699.

Linkiu jaunam profesionalui 
kuo geriausio pasisekimo 
dedant praktiką.

PLAYER PIANAS, i 
lenčiųm, apie 50 rolių 1

lavimui labai pigiai $85
— Tel. Dorchester 10285

suckiui už angliškai pasakytą 
prakalbėlę. Ačiū Raciniečiui p. 
A. VVasiliauskui, kitiems raci- 
niečiams, DeKalbiečiams, La 
Portiečiams ir kitiems, už at
silankymą ir išreikštus gerus 
linkėjimus.

Taipgi dėkojame visiems už 
suteiktas gražias 
škiame 
mums 
musų

NORIU pirkti mėsos krautuvę 
šalyj A. P. arba National Tea Co., 
cur dirba du darbininkai. Praneškite 
A. Stankus, 6535 So. Washtenaw 
Avė. Antras augštas.

NAUJIENOS, Chlcago T1L
■ r   11) W i■ re—

jauniems, bet it seniems.
Yra tokių senuką, kurie ei

dami, turi vattoti 2 Uždas ir 
tik su lazdų pąga|bą tegali žen
gti žinksnj-kitą. Sunkiai sužei
sti ir nuo sužeidimo nevaldą 
savo kojų, bu.ia atvežti j Oak 
Forest dėl užbaigimo gyveni
mo. Jie dirba, gauna kas sa
vaitę ix) vienų pakiuką taba-

— receiveno, 
ko nelaukiant 
bankhi.

Visi depozitoriai, kurie turi 
sąskaitas, ar tai taupymo ka
soje, ar komerciniame depar
tamente, arba turi neiškeistus 
“cashier’s checks” ar pinigų 
perlaidų pareikalavimus, yra 
prašomi reikalingus dokumen- 
tus priduoti kuo artimiausioje 
ateityje. Depozitoriai turi at
eiti j banką ir atsinešti su sa
vimi banko knygutę dėl inden- 
tifikacijos.
Bankas mano, kad su pasko
la, kurią tikisi gauti iš Recon- 
struction Finance Corporation, 
bus galima atmokėti 
riams stambią sumą

Tel. Yards 3408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir j tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO JAS
3358 So. Halsted St, Chicago, III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

straipsnį “Lietuvių Simfonijos 
koncertas Pasaulinėj Parodoj“ 
“Naujienų” rugpiučio 21 die
nos, 197-tame numeryje, kur 
pab i rašyta raidėmis “A. V.“. 
Arėjas Vitkauskas prašo tą 
pranešti per laikraštį.

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

1828 Canalport Avė.

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 $85; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailini scarfs po 
$2. Economy Section,

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

Atdara vakarais.

KRIAUČIŲ šapa, geroj vietoj 
$125.00 cash. Atsišaukite 

Normai 4695

Naujas lietuvis dak 
taras

Ne Arėjas Vitkaus 
kas rašė

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

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

BRUNO ŠUKYS
4181 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite Lafayette 8351

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

Uhicaau. 111.

Kadangi į Lietuvą negalima 
nuvažiuoti nesiekus Lenkijos, 
tai turėjome aplankyti ir len
kus Danzigo apielinkeje. čia 
man paliko 
lenkų kalbą 
lenkai nuo 
kaip diena 
žmonės didžiumoje basi, suvar
gę, vaikai ant automobilio ka
binėjasi, gyvuliai biedni, lau
kai apleisti, ūkininkai vaikščio
ja basi didelius tisus susiraitę 
ir gale sakinio vis sako, “Pan”.

Pravažiavus Vokietijos skly
pą ir vėl pasiekėme Vokietiją, 
Prusus. Nors neesu susipaži
nęs su istorija., vienok žinau, 
kad kadaise Karaliaučius pri
klauso lietuviams ir ji pasie
kęs bandžiau surasti lietuviš
kai kalbančių žmonių, bet ne
pasisekė. Važiuojant iš Kara
liaučiaus į Eitkūnus pervažia
vome daug mažų miestelių su 
lietuviškais vardais, kurių ga
lūnės suvokietintos.

Jeigu kas sako, kad yra 
ras gyvenimas prieglaudoje, 
spiauk tiesiai 
tams 
nepasakotų melagysčių. Aš kal
bu jums, broliai, iš tikros šir
dies.

Jau buvo rašyta “Naujieno
se” No. 178 apie prieglaudą. 
Dr. A. žmųidzinas nupiešė. 
Koks blogas yra gyvenimas 
prieglaudoje.

Pikniką ir išvažiavimų 
rengėjams

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

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

Naujienų Administracija.

visiems
suteiktą

atjautimą.
Motiejus ir Juozapas

Karčauskai.

