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šeštadienio naktį atėjo iš Kauno, nuo Lietuvos Aero Klubo 
pirmininko, prof. A. žemaičio, tokio turinio kablegrama:

A. G. Kartūnas.
Oras Europoje darosi nepalankus. Patariame skridimą ati
dėti sekančiai vasarai.
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Lietuvos Aero Klubas Pataria Skridimą Atidėti
Orai Europoje Jau Darosi 

Nepalankus Skridimui
Prof. A. Žemaičio kablegrama ALTASS 

Prezidentui

Gavęs šitokią žinią iš Lietu
vos organizacijos, kuri yra pa
aukojusi antrojo tranzatlantinio 
skridimo reikalams apie $2,000 
ir kuri įvairiais kitokiais bu
dais teikė paramą amerikiečių 
sumanymui, ALTASS preziden
tas kartu su sekretorium tuo- 
jaus sekančią dieną nutarė 
pranešti apie tai skyriams ko
lonijose ir sušaukti visų komi
tetų ir centro Valdybos bend
rą susirinkimą klausimui ap
svarstyti.

Pranešimuose komitetams bu
vo išdėstyta svarbesnieji fak
tai apie dabartinį darbo prie 
“Lituanjcos” stovį*-ir priežas
tis, kurtos mitrukftė v galutiną 
lėktuvo įrengimą, būtent: 
trumpumas laiko, kurį iš viso

žemaitis.
turėjo Feliksas Vaitkus, kuo
met jisai stojo prie lėktuvo 
vairo, ir suvėlinimai kompani
jų pusėje, iš kurių buvo pirkti 
instrumentai ir į taisos lėktu
vui.

Nors darbas jau buvo labai 
užsitęsęs, bet ALTASS Valdy
ba ir lakūnas iki šiol dar vis 
nenorėjo atsižadėti savo pasi
ryžimo įvykinti skridimą šiemet. 
Todėl aeroplano ruošimas ėjo 
’’r tebeina be sustojimo. Jeigu 
iabar bus nutarta, kad skubin
tis nebėra prasmės, tai lakū
nui bus duota atatinkama in
strukcija.
. (Ryto bus paskubtą, >ką nu

tarė Chicagos' komitetų susi
rinkimas.) Degantis liuksusinis laivas Morro Castle, ant kurio žuvo 133 žmonės

Nėra vilties greitos 
taikos audinyčiu 

streike

WASHINGTON, r. 
tis greitai sutaikinti 
darbininkų streiką 
nykti.

Prezidento paskirtoji taiky
mo taryba nors visą dieną ta
rėsi su medvilnės audinyčiu sa
vininkų atsotvais, išrodo, neį
stengė prikalbinti juos pasiduo
ti arbitracijai.

6 vai. vakare gi išsibaigė 
streikierių pasiūlymas priimti 
arbitraciją, o prailginti laiką 
streikieriai atsisakė.

Tokiu budu taryba nebeturi 
nė vienos pusės sutikimo pri
imti arbitraciją. Tečiaus ji vis- 
tiek dar tariasi su samdytojais.

Tuo tarpu darbininkai mo
bilizuoja visas savo jėgas ko
vai su samdytojais. Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Wm. Green atsišaukė į visas 
unijas siųsti pinigus rėmimui 
streiko ir gabesnius organiza- 

pagelbėti organizuoti au-
..Idinyčių darbininkus.

“Streikas .bus laimėtas”, pa
reiškė Green.

Dar trys valstijos 
pašaukė miliciją 
kovoti audėjus

Demokratai laimėjo 
rinkimus Maine 

valstijoje

Pašovė du besiklau 
sant prakalbų

CHARLOTE, N. C 
1,200 streikuojančių audinyčiu 
darbininkų neįstengė prasiverž
ti per 
licijos 
Canon 
noma,
tą audinyčią tęsis ir toliau.

Vakar High Point, N. C., 
milicininkai sužeidė 6 streikie- 
rius, kurie bandė uždaryti ko
jinių audinyčias. Trys aucji- 
nyčios šįryt nebeatsidarė, jų 
darbininkams prisidėjus 
streiko.

6 sužeisti
LANCASTER, Pa., r.

Apie 1,000 streikierių užpuolė 
Stehli šilko audinyčias ir išti
kusiame susirėmime su mušei
komis ir streiklaužiais 6 žmo
nės liko sužeisti.

PHILADELPHIA, Pa., r. 11. 
—Bridgeport miesto daly ištiko 
susirėmimų tarp streikierių ir 
būrelio streiklaužių, kruie ban
dė įsigauti į audinyčią.

Saukiasi milicijos

BOSTON, Mass., r. 11. —Au- 
dinyčių darbininkų streikui 
Naujoj Anglijoj besiplečiant, 
trys valstijos—Rhode Island, 
Connecticut ir Maine pašaukė 
miliciją saugoti audinyčias.

“Atėjo kritiška diena”, sako 
Gorman

VVASHINGTON, r. 11. — 
Streiko vadas Gorman įspėjo, 
kad streikierių sutikimas pri
imti arbitraciją nebus prailgin
tas. Samdytojai arbitraciją tu
ri priimti iki šio vakaro, kitaip 
streikieriai savo sutikimą arbi- 
tracijai atšauks.

Tuo tarpu fabrikantai veda 
pasitarimus su prezidento pa
skirtąja taikymo taryba.

“šiandie yra galbūt kritiš
kiausia diena streike”, pareiškė 
Gorman. “Iki vakaro mes ži- 
noisme, ar mes turėsime tęsti 
streiką iki galo, sustabdydami 
darbą audinyčiose iki jos nebe
galės pakelti to užsidarymo.”

Washingtone grupė žmonių 
pradėjo judėjimą už privatinį 
streikierių šelpimą, kad strei- 
kieriams dėl bado nereikėtų pa
siduoti samdytojams.

Mussolini sušaukė 
generolus /

ta

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

Apsiniaukę, tarpais nepasto
vus; maža permaina tempera* 
turoj.

Saulė 
07.

RYMAS, r. 11. — Pirmą kar
tą savo valdžioje Mussolini su
šaukė visus generolus, kad pasi
tarti apie Italijos karinius rei
kalus. Pasitarime dalyvauja 
apie 100 generolų.

PORTLAND, Me„ r. 11. — 
Vakarykščiuose rinkimuos Mai* 
ne valstija nuėjo su prezidento 
Roosevelto demokratais, pirmą 
kartą valstijos istorijoje iš- 
naujo išrinkdama demokratą 
gubernatorių Brann.

Senatorium labai maža balsų 
dauguma liko išrinktas senasis 
Hale, republikonas. Tikimąsi, 
kad bus pareikalauta kongre
se išnaujo skaityti balsus.

Rinkimai kongresan. išėjo ly
giomis, be pakitėjimo. Išrinkti 
atstovų butan du demokratai ir 
vienas republikonas.

Maine valstija buvo viena iš 
pirmųjų sausų valstijų. Prohi- 
bicija joje liko įvesta virš 50 
metų atgal. Valstija balsavo 
už ratifikavimą nacionalės pro- 
hibicijos atšaukimo, nors pati 
ir toliau4 pasiliko sausa. Tečiaus 
vakarykščiuose balsavimuose 
balsuotojai didele didžiuma bal
sų atšaukė ir valstijos prohibi- 
ciją. Tokiu budu dar 
valstija patapo šlapia.

CHICAGO.—Washington 
kštėj, prie Clark St. ir Walton 
PI., kur nuolatos laikomos pra
kalbos, minia žmonių klausėsi 
prakalbų. Atvažiavo keturi vai
kėzai su dviem merginom ir 
bandė automobiliu pervažiuoti 
per minią. Kelis žmones jie 
parvertė ant žemės. Už tą vier 
nas jų liko apkultas. Vaikėzai 
nuvažiavo,' bet neužilgo sugry- 
žo ir vienas jų pradėjo šaudyti 
į minią, sužeisdamas du žmo
nes, vieną gal mirtinai. Keturi 
vaikezai-žydukai ir abi mergi
nos liko suimti.

VIENNA, r. 11.
vakijos prezidentas Tarnas G. 
Masaryk, 84 m., taip sunkiai su
sirgo ,kad čechoslovakijos val
džia yra priversta svarstyti 
apie paskirimą jo pavaduotojo 
—substituto, žinios apie Masa- 
ryko susirgimą giliai sujudino 
visą šalį.
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Francija apsups Vo 
kietiją valstybių 

sąjungomis

Prezidentas Roose 
veltas pritaria per 

tvarkymui NRA

Izoliavo retą ir bran 
gų metalą

T VI *1 1 1 • VTIeškoma būdų kaip Vo
kietijoj “įšalusią” va

liutą atsiimti

BROOKLINE, Mass., r. 11.— 
Lietuvis open golfo čempionas 
Johnny Goodman liko elimi
nuotas lošime už Amerikos 
amatorių golfo čempionatą. Jis 
pralaimėjo Bobby, Jacobson’ui 
iš Deal, N. J., 16 metų jau
nuoliui, antram jaunesniam lo
šėjui turnamente.

CHICAGO. — Metropolitan 
Housing Council, paskelbė, kad 
300 senų ir netinkamų gyveni
mui namų liko nugriauta, ar 
yra griaunami Chicago j e. Be 
to yra numatyta nugriauti dar 
4,000 namų. Taryba ateinančią 
savaitę pradės apžiurinėti na
mus j vakarus nuo Kedzie Av.

HYDE P ARK, N. Y., r. 11. 
—Prezidentas Rooseveltas ir 
gen. Johnson ilgoj konferenci
joj nutarė pertvarkyti NRA ad
ministraciją, kad padaryti ją 
veiklesnę ir sumažinti jos pai
numą.

Tuo tikslu liko sutarta NRA 
administraciją padalinti į tris 
skyrius, kaip kad yra padalin
ta pati feedralinė valdžia — 
ekzekutyvį, teisminį ir legis- 
latyvį.

Gen. Johnson pasiliks NRA 
administracijoj ir pasiims ves
ti egzekutyvį skyrių. Teismi
nis skyrius taikins nesusiprati
mus tarp darbininkų ir samdy
tojų ir prižiūrės vykinimą ko
deksų. Legislatyvis skyrius nu
statys visą NRA veikimą ir jo 
politiką.

Kadangi tokiam NRA per
tvarkymui yra reikalingas kon
greso sutikimas, tai visos re
organizavimo smulkmenos yra 
paliktos kitoms prezidento kon
ferencijoms su Johnsonu4.

CHICAGO. 
mikų draugijos 
Clevelande paskelbta, kad jau
nam Chicagos chemikui, Dr. 
Aristid von Gross, ,29 m., vizi
tuojančiam Chicagos universite
to profesoriaus pagelbininkui, 
pasisekė izoliuoti labai retą ir 
brangų metalą—proactinum. Jo 
žygis lyginasi Curie izoliavimu*! 
radiumo.

To metalo uncija kainuoja 
apie $1,000,000 ir yra veik- 
mingesnis už radiumą. Jis tu
rėsiąs didelės reikšmės medici
noje.

MAŽEIKIAI.— Visame aps
krity, net giliausiuose šuliniuo
se, kur niekada vandens nepri
trukdavo, šiemet jo nėra. Prū
duose taip pat vandens nebėra. 
Daugelis ūkininkų iš šių metų 
sausrų nukenčia: išnaikinama 
daug karosų, sugaišinama daug 
laiko vežimui vandens. Mieste
liuose kai kur vanduo perka
mas už pinigus.

PARYŽIUS, r. 11.— Valdžiai 
artimuose rateliuose tvirtina
ma, kad delei Vokietijos prie- B. Willis, buvęs Louisianos ka- 
šinimosi rytų apsaugos sutari linys, Hkb pasmerktas marčiai 
čiai, Francijai prisieis Vokie* už išgėdlnimą jaunos nuotakos 
tiją apsupti politine siena, su- Mrs. Mąxweli Herring, buvu- 
darant iš Vokietijos pasienio sios Texas>. universiteto studep- 
valstybių didelę sąjungą.

INDIANAPOLIS, Ind., r. 
—Kūnas 13 metų vaiko Donald 
Dillon, kuris prapuolė sekma
dieny, liko laike lietaus išneš
tas iš srutų pervados, Vaikas 
yra nužudytas.

ALGJERS, Afrikoj, i. 10. — 
Nauja eilė žemės sudrėbė j imu 
sugriovė 25 namus ir pridarė 
didelių nuostolių Chelif upės 
klony.

HAVANA, r. 11 
valstybės departamentas pa
skelbė, kad Dominican respub
lika formaliai atsisakė išduoti 
buvusį Kubos prezidentą Ge- 
rardo Machado.

OAKLAND, Cal., r. fi||| 
Trys vyrai ir dvi moterys liko 
užmušti .traukiniui sudaužius 
jų automobilį.

KAUNAS*—Musų eksporterių 
Vokietijoj esą “įšalusios” stam
bios pinigų sumos, kai kurio 
net iki 200,000 lt. Prieš kuri 
laikų Vokiečiams buvo pasiū
lyta klyringo rūmus įsteigti, 
per kuriuos galima butų atsi
skaitymus vesti, bet vokiečiai į 
tai ligšiol nieko neatsakė. Mu
sų eksporteriai pageidauja, kad 
butų uždrausta išvežti pinigus 
Vokietijon už Lietuvos parduo
tas Vokietijos prekes.

Lietuvos kariuomenės 
bibliotekos

KAUNAS.— šių metų pra
džioje muių kariuomenėje bu
vo 78 bibliotekos, iš jų 1—cent
rinė biblioteka Kaune, 43—ka
rininkų ir tarnybinių (įstaigose 
ir štabuose) ir 35 kareivių, šio
se bibliotekose yra 122.818 to
mų iš kurių: centrinėje kariuo
menės bibliotekoje 
mai, karininkų ir tarnybinėse— 
42,883 tomai ir kareivių biblio
tekose—64,929 tomai. Bibliote
kas aplankė 10,500 lankytojų*
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Galayti^, B. Karinių 
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WINNIPEG

M. Matejunas, P. Mikalajūnas 
25 centus.

ip. Ona i? 
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H. Puišis,

.... State 
Print

Rinkėjai: V.
Yauniškis ir
$5.00 auka:
$4.00 auka:

i$3.00 aukos:
|Yauga, K. Urbonas

25 centų aukos:
A. Yonaitis, J. Nekruošas, J. 

Strolis, A. Rasickas, A. Yau
niškis, N. Monkus, A. Yauniš
kis, J. Yauniškis, S. Jauniškis

Viso ............................
E. WINDSOR, 0£}T.

Rinkėjas: Joe Ratkus.
J. Waitkins...........u...
J. ,G. Molis ................

50 centų aukos:

S. Dobkin, Jurgis
Conrad Dobęll
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ostume-

K. Zeko.nU, B. Sal
A. Z. Schneider, J
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BIENFAIT, SASK.
Rinkėjas: P. Mikalajūnas.

50 centų aukos:
Mary Brooks, Toriy Banulis,

Ona Sa
Linas Garelis, VIa

Jonas Balsevi
Stasys LebetkeviČius, Po

Viso ...... .
DELBI, ONTARIO

Rinkėjas: C. Ą. Šėmas.
50 centų auka: A. Šėmas.
25 centų aukos: William Tra 
gis, Tony Doveika.

stijas ir miestus.
Aukotojų vardai seka:

ARGENTINA
Argentinos lietuviai suauka 

vo dvejais avėjais ...... $9.01 Rinkėjas: K. Lųbin
$64.59 

(aukotojų vardai nežinomi)

K-ą JUS. GIRAITĘ >v M sMftotę ąp»e 
k karų reiktų priimti a^don pin& nęgu 
jus jį pirksi te—bet VIEĘAS raikąs yra 

vertas TŪKSTANČIO žodžių. Išvažiavus 
ant kelįo jus patirsite vien faktus. Ge
riausia vieta išbandyti Chevrolet’o Knee- 
Action galima ant nelygaus kejio, ku*ę jus 
patys galite persitikrinti, kokį didelį ski
rtumų padaro Kn.ee-Acti.op pąsįvažinėjį- 
mąs įomfęr^ę, Chevrolet kvl^ą jus pa
dalyti tofeį bą&d^ą, lodei, kad įųą tu- 
rėsilįę. pyog^ ęųąįpąįntį nę vien, ąų Ęnęę- 
Ąętioų. ^^fvąž,įnėjimu, tyęt ir sų viąomis 
’ lis ypĄtyb|tn^s, kųrįas Ghęyrojęt sų- 

[cai fąi$ ųiegja—švelnų, ękon,ojuįšku

Paul Šimkus, Juozas Andre- 
jauskas, Joe Ratkus, F. Masa- 
ndukas, Peteę Andrejauskas 
(Dearborn, Mich.) 
Andncjauskienė 
Mich.) 
Mich).
25 centų aukos:

Bernard Aandry. t
Mrs. Andrėj auskienė, J. 

Tautkus, J. Daskevich, John 
Borach, V. Kalnoto, J. Dubę- 
nesky, Wm. Makarenko, Tem- 
ko Kiersta, Alice Ratkus, Re
gina Rątkus, M. Stunškįs.

pozity viški, kabeliu-kontroliuojami 
džiai, kurie yra sąugųs i? patikimi 
kuriame orę; grąžus išbąigįųųis įr rui
mingi Fisher, bę^ię^ ir smąKi Fisher 
Ventiliacija. Peį sayo satisfąkcijęą atsi
lankykite paų artimiausi Chevro^ de^’ 
rį ir padarykite, bąndymą; paąįyąįįą^ą- 
mi Knee-Action Chevrolet’u, lyg, kadį yą-. 
žinotumėte savo locname kare. Chevro
let sutinka duoti JUMS ir RAIDUI nu
spręsti, kuris kąrw yra jums tinkamas.

Ipprafc Lietuvos žmonės e 
tep pataria Lietuvos bankai

Grįgaliauskas; J. Paliliunas, 
P. Balčiuųąą, Jj. Striska, J. 
Šniceris, A. Yazokas, P. Stani- 
škis, P. Kicla, M. Rakauskas, 
F. Kosti n as, J. Juška, J. Savic
kas, A. Bražėnas, J. Rimkevi
čius, P. Bliušis.
75 centų auka:

M. Kri^ikuuskas.

Arnuos
ma vienų metų darbų, sudarė pilną “LITUANICOS skridimo 
aukotojų sąrašą ir šiuomi jį pradeda skelbti.

Sąraše stengėmės paduoti visus vardus aukotojų, nors ir 
smulkiausių. Tačiau, gal pasitaikys, kad vieno ar kito aukotojo 
vardas bus praleistas, tad prašome tų, kurių vardui pętilpę, at
kreipti | tai ALTĄS3 centro ^tydą.

Viso ................
CHAPLEAU, ONT

Rinkėjas: P. Sabeckis.
25 centų aukos:

Gust Balbach, Paul Sobec 
kis, Pete Bray, Joe Soldaski.

prašome.
Kadangi “Lituanicos II” skridimui aukavo tūkstančiai lietu

vių, tai ir sąrašas bus labai ilgas ir jis eis per spaudą mažiausiai 
mėnesį laikę, jeigu kartais jųsų vardas ųępaslrėdys sąrašo pra
džioje, jis greičiausiai bus paskelbtas vėliau, tad Visų aukotojų 
prašome sąnašą sekti iki jų vardai nepasirodys.

$6.00 aukos:
K. Vičius ir moteris, M. Min 

kus ir moteris, J. 
moteris.
$5.00 aukos:

&LA. 75 kuopa,
Julius Bielskis, 
Strongię, Edward 
Dr. Stock.

* * ? », • *•" ;i* ’

$3.Q0 aukos:
J. VosiĮiąuskąs.

$2.00 aukos:
ĮC. Lubin, P. Ambros, Anta

nas Siįels, D. Dumck, Antanas 
Moįių, Mrs. PuiŠienė ir sūnūs. 
$1.00 aukos:

D. Valkūnas, V. Saigauskąs, 
O. Salkaus^enė, P. Mordus, J. 
Luzas ir O. Luzienė, M. Mali
nauskas, M. Ambrosienė, J. 
Malinauskienę, Joseph G. 
Čhąpiąąm Jaęobs, Juo
zas Jozapaitis, Ąleksąpdrą

Kam 
GA-TONE sutelk* greitų | 
tie«u» nervu tinklui loniki 
•linu visai 
daro iniom

, Ęerhice 
(Deąrlporn, 

A. Barsda (Detroit,

Palyginkite žemas Chevrolet pristatymo kainas 
Ir. lengvas G M. A. C. išlydąs.

kitomis ypątybęrnis, kųrįas Ghęyrolęt są- 

vąlyę-įn-hęęd iiįižinn, vąro,
JUS kadų hp$į gorėsite važiuoti;

Stasys Lapkauskas ......  ^0c
n, ’ ,

25 centų aukos:
Matilda Pranckevičienė, Ąn- 

tąnąs Ęąrpąvičius, Stanley 
Survilą, Adomas Anchuska, 
M. Gęlęąitis. J- Mondieka, M. 
V ereika, 
Kuprenas, 
Benediktas Pašukonis, Gene- 
vaitė Underytė, J. Adpiuaitis, 
Teresė Juodelienė, Vincas Juo- 
delis, Vincas Baliunąs, Česlo
vas Zaleskis,

$73.60
BRAZILIJA, Sao Paulo.