IEŠKAU darbo prie namų, esu ge
ra šeimininkė, gera virėja, našlė 
lietuvė, 55 m amžiaus, mėgstu kūdi
kius. Rašykite lietuviškai arba ang
liškai. Mrs. A. W„ P. O. Box 1233. 
Patenka, N. J.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė cash biznis priklauso prie 
I. G. A. Gera vieta.

6759 So. Elizabeth St.

Tai taip kol esi sveikas, tai 
turi draugų, bet kaip tik atsi
duri prieglaudoj, tai netenka 
tų draugų. Dabar niekas jo ne
lanko ir niekas apie jį nieko 
nežino, mat, gyvendamas prie
glaudoje negali nieko kalbėti, 
nė bėdavoti arba kam pasiskų
sti, nes tųojaug baudžia ir sa
ko, jeigu nenori būti ir dirb
ti prieglaudoj, tai mes tuojau 
surasime tau vietą kur pipirai 
auga. Brangus lietuviai, nei ne
manykite, kad pas mus prie
glaudoje yra rojus, Gal būt ro
jus vyriausybei, agentams ir 
visokiems valdininkams ir ko
lektyvų prižiūrėtojams.

1500 NARIŲ 
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, esate kviečiami j 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS. Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 
$250J)0.

Įsirašyti 
Draugijon 
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.

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

Maruuette 6 kambarių bungalow. 
garadžius parduos arba mainys.

Brighton Park 5-5 kambariai me
dinis $1300.

CHAS ZEKAS 
8647 Archer Avė.

Virginia 0757

Tikėkite 
tais tikrai įvyksta stebuklai, 
štai, gražios 20 metų lenkaitės 
Bernice Wojnarowskiutės atve
jyje.

Dėl nežinomų priežasčių ji 
sumanė nusižudyti. Dasigavo 
iki 46-to aukšto Morrison vieš
butyje, prie Clark ir Madison 
ir — nušoko.

Penkius aukštus žemiau yra 
išsikišimas sienoje, tiek siau
ras, kad ir miklus akrobatas 
šokęs, nebūtų į jį pataikęs. Bet 
p-lė Wojnarowski, šokusi ir ti
kėdamasi užbaigt: dienas kur 
Dievas duos, nukrito ant išsi
kišimo.

Rezultatas — dabar ji guli 
ligoninėje, žada pasveikti ii 
galvoja kas jai buvo “įlindę į 
galvą”, kad ji norėjo tokį ne
labai rimtą cįalyką padaryti.

and 
yra 

O’Connell 
— nie- 
claims”

LIETUVIŲ DIENA
Su šiuo kuponu — Įžanga Dykai 

Labai Graži -— Labai Erdvi
ŠOKIAMS 

Navy Pier Salė 
Smagu — NAVY PIER — Patogu 

Viena mylia i ežerų prie 
Grand Avenue 
Reprezentuoja

LEE LIGHTY ir jo garsių orkestrų.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

RUGSĖJO 1 IR 2

LIETUVON IR ATGAL SU BU.CKU
Rašo DOMINIKAS KURAITIS

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

Bet atneškite pas mus, o mes pa
darysime labai gražių plunksninę 
antkrodę už tiktai

* 1 Doleri
Jeigu matėrijolų pirlcsilė pas mus.
Beck’s Dept. Store, 

• Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL. 
Tel. Bouievard 0912

Vokietija turistams 
labai vaizdi. Namų stogai den
gti ne šiaudais. Tik retkarčiais 
pamatysite vieną-kitą triobelę 
su šiaudiniu stogu. Žmonės vi
sur mandagus. Kadangi mes 
nemokam vokiečių k.dbos, o 
keliai ten neturi numerių, taip 
kaip Amerikoje, tai reikėjo 
daug kartų klausti. Paklaustie
ji vokiečiai paveda, parodo, 
stengiasi išaiškinti jei ne žod
žiais, lai gestais ir mosikavi- 
mais, taip, kad žmogus supras
tum. Basų žmonių irgi labai 
mažai matyti, visi apsiavę.

Sausros Vokietijoje nesima
to. Laukai visur gražus, žemė 
gerai išdirbta, gyvuliai dikti. 
Tarpe Berlyno ir Karaliaučiaus 
matėme gana daug stirnų. Jos 
visai nebaugios.

Vokietijoje 
dviračių, kiek 
mobilių. Bet 
daug mažiau, 
brangus. Kur 
vome, tai mus vis apspisdavo 
būriai žmonių, bandydami ką 
tai klausti, tik nelaimė, kad 
negalėjome suprasti. Tik Bre
mene ir Berlyne sutikome ke
letą žmonių, kurie kalbėjo an
gliškai.