Viso surinkta aukų $21.00 
Rinkėjas: A. Dulkus.

Antanas Mikalajūnas, Apo
lonija čemarkienė, Feliksas 
čemarka, Antanas Zolba, 
Kazys Bacevičius, Petras Gu
daitis, Izabelė Gudynaitė, 
Apolionija Degulięne, Julius 
Lekavičius, Petras Palaikis, 
Mikas Milkevičius, Pranas 
Jurkevičius, Antanas Jurkevi
čius, Bronė Jurkeviene, Anta
nas Jočys, Jurgis Bazilius, Vi- 
ktoria Gidra, Juozas Šiukai- 
tis, Kostas Uckus, Pranas Dut- 
kus, Anelė Uckytė, Antanas 
Vaivuckas, Viktoras Damkąu- 
skas, Jurgis Tamašauskas, 
Mykolas Tvaškevičius, Vytas 
Rutkauskas.

Kiangauckaitė, v J. Adomaitis, 
Ę. Wraitk.ua, ę. ?Uiųnąs, G. 
KelminskaSj Jonas Malisaus- 
kas, M. B. Midžiusi L. Simo- 
nčlis, jpnaų (Jir^ąuskas, Kons
tancija Gasiunaitė, 
Paulauskiutė, Anelė žimaity- 
tė, fętras Bailinąs, J. Girbau- 
skas.

Z. Yaųnijkis, A. Pųuplys, P, 
|Satkunas, J. Tarriška, J. Vir- 
blingevičius, P. Ramanauskis 
S. K. Vaitekūnas, A. Urbonas 
J. Šamas.

M. Yanuška.
S. Gumbaragis.

„J. Mallas, V
Kisie

lius, . J. Vitkunas, S. Vasiliu- 
nis, J. Radvila, J, Lisauskas 
P. Zlatkus, S. Targanskas, A 
Kukta, N. Ališauskas.
$2.50 auka:

J. Urbonas (Flin Flon).

.................   $22.30
(Bus daugiau)

»EN0S RUPTURA
Tiktai moksJiSkiausiat pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jum? 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. _ 
ti generacija Diržu (Truss) išdirbejų, — -..*.7 .. .. ~
nilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminį nąitfiąkoip d£l vąx;ę< 
BELTS. ARCĄES įr t4. Nusigintos Mainos naujiems lietuviam* 
riams. '

CUICAGO ORTOPEDIC CQ, 
183 West Lake SU Arti Welis St.

A. Saikauskąą, Fęttųlp-
50 centų aukqs:

A. Mą^ųnas, Pu^.

..................  $1.00
KANADA.
Novogrodskas, P.
A. 1M ai Ulevičius.

Nervuotas — Susierzi
nęs? štai Greita

Pą^elbą
būti nervuotu ar Hualerzinanttu t NU- 

pa*elb«. Tai yra 
;m tr veikia ak- 

nfcrvų •iatemat. Nervincuman 
erzini* J ir nemaloniai*. Su*

> nervu* au NCGA-TONE ir 
greitai užmtrtit bėda*. NL’GA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių formoje ir 
lengvas priimti. Paimkit viso mėnesio tryt- 
mentą už Viena Doleri. Jei rezultatai nepa
tenkins. jūsų pinigai bus suirra tinti. Par
duoda ir garantuoja v-i«i npliekorial. Ne- 
athlėliokit—traukit* bonka MKnffld. Vengkit 
pamainu. Reikalaukit tikro NUGA-TONE.

Nuo ■užkietėjimo imkit—UGA-SOL— Ide
alų LiubsuotoJa vidurių 2ftc ir 50e.

KANADA
Montrėal.

Rinkėjai: J. Dambrauskas, K. 
Likas, J. Brazdžiusi ir Ži^iunąs 
50 centų aukos:

Alę^p Ragine, Juoząą Bursi- 
bųŲą, Antanas Zoąe.vidlųs, 
tas’ Ądamaitis, J. Dąmbraus- 
kųs, Anlhony Zwingl 
Zvingil, John Vichyorowich, 
25 centų aukos:

Martinas Plėsis, Antanas 
Mikulis, D. Lualn, Lucien Za- 
try, O. Percy, Marcei Išmirė, 
Armand Bessette, K. Deymire, 
J. B. Vinet, Lorins Leuis, A. 
Jamuta, J. Meikstas, S, Norgi- 
Jienė, Antanas Sakalas, J. ču- 
nik, Juozas Ambrosas, Jonas 
žvirgždinas, Antanas Navic
kas, Donat Joly, J.' Shatry, K. 
Pąmpolą, K. Botyrius, K. Am
brosas, L. Bernotas, . N. Zay- 
kowski, Rosalija Ambrasicnc, 
A. Ambrasiutė, Juozas Kupris, 
Kazys Ambrasas, V. Naikielis, 
Antanas Šimitas, Agnė Ta- 
mųtienė, Adelė Virmauskaitė, 
Juozas Diodonis, Vladas Frai- 
nis, Algirdas Lukas, Ona Vi- 
sockiutė, P. Karušis, E. Baly- 
taitė, A. Trečiokas, V. Žukai
tė, K. Blinis.

A. Marašas, L. Dubauskas,

MutualLiguorGo, 
470T $* Hahted St-

W. $2>Q0 auk5* p- Yauniškis 
$1.0p ęukąą:

A. JVįaluleviči(is,

Išbąndyk Savininko 
Jausmą

Viso ..... .1....................  $9.50.
EDMONTON, ALTĄ.

Rinkėjas: V. Zaleskis. 
$2.00 aukos:

Jonas Pašukonis 
vickienė 
das Zaleskis 
čius 
Įa Ząleskienė.

Vincas Lapicnis
50 centų aukos:

Ja.ck Palitas, Jurgis Kižys, 
F. Makaras, Liudviną Dere- 
mienė, Kazimiera Armonienė,

FOOTBĄLL AJEMBĘRSHIP DRIVE
Send to Art Montvid, 2121 N. Western Avė.

VisoRe Alinėse
Mutual Trij^ 

ŽvaĮgžd^įą

Boęir^on

Rusiška ir Turkiška Pirtis
3514-16 \V. ROOSĘVĘLT ROAD 
arti 3t. Ebuis A v. Tėl. Kedzie 8902 
Vanos, lietauą ir druskos tąnps. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v,
•* r .fr v.TfHVl riAi?! 1..

o™

ji

Wraitk.ua
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AKORDIJONAI

stiklų

voti)

JUS ESATE KVIEČIAMI I MUSŲ MILŽINIŠKĄ(jeigu

DIENOS

PAVEIKSLĄ...JEIGU

Lith

Rudeninėsakiniu išpardavimas 69c

Reikft'

nėra.
šviesų

Team 
read-

Atdara 
Ketvir
tadieni

and the 
Pirmyn

Subatoj 
Vakare 
Ateiki
te ir 

pasirin
kite sau 

kauta.

Informacijų klausk! 
te pas vietini agen 
ta arba

PIRMYN
SHARPS and FLATS

jus ra- 
palydės” 

šie vizitai
, kuris 
pilnam 
šie vi- 
mažai.
namus

transfo- 
rdoja ant No.26. įsup
kite ant Paulina St. 
ir eikite t pietus.

Patogus geležinkeliais 
susisiekimas iš Bre
meno ir Hamburgo.

Parado Įžymybės
$8.88

Kipšai” 
“The 

not with apologies to

Skrybėlės
“Taupykite dolerį'

esate sveikas ir linksmas 
sur kur tik jus busite, 
site telefoną, kuris ‘ 
jus i jūsų namus.
duos jums suraminimą, 
yra taip reikalingas 
poilsiui laike atostogų, 
zitai kainuoja labai 
Padaryk telefonavimą i 
savo atstogų įpročiu.

together 
It was a

onnaiseand true old-faehioned boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and yelvety, mkde in the exdueive 
Kraft Miracle Whip.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

Kaip su justi namu, kaip su 
jūsų bizniu?

Lithuanian Football 
named by “Naujienos 
ers

MOTERIMS Kailio 
Išdirbimo Jaęųuettes 
tikra sensacija už

2.66

PIRKITE ČIA SAVO MOKY 
KLOS REIKMENIS IR 

TAUPYKITE

TĘSIAMAS SULIG MUSŲ TŪK
STANČIŲ KOSTIUMERIŲ 

PAREIKALAVIMO
FOTOGRAFIJOS BANDYMAS 
JŪSŲ VAIKUČIŲ...SU KIEKVIE
NU PIRKINIU Už DOLERI... 
JUS PRAPIRKSITE $1 IR GAU
SITE
PIRKSITE UŽ $5, TAI GAUSI
TE 5 PAVEIKSLUS...ATSILAN
KYKITE BYLE DIENĄ. ATSI
VESKITE SAVO VAIKUČIUS! 
GRAŽIOS DOVANOS BUS DUO
DAMOS UŽ GERIAUSIUS PA
VEIKSLUS!

Idant pilnai pasidžiaugti atos
togomis, jusy galva turi būt 
liuosa nuo varginančių minčių 
apie namus arba biznį, kuri iš
važiavęs palikote. Eik namo 
per telefoną .. . prašalink rū
pesčius, kurie tankiai sugadi
na atostogas. Dviejų-kelių 
BALSO VIZITAS suramins jus 
ir praneš namiškiems, kad jus Lietuvių Radio Valanda Leidžiama nuolatos per 6 metus.

Nedėldieniais iš stoties WCFL, 970 K. 
nuo 1 iki 2 vai. po piet. 
lėšomis Budriko Krautuvės.

*Vilnonies
♦Vailokinės
♦Naujausių Rudeni 

nių Spalvų.

In Lithuanian it iš 
and in our vernacular 
Imps 
a certain type of puzzle popular- 
ized by a certain Chicago daily.

So the peculiar and at the 
šame catchy nomen will put 
sewed on the jerseys while 
those belonging within those 
jerseys will gallop around Mc- 
Kinley Park (as it becomes to 
“Imps”) every Tuesday and 
Thursday night for a few more 
weeks before donning the Im- 
pish robes for their debut be
fore the Lithuanian enthusiast 
of the game.

Guided by Ton y Ged vii the 
players are making fast strides 
in brushing up on the game, 
and the numerous trick plays 
in particular, which required 
some dusting off after nine 
months of inactivity and ab- 
sence from the field.

Numbėring twenty f i ve in 
all the players are going through 
some tough and gruelling 
workoutš and whiping them- 
selves into form for, of all 
times, they want to bring home 
the; bacon from the first “de
but”. game with possibly the 
Polish All-Stars.

Arba keliaukite populiariais 
Ekspresiniais Garlaiviais:

COLUMBUS 
DEUTSCHLAND 

HAMBURG 
NE W YORK 

ALBERT BALLIN

TOUOYEd 
Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care** 
or *‘JSye Bcauty” Book

B. S.,9 B. OHo8t.,CHw|»

stcrv. It 
that Stephens and 
who are deadly golf 
arranged a stroke 

which was exceeding-

“ Kipšai”.
“The Imps”
So was christened the 

iranian Football Team by the 
readers of “Naujienos” in re- 
sponse to an appeal made thru 
these columns some time ago.

Augščiau parodomais Greitaisiais Garlaiviais
Ekskursiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 

Bremerhavene užtikrina patogia kelionę į Kauną.

KELIAUJANT ELE- 
VATORY , 
laukite, kad L tar
nas transferiuotų jus 
ant visų We»t Side 
traukinių, iki Mareh- 
fięld L Stoties. Pa- 
eikit iki Conrress... 
Keliaujant BUŠU — 
Visi, Bušai

DIDELIS • Z^-****^
PASIRINKIMAS 

įvairių Stylių Rėmų, Tikri Torio šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

Vakar pamatę, kokius reika
lavimus reikia išpildyti, kad 
gai^i paskolų per National 
Housing administraciją namų 
remontavimui, šiandien pažiū
rėkime kokius remontus ar 
pagerinimus galima daryti su 
tokiu budu paskolintais pini
gais.

Sakysime, jus manote, kad 
namą pagerinus, jis atneštų 
jums daugiau jplaukų. Jame 
trūksta įvairių modemiškų j- 
rengimų, permažai kambarių 
ar yra kitokie trukumai. Jeigu 
turite krautuvę savo name ir 
tą krautuvę nori pagerinti, kaip 
įrengti naujj langą, krautuvę

GATVEKARIAIS ke
liaujant — Paulina 
St. karas iki pat du
rų. Visi kiti karai 
transteruoja. Paklau
skite konduktoriaus...
BOULEVARDAI8 Vi- 

H BoUlavardal susi- 
vienija tu Jackson 
iki Paulina (1700 l 
WesD i Pietus iki 
musų Krautuvas.

Kukius remontus galima daryti; kokius pagerinimus 
įvesti

Taipgi reguliariai iš
plaukimai gerai ži
nomais kabininiais 
garlaiviais.

Come, enter my laboratory 
with me. On the dissecting 
table lies lašt week. I mušt 
perform an autopsy before 
the flesh disintegrates and 
memories become gale swept 
clouds.J will divide the body into 
seven parts, each part being a 
day. The first three days are 
of little importance in this 
autopsy so the probing will bė 
done on the/ remaining. Fol- 
low closely. Some of you will 
be viewing new things and 
some will be revievving what 
they already know.

My scalpel sinks into pulpy 
flesh. It is štili a very interest- 
ing week, in spite of the at- 
mošphere of death that sur- 
rounds its štili body. Thurs
day lies ready for the knife... 
This part ręveals the Strollerą 
at the Fair. They are per- 
forming their folk anties at 
the Midway on the Island. It 
is fun of the cąrnival type- 
little work and most play.

♦Turtingais kailiais padabinti *Hollywood 
styliai *šiltu Pamušalu tarpeliuose *Labai 
Puošnus Kiti Stebuklingi Kautu Bargenai po

$9,98 m $14.98 
kodėl mokėti daugiau?

Budriko Krautuvė importuoja tiesiog nuo išdirbėjų 
Italijoniškas, Rusiškas, Vokiškas ir Amerikos išdirbys 

čių Akordijonus.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas 1

perdirbti, ete—jus turite teisę 
kreiptis į National Housing 
Adhiinistraciją su paskolos 
prašymu.

Jus galite skolinti:
1. Namo numaliavojimui, sie

nų sutaisymui, langų pakeiti
mui ar taisymui, naujų durų 
sudėjimui, popieravimui ir ki
tiems mažiems darbams namo 
išorinėje pusėj ar viduj.

2. Uždėti arba visai naują 
jeigustogą ar seną pataisyti 

kaminas pavojingame stovyje 
ir sudaro gaisro pavojų, jį ga
lima pataisyti arba naują pa
statyti.

3. Galima įvesti naujus van
dens, gaso, ete., vamzdžius ir 
įrengti maudyklę, jeigu

4. Elektros vielų ir 
suvedimui.

5. Centralinio šildymo 
mos įvedimui.

6. Gazinių, aliejinių,

KŪDIKIAMS KAU
TAI — šilti ir 
stylingi 
2.66 3.66

Aprengkit sava kudi 
kius ant jus sutaupų

add tho,_ Pirmyn membeps 
formed a large part of the 
guęsts at the dinner 
talent was originally 
talent.

1 sweep the seraps 
and discard them.
beautiful body. It showed the

"aT===T>AMmenccr s 
favorite!

RUDENINĖS DRESĖS — Silkinės Naujo
viškos. Didelis Bargenas 52.66 
Vertes iki $7.98 ..................................

JOS. F. SUDRIK, Ine. S?
Radios, Rakandai, Oil Burners, 
Elektrikiniai Dulkių Valytojai, 

Skalbyklos, Refrigeratoriai.
3417 S. Halsted St. Chicago

Telefonai: poulevard 4705—8167

VYRAMS grynų vilnų 
Melton Kautai ...........
$1.49 Moterų Radikaliai. 
Rudeninių Spalvų ..... ......
$1.50 Mergaitėms Dvigubi 
Svederių Setai ...................
50c. Įvairus Šilkiniai ir 
Vilnoniai šalikai ...... ........
VYRAMS puošnus 
Marškiniai ...... .......... .........
GYM Blumeriai—tinkami 
dėl tap šokių ............ .......
$1.50 Svederių 
Bliuzkos ........... ...............
4000 Berets dėl moterų 
ir kūdikių ...........................
KŪDIKIAMS 
Čebatukai ................ ...........
(Didesnio saizo specialus kainos) 
$1.50. Berniukams 741*
Touęhdown Svederiai    ■ vV 
MERGAITĖMS mokyklai EQA 
dresės .................... vvl*

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

Collateral Paskolas.

LOUIS M. CHAPMAN
INC.

120 S. U Šalie St
Tel. Franklin 0576

namo kas vakarą
PER TELEFONĄ!

KAINOS:
100 bosą .... $98.00 
iki ............. $350.00

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

~ 130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL. 8- 1 1 "

The ridės, side shows. free 
*beer, and ūse of a micro- 
phone. . . some fun!

Thursday’s bones are svvept 
into the serap heap. I take up 
Friday, which is very interest- 
ing and pronrising . . . AVe 
find Meldazis Hali beaming 
with spirit. It is the first as- 
semblnge of |he new season, 
the twenty-fifth anniversary 
season at that. Folks 
exchanging vacation notos. It 
is particularlv heartening to 
ęee our lovai elder people 
hack, enthusiastic as ever. 
The A seilins, Heleri Butėnas, 
Ann Būt iri les, M r. M. Čepu le
ninius, and Mr. A. Vilis our 
vice pres. The oi d guard, ca r- 
riers of the original tradi- 
tions. We note that Pirmyn 
has gained new inembers. 
Antonette Budas, Julia Lazyi- 
cky, Ąndreur Norbut, Walter 
Balčiūnas and Al ^Vidugiris 
grace the roll call. We find 
something to the effect of 
any more people joining with- 
in the next two meetings will 
be exempt from the dollar 
initiation fee-a word to the 
wise.

The part labellcd Saturday 
seems lean. Ah, upon probing 
we discover a golf 
seems 
Frank 
rivals, 
mathc 
ly even, to settle once and for 
all the vexed ąuestion of 
which was the better player. 
Ąfter playing the seven- 
teenth each had an eighty. At 
this point the exitement was 
so intense that Frank had a 
paralytic stroke, and Stephens 
forced him to count it.

Sunday looks very fat. Upon 
examination it is found to be 
full of L. Y. S. doings. Būt 
due to įny clairvoyant powers 
I know that a fellow doctor 
is dealing with case in other 
colųmns in this issue. I reffr 
to L. Y. S. Golumn. Let me

2. Grindų Jampoms.
3. Stalams, ete.
4. Radio aparatams, 

neįbudavoti).
5. Vacuum grindų,valytojams 

ir kitiems panašiems daiktams, 
kurie nesiskaito namo dalimi.

(bus daugiau)

Kaip Pasiekti Musiį .Block^

Introducing—“Kip- 
ii”-‘The Imps”; get 
acųuainted with 

them

10 bosų ....... $24.00
48 bosų ....... $75.00

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.
25 LEKCIJOS DYKAI!

Sir Baslį Zaharoff
“misteriškasis Europos žmo
gus” gal turtingiausias žmogus 
pasauly, pralobęs pardavinėda
mas visoms šalims ginklus ir 
amuniciją. Senato tyrimai pa
rodė, kad ir su, Amerikos gink
lų ir submarinų firmomis jis 
turėjo tamprius ryšius ir gau
davo, iš jų didelius komisus.

ČEBATUKAI
.KombinaeijoS,xv.*Kid Cetetukai 
♦Ties ♦Naujoviški Pumpą K1?*- vieSls čebatukas tikra sensacija.

signs of good living, lots of 
milk, eggs and meat. And so 
studentą we emerge from dis
secting room atmosphere. 
Perhaps we shall be able to 
soon again have another such 
conferencę.

—bunni sovetski.

EINA VISU SMARKUMU — ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS 
šis didelis biznį atgaivinantis Išpardavimas padaro tūkstančius naujų 
kostumierių dėl Chicago Mail Order Bargenų Outteto. Mes nieko 
nesigailime, kad suteikti kiekvienai moteriai Chicagoje progą nusi- 
nirkti sau reikalingus žiemai rubus, didelėmis sutauppmis. Tegul 
niekas jus nesulaiko! Atsilankykite anksti ir gaukite pačius geriau
sius už šias sensacingai nupigintas kainas!