Važiuodami matėme didelį 
vokietį jojant ant buliaus. Ma
tėme moteris laukus ariant, ja
vus vežant ir atliekant kitus 
vyrų darbus.

LINCOLN’S FRIDE
“Straight K e n t u c k y Bourbon 

100 Proof”
(ITS EIGHT MONTHS OLD)

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

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

Bridgeport Liųuor Co.
WHOLESALE ONLY

3252 S. Halsted St
VICTORY 5382-83

šiuomi norime išreikšti pa
dėką visiems musų draugams 
ir kaimynams, kurie tik pri
sidėjo prie surengimo mums 
tokios smagios ir linksmos pa- 
rės musų 20 metų ženybinio 
gyvenimo proga. Parė įvyko 
rugpiučio 18 d., P. Petroko sve
tainėje, 8462 Vincennes Avė.

Pirmiausiai tariame širdingą 
ačiū rengėjoms pp. O. Plukie- 
nei, O. Kalkienei, Onai ir Jo
nui Glebams ir Dr. Pulsuckio 
motinai. Taipgi tariame ačiū 
p-lei Plukiutei už gražų sve
tainės išpuošimą. Ačiū Dr. A. 
Davidoniui už gražią prakalbė
lę, kuri suteikė mums tiek daug 
smagumo. Ačiū ir Dr. L. Pul-

POPIERUOJAM ir PĘNTŲOJAM 
Atliekame visus namų dabinimo 
darbus. Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1984 iii. popieros rolė — 5c. 

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

Cicero 645

Buicku skersai Vo 
kietijų

Taip kitą syk rašė su panie
ka vienas sandariečių kores
pondentas, norėdamas pašiepti 
tūlą savo politinį priešą. Mat, 
Oak Forest, III., randasi Chi
cago miesto prieglauda, ligoni
nės ir bepročių namai.

Taip, visi žino kas yra Oak 
7__ „7 bet kas yra veikiama 

tur būt mažab kas 
bent turi šiokį tokį 
apie tai.
gyvenimo įcelio.

Oak Forest yra galas gyve
nimo kelio tiems musų bro
liams ir seserims, kuriems li
kimas nulemia tenai nuvažiuo
ti ir' Užbaigti vargų kelionę. 
Tačiati,' tuose gyvenimo 
ruošė randasi ir geras 
liūs musų lietuvių, kurie 
interesuojesi lietuvišku 
mu ir gaudo visokias iš 
viškų laikraščių žinias, 
tik jiems pavyksta gauti iš kur 
laikraščių. Randasi ir tokių se
nukų, kurie vaikščioja su laz
dos pagalba, bet dar jiems nė
ra vėlu mokintis. Tokių senu
ką pastangos turėtų būti pa
vyzdžiu visiema kitiems, ne tik

Prieglaudos seniaiftias g 
ventojas (13 metų),

F. Rainis,
Institution Ward No. 50, 

Oak Forest, 111.

Business Service 
______ Biznio Patarnavimag______  

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų — Ice Crearo 

Konų — Pretzel’iu 
8645 SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicasro. III.

NAUJIENOS Pattern Dept 
i -

I739XS., Hahud St., Chicago, III

Čia |dedu 15 centų ir pralau at*

nųsri man pavyzdį t^o....«...

Mieros

Exchangc^Maiiiai
MAINYSIU 157 akerių farmų 

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

1 P. CONRADI PHOTOGRAFAS
I atidarė nuosava mo 

g| ierniška studija s’ 
R1 Hnllv'vnod Šviesoms g| 420 W. 63rd St 

B®®™8™ Englewood 5883-5840

Financial 
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $300 
PETRZILEK 

1647 West 47th Street

Real Estate For Sale 
Namąi-žemė Pardavimoj 

PARDAVIMUI

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai______

>uikus su
. .. T Masiškos ir

)opuliariškos muzikos, greitam par-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

3329 Lituanica Avė.

Help VVanted—Female

JAUNA mergina prie abelno na
mu darbo: Turi gyventi ant vie
tos, 3 augusius ypatos. Telefonas 
Kedzie 2796.

Rakandai-Itaisu
5TORAGE RAKANDŲ BARGENA1 
'<200 imnortuoti kaurai $25, $300 
kaurai $85 Parlor, miegkamb ar val
domojo kamb. rakandai $30 ir virš, 
ktdara vakarais ir nedėlioj. Rapp 
storage. 5746 So. Ashland Avė.