6000 Moterų ir Merginų Kautai

$A.66
Vertės iki $14.98

angli
nių ar kitų namų šildymo pe
čių įrengimui.

7. Namo ventilacijos sistemos 
įrengimui.

8. Naujoms grindims ir lu
boms.

9. Išmušimui grindų lino
leumu.

10. Krosniams, gaziniams ar 
elektriniais ir šaldytuvams, jei
gu jie įbudavoti į namą.

11; Gaisro ar plėšiko aliarmų 
įrengimui.

12. Elevatoriams.
13. Spintoms, šėpoms ir ki

tiems baldams, jeigu bus jbu- 
davoti į namą.

14. Veidrodžiams, jeigu jbu* 
davoti.

15. Naujų garažų pastatymui. 
Langų “awningams” 
“Porčių” uždarymui su 
sienomis ai- dratais.
Daržų sutvarkymui, 

“landseaping”.
19. šaligatvių įrengimui.
Per National Housing Admi

nistraciją negalima skolinti pi
nigus: ' ' V

1. Baldams (jeigu nejbuda-

CHICAGO MAIL ORDER 
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LIETUVOS AERO KLUBO PATARIMAS

Kompetentingiausią aviacijos dalykuose organiza
cija Lietuvoje, Aero Klubas, pataria Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Sąjungai atidėti skridimą 
ateinančiai vasarai, kadangi oras Europoje jau darosi 
“nepalankus”. Toki patarimą ALTASS Valdyba igno
ruoti negali, kad ir ji norėtų kitaip elgtis. Nes jeigu ji 
jo nepaisytų, tai ji pasiimtų ant savęs visą atsakomybę 
dėliai to, kas gali su lakunu kelionėje atsitikti.

Iš antros pusės, tas darbas, kuriame ALTASS Val
dyba vadovauja, nėra jos privatinis dalykas, bet visuo
menės reikalas. Todėl prieš darant galutiną sprendimą, 
Valdyba pranešė apie Lietuvos Aero Klubo kablegramą 
kartu su svarbesniais faktais apie skridimo reikalo pa
dėtį ALTASS skyriams Chicagoje ir kitose kolonijose, 
atsiklausdama jų nuomonės. Chicagiečiai vakar jau lai
kė susirinkimą ir savo mintis išreiškė. Netrukus, be 
abejonės, atsilieps ir kiti miestai.

( Tuo budu šis svarbus klausimas bus išspręstas su 
visuomenės pagelba. Aišku, kad dabar įvyks tam tikras 
persilaužymas publikos sentimente ir ALTASS veiki
mas įstos į kitokią vagą. Musų organizacija savo už
davinį baigia atlikti. Tolimesnis sumanymo vykinimas 
priklauso beveik išimtinai nuo lakūno ir jo techniškų 
patarėjų bei padėjėją. Nei ALTASS Valdyba, nei pub
lika negali diktuoti, kur koki šriubai turi būti dedami 
į lėktuvą arba kokius “testus” reikia daryti su instru
mentais.

Mes čia galime be dvejojimo pareikšti, kad lakuhas 
Feliksas Vaitkus yra pilnai kompetentiškas tą darbą 
tinkamai pabaigti ir sumąnytąjį žygį sėkmingai atlikti. 
Per šiuos kelisf mėnesius savo veikimo su antrojo tranz
atlantinio skridimo rėmėjais jisai pasirodė pilnai atsi
davęs savo misijai, teisingas, darbštus ir net labiaus 
kvalifikuotas, negu buvo apie jį pradžioje manyta. Ji
sai yra nė tik aukštai išlavintas ir didėlio gabūfno la
kūnas, bet ir puikiai nusimanąs apie lėktuvo mašineri
ją mechanikas. Kiekvieną aeroplano dalį jisai pažįsta, 
kaip savo penkis pirštus.

Tinkatnesnį “Lituanicos II” vairuotoją vargiai bu
tų galima surasti. Leit. Vaitkus yra absoliučiai pasiry
žęs pasiekti tikslą ir jisai jį pasieks.

dumi jo mėšą (dažniaušia ją sušveisdavo, už žmonių 
sveikatą, kunigai).

Geras išradimas: ir sielą išgelbsti, ir kūną pastip- 
rina.

Bet ir šiandie dar jisai hera užmirštas. Jei tik kur 
būna atlikta kokia didelė piktadarybė, kurios kaltinin
kų paprastieji teisingumo organai negali pasiekti, tai 
tūojaus ieškofha, ar nebus galima tą piktadarybę su* 
Versti kokiam horš rtožitti”. Amerikoje tokiais “atleidi
mo ožiais” dabar paprastai būna komunistai, štai kad 
ir toje ekskursinio laivo Morro Castle tragedijoje. Ty
rinėja gaisro priežastis valdžia, tyrinėja laivo savinin
kai, laikraščiai ir asmens, kuriems tos nelaimės išaiški
nimas parupo. Bet nieko tikro iki šiol nesurasta, nors 
kai kurie spaudos pranešimai beveik rodyte nurodė, 
kur reikėtų žiūrėti kaltininkų. Tačiaus iš visokių šalti
nių jau ėmė plisti gandai, kad laivą padegė “komunis
tai”, arba “raudonieji”.

Galų gale, komunistai gal ir paliks apkaltinti. Vie
nas “raudonųjų lyderis” esąs suimtas, ir jisai prisipažL 
nęs ir išdavęs savo draugus. Taigi “Ožys” jau pagau
tas, tik reikia užnerti jam virvę ant ragų ir tempti į 
aukų piovimo vietą. Paskui, kai tas kudlotas gyvulėlis 
savo krauju nutildys dievų rūstybę, tai vėl viskas eiš> 
kaip ėjo iki šiol — iki panašios sekančios katastrofos.

.................................... ............... 11........ .... a.. ■■»■■■■
AL. MARGĖRIS

Chicagos Gaisras
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MAINE BALSAVIMAI

Pirmadienį įvyko rinkiftiai valstijoje Maine, į ku
rios balsavimus yra priimta žiūrėti, kaip i žmohių nu
sistatymo barometrą visame krašte. Susidarė net posa
kis: “Kaip Maine, taip ir visas kraštas”. Politinio ba
rometro garbę tasai šteitas įgijo tik dėl to, kad rinki
mai jame būna ne lapkričio mėnesį, kaip visose kitose 
valstijose, bot dviem mėnesiais ankščiau. Iš jų rezulta
tų bandoma atspėti, kaip žmonės balsuos kitur.

Ką gi parodė Užvakarykščiai rinkimai Maine vals
tijoje? Iš nepilnų dar davinių, kuriuos yra paskelbusi 
spauda, atrodo, kad vėl išrinkta dabartinis gubernato
rius Lbuis J. Brann, dėinokratas, kuris,' Žihortia, stoja 
už Roosevelto “naująją dalybą”. Kituose urėduose taip 
pat kažin ar įvyks kokių atmainų. Kiekviena senoji 
partija veikiausia* turės po šių rinkimų daug-maž tiek 
pat vietiį, kiek jų tūrėjo prieš rinkimus.

Bet tai reiškia, kad republikonams nepasisekė, j?o 
konstitucijos “gynimo” priedanga atkovoti tai, ką Jie 
pralaimėjo prieš dvejetą metų, renkant prozideritu 
Kooseveltą. Demokratų balsų skaičiai dar padidėjo, pa
lyginant su 1932 metų rinkimais.

Tai gana liūdna žinia republikonams. Jeigu tieša, 
kad “kaip balsuoja Maine, taip ir Visas kraštas”, tai 
ateinantį lapkričio mėnesį republikonai nieko nepieš. 
Smegenų trūsto šeimininkavimas dar, matyt, Amerikos 
žmonėms neįgriso. '

žaliais pavasario rubAis išsi- 
puošę medžiai. Jie su išpusto
mis krūtinėmis, kariškai su
plėštomis kojotais ir užversto
mis galvomis įsireižę žiUrt į 
saulę ir išdidžiai šypsosi. Ne
nugalėti, taat... ligos jų šaknys, 
giliai įsirausę žemėn, čiulpia 
gaivinančias drėgmės sultis ir 
fodd galinga j ai šaulei—liežuvį...

Jie—laimingi!
O pasėliai, žolė ir sutihgėju- 

šių žmohių užmirštos gėles — 
visi drauge mirtinai sėrga ane
mija. Jų širdį vos tebeVaro 
pabalęs, sUmėnkėjęs kraujas. 
Jie keršija saulei ir daugiau 
žiuri į neailąidžiamąją mirtį, 
negu į Visds gyVybės taotiną— 
dabar užkietėjusią.—saulę!

Susmulkėjusi, šunie kėjusi • 
gamta—dulkės ir durnai—laks
to, šokinėja ir Visur smelkiasi' 
je jokios gėdos. Tai kaip įžu- 
ios gatvių mergos.

įPiėtvakarių stiprus vėjas grie
žia visu mano automobilio pry- 
šakiu, tarytumei išklebėjUsia 
arfa. Bet kartu jis ir pUČia 
šiltą savo kvapą, glamonėda
mas mano dešinę ranką, šoną... 
bučiuodamas mano plaukus ir 
Ūsus... ir įsisiurbdamas j mano 
Ūpas, tarsi pirmosios meilės 
nepamirštamasis Onytės buč- ( 
ds...

Aš sudegčiau šito karšto Vė
jo glėbyj —

Jeigu — i
Jeigu ne mano augintinė!
Ji ramiai sėdi arčiau lango 

nei manęs, drovioj pozoj laiky
dama grakščias šaVo kojas^ b 
išplėstomis akimis, lyg paukš-1 
čio sparnais, kažkur .toli skra* 
joja, kažko slėpiningo ieško..; 
Gražus jos kaklas tiesiai laiko 
raudonais plaukais dengtą jos 
galvą — kaip rūpestingas stie
belis žydinčią gčlę, 

jos dėdš

mano viltis verkė, paduodama 
man vyliūgingą savo ranką ... 
bet aš šaltai pasakiau jai: “Eik 
po šimlįs velnių! fu vyliūgių vy- 
liuge, apgavikių apgavikė, tuš
tybių tuštybe! ... ir galas . . . 
amžinas galas, nes į pomirti
nį gyvenimą aš jau seniai ne
betikiu!”

Man tereikėjo dabar aštriau 
pamygti mašiną, paleisti iš 
rankų vairą ir ji vienu aky- 
moju butų perkūniškai atsi
trenkusi storų patilčio stul
pų . o mano širdingiausi 
draugai butų mielai nunešę 
šaltą mahd lavoną ... sykiu su 
viso mano gyvenimo ambicijo
mis, nepasisekimais, nusivyli
mais, rūpesčiais ir skausmais 
...į kapus .|. ir įVertę j gi
lią duobę ... jkur požemių Va
balai suėda ir tuos žmogaus 
likučius, kuriuos plėšrusis gy
venimas dar nesuėdė!

feėt palaužto mėno gyveni* 
škaUdihgą kasdienybę — 

i mano ambici-
mo i 
dar daugiau 
ją tapti vertingu žtaogtim, jau 
seniai buvo įsileidusi jaunOn 
savo krūtinėn mano auginti
nė. .. ,

Jaū Seniai jos gyslomis Vaik
ščiojo Su mano likimu susimai
šęs kraujas, o jbš gaivoje kle
stėjo viltingos mano ateities 
mintys... . < 4 . ■

atleidimo ožiai

Senovėje žmonės buvo sugalvoję gana sąmojingą 
būdą nusikratyti savo nuodėmių ir atgauti tą sięlos ra
mybę, bė kurios piktais darbais apsunkinęs savo sąžL 
nę asmuo "negali jaustis lAimihfc&B. Su tarti tikrdmife iŠ* 
kilmingomis cel^Wijomis jie atsigabėhdaVO bŽj irt “kO* 
ktaUSk^ aht jo vii&Ufc savo “grMite”, o pankui t£ gy* 
vulį '^paautodąvė0 dievams, pąpiaudąmi ,jjir suvalgy-

atiduoti tai persenu-

rankos pa- 
mergiškos 

spindinčios 
mane, čia

lan- 
dar

bet

Aš •■

tyrutėiė. jok si'e-

išauklė
jai? ir išmokydihau ją kilniau
sių ddrybių, viehVal keldamas 
jos širdį ir šviesdamas jos pro* 
tą.

Ir dabar
la plazdena žvaigždžių spar
nais ir vaiskių padangių dVėb 
kimu prigesina mano aistras, 
palaikydama manyje Visai dar* 
nią tėvišką pūstausvyfą.

Mano akys, širdis^ siela ir ’ 
Viskas, ką tik aš tėturiii ir Ne
valdau, džiaųgiaši ja ir visa
dos krypsta linkui jės, lyg tife 
pageltę augalai lihkūi dėbėšų, 
kurie atneša jiems gyvybės 
lietaus.

O Vib tifek kŠ dabar ^eižiU 
tiktai kėlib..

Ak, ne dėl to, kad tik saVęfc 
i e ’m'*- • ’ * ' ‘ ' *

ŠusihėšibjUsiofe ts&vd gyvyW& 
ly -*i W labiau /*- Sufti^cėju* 
šio; Šito gyvenimo 
išsižad&ęs ę&'l ;/ , "I

Atsimenu ... altą kkrtą

eiti iš šito — kad ir apgaulin
go, sukto ir neverto gyventi 
— pasaulio tokioj aplinkybėj, 
kurioj turėtų atiduoti savo 
jauną gyvybę ir mano augin
tine,
šiai, su užburbėjusiomis, kaip 
senos raganos, akimis — mir
čiai!

Ne! .
O todėl ir važiavau kuo at

sargiausiai.
Važiavau, žinoma, iš tolimo 

Chicagos priemiesčio į pačią 
Čhicagą.

Mano augintinė pasigriebė 
skaistaus ryto aušrą, pripildė 
savo veidą tekančios saulės 
džiaugsmu ir sušuko:

— Dėduk, dėduk! koks tam
sus debesis! Tai jau bus, jau 
bus, dėduk, lietaus!

Jos laibos, dailios 
laima . švitravo, o 
jaunystės giedra 
akys nušvietė čia 
tamsų debesį.

Dirstelėjau pro mašinos 
gą. Kartą. Dar kartą. Ir 
kartą.

— Vaikeli, ne debesys,
durnai, durnai, vaikeli, — kaip 
ir visas šitas beprotystėmis ap
sirijęs gyvenimas! Durnai, vai
keli, — tik durnai!

— Ak, dėduk, aš dabar jau 
matau, matau, — durnai, du
rnai ! Chicaga dega I Dėduk, 
Chicaga dega!

Žymiai. sulėtinau mašiną ir 
žvilgčiojau pro langą.

Įvairiaspalvis milžinas debe
sis dengė Chicagos galvą, ta
rytumei Mahometono turbanas, 
vietomis nusidriekęs ilgais kas
pinais. Vieni jo plotai buvo 
juodi, kaip smala, kiti pilki — 
jie priminė jau kuone pamir
štą lietuvišką milinę, — o ki
ti buvo susimaišę su raudono
mis liepsnomis ir atrodė kaip 
revoliucionierių krauju . plevė
suojanti galinga vėliava... Jė- 
gingas vėjas nešė jį savo ran
kose ant Michigano ežero — 
tiesiog į Pasaulinės Parodos 
puošnųjį miestą, tik ką atnau
jintą ir visokiomis pasaulio 
prašmatnybėmis beprotiškai sU- 
yvairintą.

Pasukau Vairą dešinėn ir 
mano karas įsistatė bėgti sta
čiai į pietus.

Netrukus mes lindėjome 
tarp- nukarusio durnų milž.iho 
debesio ir žemės.

Dangus su saule jau seniai 
buvo dingę ir, rodos, niekhs 
čia jų nebematė ir nebesura
do, nors šimtai tūkstančių akių, 
retkarčiais išsprukusių iš ug
nies ir dūmų, įdėmiai ieškojo. 

t

Aukšto namo languose svi- 
ruliavo-— kaip girtuoklis —

■ ’ w . d. ’i. 4

- kiek tik akys te- 
žmonės, žmones,

prakaituotus marški- 
.. lopais išputusias kel- 
. skurdo takų batus . .. 
staugiantį pilvą ... ir 
žmoguje užsmaugiantį

Ir perdaug šiurpu buvo iŠ- liepsnos ir, nebetekę lygsvaros,
II <1 ................. .. .......................HM.................................................................................................................................................................. 'ii iii- I '

krito pražūties gelmėsna.
Tai kaip gruobonys Ameri

kos milijonieriai, paskandinę 
savo lobius depresijos dumblė, 
netenka pusiausvyros dangorai
žių languose ir staenga — po 
velnių!!

Iš storų, kaip geras kuolas, 
žarnų staugdamas švirkštė van
duo.

Liepsnos purtėsi nuo šalto 
vandens ir dar smarkiau rai
tėsi, vingiavosi ir nėrė pro lan
gus. Pačios galingiausios pasi
griebė vėjo sparnus ir lėkė to
liau, gimdydamos ir kelyje pa
likdamos savo vaikus, kurie 
baisiai greitai augo ir virto ga
lingomis, viską naikinančiomis 
liepsnomis.

“Ugnelė gesoma pyksta”.
Aplinkui 

užmato —
žmonės ... Pilni jų šaligatviai, 
gatves, kiemai, tvoros, stulpai, 
langai ir stogai...

Čia — žiuriu — skylių ir 
prakaito marškiniuose ... lo
pų ir purvo kelnėse ... vargo 
ir skurdo takų batuose ... glu
di žmogus... Jo akys, tary
tum, ryte ryja galingąją ugnį 
ir — be abejo — džiūgauja, 
kad žūsta gerybės, nešusios ka
pitalistui turtus, laimę ir dan
gų, o jam — proletarui — sky
lėtus, 
ni u's 
nes . 
alkiu 
viską
rytojaus dienos rūpestį!

O, štai, ten būrys vaikų, iš
temptomis, kaip styga, akimis 
į ugnį vėpsančių. Bet kartu jie 
ir klega, juokiasi, jaudos. Jie 
linksmi, nors ir basomis, juo
domis, suraižytomis kojomis, 
visai sūskurdėjusiais drabu
žiais. .. Jie tikrojo, kietojo gy
venimo dar nepažįsta, ir jis 
juos nei šildo, nei šaldo, tary
tumei kokius šaltakraujus gy
vius. ..

O ana ten, ten toliau, toli 
— galvos, galvos, galvos . .. 
juodos, rudos, Šviesios, raudo
nos, geltonos, žilos, baltos, pus
plikės arba ir visai plikos ... 
visos pilnos smegenų ... tūk
stančiai tohų smegenų čia ... 
bet smegenų, ieškančių tiekos, 
vargu kėfetį spartį tesufas- 
tum...

— Dėdtiky Čia taip karšta ir 
trošku. Aš ndriu gerti. Pava
žiuokime ktiir nors atsigerti, at
sivėdinti.

Įsibriovė į mano pastabumo 
bėi apdairuiho jausmus ir mih- 
tis, kame buvau visas pasken
dęs, mano aii&iritihė.

— Gertai sakai, Vaikeli-; aš ir 
noriu gerti.

Vos-ne-vos prasigrudome pro

tirštą minią ir su mašina nu
važiavome i netoliese esančią 
smuklę.

Prie smuklės stovėjo auto
mobilis: mažas, tik dviem įsi- 
sėsti — coupe — raudonas, su 
žibančiu varpu, kabančiu pry- 
šakyje. Varpas nemenkas: vi
sos pėdos skerslinė, o širdis — 
kaip geras kumštis.

Vairą užgulęs laikė žmogus, 
matyti, šoferis. Jis dairėsi, 
kraipėsi, visas drebėjo. Aštrus 
nėrvihgumas jį krėste krėtė. 
O čia vis garsiau spiegė sire
nos, vis skambiau gaudė var
pai viesuliškai lekiančių ugne- 
gesių aparatų. Pagaliau jis ne
beteko pusiausvyros ir nusi
tvėręs diržą, tarytumei pami
šėlis, vis mikliau ir mikliau jį 
tampė, nekantriai žiūrėdamas į 
smuklės duris, matyti, laukda
mas ir nebesulaukdamas savo 
pono išeinant; o varpas vartė
si galvatrūkčiais, blaškydamas 
savo Širdį, kaip turtingos mo
teriškės pinigai gigolo akis.

Mes įėjome vidun.
Germaniško stiliaus smuklė, 

su dar sunkesniais amerikoniš
kais bruožais.

Apie vieną stalą knibždėjo 
būrelis žmonių, labai susijau
dinusių. Visi jie bandė ant ko
jų pastatyti vieną vyrą. Vel
tui. Ištežę molinės jo kojos lin
ko, krypo ir tarsi traukte trau
kė kresną jo liemenį į moti
nos Žemės glėbį.

Gatviniai, su karčiaminiais 
sumaišyti, keiksmai buvo taip 
riebus, kaip žemiškų gerybių 
išsižadėjęs klebonas. Gausiau
siai betgi jie vertėsi iš alko
holiu kvėpuojančių plaučių nuo 
kojų nusmukusio, visų keliamo 
ir neprikeliamo vyriškio.

Paskui bartenderis atnešė di
delę stiklinę bromo-seltzerio, 
kuris garsiai šnypštė, prunk- 
štė, net putomis dribdamas per 

. stiklinės kraštus, ir supylė iš
glebusiam vyriškiui tiesiog į 
gerklę. Jis šiek tiek atsigavo, 
atsistojo Jr svirduliuodamas ve- 
bliojo; j * ‘ į

— Aš — aš tu-turiv. ten bu- 
ten būti — hip-butinai!ti

Mano — mano pareiga, ma
tote, pareiga. Aš — aš ugne- 
gesių viršššininkas, virššš.....

— Dėl Dievo meilės — ne, 
ne! Tamsta negali dabar eiti 
— negali! šitokia minia — pa
matys tamstą nusigėrusį! Nu
nešime tamstą į viršų, pamie
gosi valandą kitą ir paskui ga
lėsi eiti ugnies apžiūrėti. Vy
rai, padėkite mah!

(Bus daugiau)
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Tuičibš g^lbėjimos ' vMtys plaukia nuo degančio laiVo Mortro Castle. Įgula kaltina, kad pasažieriai buk atsisakę lipti į valtis 
'ir įjhsilikę dėįahčihifiė IMvt. Dėt hėš fiaugtlis .parterių buVo viski girti. :



Moterų ir vaikų Ii

ū karšti, atitaiso

Paul

Lee

Graboriai

intri

Grafas Monte Cristo

t)r. Week*» Succenaor

OppęHttf Pnvrs Store,' 2d ^TIp

Namų telefonas Brunswick 0597

LA1D0JAM

nors ir mažesnėse rolėse randa
si keletas ir gerai žinomų var-

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Lęuis XVIII 
Teisėjas ...... 
Napoleonas

“Demonstracija atidėtą die 
nai.’y Vadinasi, nakties įspud

United Artists teatre 
dolph ir Dearborn.

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokio akių

— derlius 
kur tokije
— Sovię-

Laidotuvėse patarnauja gra< 
rius J. J. Bagdonas, Telefo
ną Repujdic 3100.

3307
Tel. Boulevard 4139

Išsivysto komplikacijos. Kai 
jis nori kirsti smūgį, meilė su
laiko jo ranką; kuomet į jo 
akis žiuri mirtis, žmoniškumas 
neleidžia jam gintis; išjuokią- 
mas jis tyli, kaęl neužteindinti 
laimės tų, kurie jam yra bran-

Nekalbant apie turinį, reikia 
pasakyti, kad filmo pasisekimą 
ir gerumą, užtikrina vykusiai 
parinktas artistų sąstatas, tarp 
kurių yra ir viena nauja žvaigž
dė, kinomatografų lankytojams 
mažai girdėtas, Robert Donat. 
Berods, savo debiutą kaipo ek
rano artistas, jis padarė filme 
“Private Life of Henry VIII”. 
Jo vaidinimas viršija visų kitų,

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

ituanica Avė

Direktorius Rovvland V
I ■ . ' t ’ - 1 *

Pagamintas “Reliance”

, Filmas labai geras ir jeigu 
kas nori visiškai užsimiršti dve
joms valandoms ir kartu su 
Grafu pergyventi jo audringus 
gyvenimo nuotykius, tam/ pata
riame kurinį pamatyti. —Em.

kaip matę t, tapo 
kovinga unija.”

GAS. DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av., kam p. Francisco

Parsiduoda streikas! Tavor
ščius Andrulis jau gavo nak
tinį pranešimą, jog Audėjų 
streikas greitai eis ant parda
vimo. Taigi draugai ir drau-

Paieškojimai ir kiti 
dąlykai Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 

išskyrus seredomis

"Lietus ar sausra 
geras." Ar žinot, 
stebuklai atsitinka? 
ty Sąjungoje!

DR. VAITŲSH, OPT.
LIETUVIS 

Optorpetrlcąlly Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimu, akių aptemimo, nervuotu- 
md. " skaudamų akiu '
trumparegystę ir toliregystą. Priren
gia teisingai, akiniuą. Visuose ataiti- 
kimuosd egzaminavimas daromas su 
elektrų, parodančią mažiausias klai-

DR. V. A. MUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vąj„ Nedaliomis nuo 1Q. iki 12 

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401.

Ji 2 ild 4 ir nuo 6 iki 
oj pagal sutarimų 
____ ?el.i Poulėvard 7820 

Narna T«l( Pvohuąot 1989

Liuksusinis $5,000,000 laivas Morro Castle, kuris sudegė šeštadienio ryte juroj, New Jersey 
pakraščiuose, gęyštant iŠ Kubos, kada už trijų valandų turėjo būti jau New Yorke. Ant laivo 

žuvo 133 pasažieriai ir įgulos nariai.

CROWN VAULT COMPANY 
Niekas kitas nepadaro panašius Vault’us

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 So. ASHLAND AVĖ, 

Ofiso vąl.:

atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Liudvikas Na i ui i s, Supus, 
Duktė ir Visi Giminės.

Lietuvės Akušerės
Mrs. Artelia K. Jarusz 

s.___________ Physical Therapy
and Midvrife 

6109 S. Albany
Į Avenue
11 Phone

Hemlock 9252
V Patarnauja prie

gimdymo namuo 
w||M se ar ligoninėse, 

r duodu massage
eleetirie tr e a t- 

B ment ir magne-
tie blankets ir tt.
Moterims ir mer- 

'*’ gtinoms patari
mai dovanai.

gės! Kas turi “cash” greitai 
atneškite! Ręikia turėti gata
vus pinigus dėl depozito, tuo
ju us!

Vai.—8:80 A. M. iki, 8:80 P. M. 
TeL HĄRrison 075^ 

PASTOVIAI ŽEMOS KAINOS.

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

Dr. S. NAMELIS
* . . «, ,11* "<• ** r' ‘ 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
chicago, ill.

Vienintelis 
VaUlt’as 

užgirtas U. S- 
Patent Ofiso, 

išklotas iš 
j vidaus ir su 
Qjpo Spaudimu, 

Jis yra
• ABSOLIU

TIŠKAI 
apsaugotas 

nuo 
yandęną.

Ądvękatai

JĮOSEPH J, GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
- Tel. Boulevard 2800

Rez, 6515 So. RpckweH St.
Ąeį RetyiblfcT 9728 '

parodančią mažiausias klai- 
'pecialČ atyda atkreipiam {mo

kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10. iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigias 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146 
VĄLANDOS:

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

Kampe tupįs marijonas pa
ieško bendradarbių, kurie tu
ri talentą kasyti jam delnus ir 
demonstruoti raudonus kakla
raiščius. Nėra reikalo mokėti 
skaityti ar rašyti. Visiems, ku
rie atsišauks, marijonas iš kal
no pasakė ačiū.

MS1SI

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av 

Republie 3100
2506 W. 63 St.

’lui atėjus. Pastaruoju 
daugiausia kiaulių teko 
listams. Net gaila buvo 
t i, kaip tas susinervavęs 
jonas dalino visiškai 
tokias riebias, sveikas

"Pirmyn 
jį, išalkusi 
Taip uždainavo 
Andrulis ir 
raudoną nosį 
nia 
tarė

Į kalęjimą jmctaiųas jaunas 
jūreivis (Edmond Dantės). 
Daugelį metų jis pūna drėgno
je celėje. Atplėštas nuo myli
mosios, kurią žadėjo vesti, įka
lintas per trijų nenaudėlių in
trigas, Dantės planuoja, galvo
ja apie kerštą.

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu nori,tą dailumo ir nebranąumo 
Laidotuvėse.Pašaukite.......

REPubiic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue 

(Neturime sąryšių su firma tuo. 
pačiu vardu)

Komunistų Partija, švęsda
ma 15-kos metų sukaktuves 
paieško 60,000 barių, kurie 1:’ 
metų atgal jai priklausė. Tai
gi draugai ir draugės! var
dan komunizmo, vardan Le
nino tezių, kur esate? Atsi
liepkite !

Lietuvių tavorščių sekcija 
paieško tayorščiaus Stasiule
vičiaus—Stilsono, kuris taip 
energingai darbavosi 15 metų 
atgal. Tavorščius Bimba no
rėtų sudėti jam širdingiausius 
uklonus.

Tek Lafayette. 8572 
J. Liulęvičiys 
GRABORIUS LB 
bAlsamuotojas 

Patarnauja Chica- 
goje ir apięlinkėje 

' Didelė ir graži 
koplyčia dykaL 

4Q?2 ARCHER AV.

Dentistas
4645, So, Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Apmaudas! Tavorščius An
drulis truks! Tai nėra juokų, 
draugai ir draugės. Tavorš
čius tiek įsikarščiavo dėl ant
rojo skridimo, kad be laiko 
truks ar iš kailio išsiners. Dar 
butų pusė bėdos, jei p. Grigai
tis kokia nebūk kalba į jį pra
kalbėtų. Dabar vargšas And
rulis kalba šiaip ir taip; stato 
vieną klausimą, stato kitą; o 
Grigaitis tyli! Juokas juoku, 
bet šitoks įgnoravimas, anks
čiau ar vėliau, tavorščių And
rulį ne tik iš kailio, bet ir iš 
proto išvarys.

—Juozas Kibeklis.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS.

^^^Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištajso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomis niio 10 iki 12 vaL diehų

įvairus Gydytojai 
•W<«^WVV^A^^»^Z'ZWW^**<*^**^**>*>***,*,,*<*/>*****IS***W***’

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojau chi
rurgas ir akušeris.* ’ ’ ‘'

Gydo staigias ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal, nau
jausius metodus ir HĮtokins
elektros prietaisus.

' * Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St, netyli Morgan St 

< Valandos' puo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:8Q vąl, vakare.

' Tel. Capal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

2201 W7 CŽrmak Ro.d (W. 22 St.) 
Ofiso valandos:. Kasdien nuo 9 iki 5, 

Vakarais: Paned^lio, Seredos ir 
P^nyčios 0 iki 9 . \ 

Telefonas Ganai 1175
i Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Repąblty 9600

J. F. RAJ)ZHJS
Incorporated

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoją už $25.0Q ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

1646 YVest 46th St, 
Tel. Boulevard 6208 ir 8418

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

Pristigo kiaulių! Kampe tu
pįs marijonas per porą savai
čių švaistė kiaules be jokios 
atodairos. Dabar pristigo ir 
nebeturės nė svarbiam reika- 

laiku 
sočia- 
v • ••zi ure
ni ar i- 
dykai 
kiau-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Phone Canal 612?
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
S<Bredomis ir nedėk pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenne 
Telefonas Re Dubli c 7868

žiai vėl tapo nuskriausti!

Ofiso Tel. Calumet 6898
Rez. Tel. Drezel 9191 ' _

Dr. A. A. RfiTII
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų it' visi

Ofisas st
' afti' Slst Street ' ’ 

Valandos: 2—4, 7—9. vąį, vak.
dėliomis ir šventadlęniaty 10—12

Ofiio Tel. Boulevard 5918 
■Rez. Tel. Virforv 2848

DR, BERTASU
756 W. 35tH St

Ferdinand Munier 
.. Holmes Herbert

Irvig

"Kailiai laimėjo streiką, 
dirbs tik 25 valandas savai- 
l^j: pripažįsta kovingą uniją." 
Toks antgąlvis tilpo cbįcagiš- 
kių tavorščių gazietoj. Tai, 
lur būt, pirmąs toks streikas 
pasaulyje! Kailiai iki šiol nuo
lankiai tarnaudavo žmonėms 
ir gyvulams, kad apsaugoti 
kūną. Dabar, kaip mątot, bus 
kitaip. Sakysim: jūsų šuo ir 
katinas bus savo kailyje tik 
25 valandas per savaitę, arba 
vieną parą ir vieną valandą, 
o kitas 6 paras turės valkiotis 
be kailio!

Bus įdomu pamatyti tavorš
čius ir karštas tavorškas iš 
kailio išsinėrus. O jie tą sutar
tį turės pildyti be jokio išsi* 
sukimo, nes, 
pripažintą

AmŠnMTe. Patarąąyiąiąą 
lYĮęderrišką Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Lridotuyią DityMpriąą per 30 

SoA Ęęęmįtą^

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja j daiktą. 
Jęi spatidog raštas išrodo dvigubas. 
Jęi skaitant ąrba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškąbas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va- 
karo, Room 8. Nedėliomš uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

A. MONTVID, M, p.
West Tęwn State Bank Bldg. 

2400 Weat Madison Street

ONA KINIAUSKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 diena, 9:15 vai. 
prieš piet, 1934 m., sulaukus 
49 metu amžius, gimusi Lie
tuvoje. Vištyčio miestelyje ir 
parapijoj. Amerikoj išgyveno 
32 metus. Paliko dideliame nu
budime vyrą Vincą Kiniaus- 
ką. dukterį Lioredą ir jos vy
rą — žentą Baczewski tris 
seseris Marijoną Jasinskienę, 
Viktoriją Kaminskienę ir Ka
zimiera ščiberskienę ir jųjų 
vyrus — švogeriUs Kazimierą 
Jasinską. Vincą Kaminską ir 
Lucijoną ščiberskj. Taip jau 
du brolius Lietuvoje Juozą ir 
Joną Ivaškevičius ir daugel ki
tu giminių. Kūnas pašarvotas 
randasi namuose 3068 Davlin 
Ct.. Chięago, teb Avenue 6521.

Laidotuves jvyks šeštądienj, 
rugsėjo 15 dieną. 9:30 ią ryto, 
iš namų Į šv. Mykolo lietuvių 
parapijos bažnyčią, ant Wafyan- 
si ir Marshfield Avės, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.
' Visi a. a. Onos Kiniauskie- 
nės giminės, draugai ir pažjs- 
tami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse, ir su
teikti jai paskutini pątarnavi- 
ma ir atsisveikinimą,' Nuliūdę

Vyras Vincaą Kiąiąuskas, 
Duktė Lioreda Bacžėwski, 
Seserys ty Kiti Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ix)uis A. Kolssak, 4255 
W. Division St. tel. Albany 3600

Amerikos Mętuvii Daktarų
-------------_________________________

TeL Ofice Wentworth 6880 
Rea. Hyde Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis 
Moterų ir va i kų ligų speciali stą

DOMICĖLĖ NAJŲLIS
persiskyrę su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 dieną, 10:00 vai. 
1934 m., sulaukus 50 mėty 
arąžiaus, gimus Silvestrų kai
me, DaukuviŠlpo pąrap., kiau
lių apsįer.

Paliko dideliame nujiudime 
supu Eiityviką ir duktyri Do
micėlę, tetą ir sesęrį, vyr,ą 
Llądyiką Najuli, kuris gyve
na adresu 21X3 S. Halsted. St.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1932 So. Union Avė.

Laidotuvės jvyks rugsėjo 1,3. 
dieną, 2 vai. po piet Ą t
Tautiškas kapines. n

Visi. a. a. Domięalėą Najų- 
lis giminės, draugai Ir pąžistą-

Komunistų Partija paieško 
draugo Fraįnos, kuris buvo 
pats pirmutinis jų organizato
rius ir kovingiausias vadas. 
Draugas Fraina ne tik suor
ganizavo Komunistų Partiją, 
parašė garsiai kovingą pro
gramą ir, magaryčioms, tą pro 
gramą įrašė policijos rekor
duose.

Dabar Komunistų partija, 
15-kos metų proga, norėtų su
dėti draugui Frainai didelę 
pagarbą.

Dr. Charles Segal 
OFISAS.

4729 So. Ashland Avė.
2 lųboa 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro.' Nedėliomis nuo 10 ‘lki 12 
valandai dieną.

2880

vergai nužeipinlie- 
minią pįrmyn." 

tavorščius 
iškėlę aukštyn 
O išalkusi mi- 

pasižiurejo, nusįspovė ir 
‘‘eik ir pabluslę!”

DR. PULSUCKIS 
LE VAN 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boul’d, 

(Kamp. Damen Avė.) 
Tel. Hemlock 6699

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

6412 So. Campbell Avė. 
‘Prospect 0469

Ladiavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiąi 
Reikale meldžiame atsišaukta, o mu

šu darbu busite užganėdinti.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 

nebrangus
<18 I81/Į1 m*;*,

Tel, Monroe 8377
Telefonas Yards 0994

Br. MAUIUCE KAHN
4631 South Ashland. Avenue

Ofiso yąJ
Nuo 10 iki 12 dieną,. . .

7 iki § vaL Nedėl. nuo 10 ild
Rez. Tęle^honą Plaza 2490.

Nįeiįę, paslėpti turtai 
ga, kerštas, kraujas ir visi ki
ti elementai, kurie įeina į su
darymą gėręs pępuliarės apy
sakos, randasi ir šiapie, filme 
“Grafas Monįę Cristo”, kurię 
turinys paimtas iš Alęksandro 
Dūma apysakos tuo pačiu var-

Sąstatas
Edmond Dates    Robert Donat 
Mercedes ....................... ELissa Landi
De Villefort Jr ........... I/iūis Calbern
Mondego ........... . Sidney Blackmer
Danglaęs ........... Raymond- Walburn
Ąbbe'Faria ................ O. P. Heggrie 
Kapt. Leclere ....... William Farnum
Mmę. De'Rosąs ....... Georgia Caine
Morrel ................   Walter Vfąlkey
De Villefort Sr .... Lavvrence Grant 
Jacopo ............................ Luis Alberni
Valentine ..................... Irene Hervey
Albert .................. ..... Dougląs Walton
Clothilde ............... Julius Compton
Fouųuet ...........  Clarence Wilson
Haydee ................... Eleanor Phelps

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ii: 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčią Dovanai 

Turiu automobilius visokiem^ reika
lams Kaina prieinama.

3319. Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS

< Dienomis Miestė tf,r' ■
163 W. Washlngton St, 

Kambarin 402 Tėl. 'Ėėarbcru 90<
Rė«.’ 5349“ So. ^ferižiitžte Av£

Res. 6600 South Artesian Avenue. 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street . 

CHICAGO, ILL.

REGISTkUO’LAS U. S. PATENT- OFISE

Qreitąjį Pęijstatįo^e į Visas Kapines
. Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Av< 
Eyergreen Park 7122 Evergreen Pai’k, III.

VALDŽIOS BANDYMAS PRIPAŽINO JJ GERIAUSIU.
Parduodam viep tik Graboriams.

ANTANAS DRUTĘNĮS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 dieną, 2:10 valandą 
po piet 1934 m., sulaukęs 38 
metų amžiaus gimęs Tauragės 
apskr., Šilalės pa r a p,, šarkų 
Kaimas.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterj Prancišką, po tėvais At- 
kočaitė, dukterj Virginia 18 
mėnesių, broli Leoną, dvi se
seris, Sophią Druktėnis,- švo- 
geri Joną, Oną Granauskienė 
ir švogeri, pusbroli Stanislovą 
Grabauską ir giminės, o Lie
tuvoj protiną, dų broliu, sese
rį ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6728 S. CUmpbėJI Avė. ‘

Laidotuvės ivykš ketvirta
dieni, rugsėjo 13 dieną.' ’2 vai. 
pietų iš, namu j Tautiškas ka
pines

Visi a. a. Antano Drutėno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai' kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį' patarnavimų IK 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moterjs, Duktė, Brolis, 
Seserys. Pusbrolis, “ 
gvogeriai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriuą S, P, Mąžęika, Teh 
Yards 1138. ’ 'rt

JOHN B. BORDEN

3314 W. 23rd FĮ., (Jhicago 
Tel. Canal 2515 arba 12510 ‘ 

SKYRIUS:' 
14R9 S. 49, Ct, Cicero, HĮ.

’’ '• Cic.ro M>1 '
11 .. -- lri-r.1 .'■■.■ ■■n1.1 ■ '<1''*■ 

Tel. Cicero 2109 w

Vis* Telętonaį:

Yards 1741-1742

Lietuviai Daktarai

l)R. MARGEI®
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau- 

gijos Nariai.___________

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

TeL Kemvood 5107
VALANDpS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

»



STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYST®

Taipgi 20 jack-BRIGHTON. PARK.— Jonas

T rumpai
Du Misa Onner Belle

po

M0RTGA6E BANKERS

SLA. Užsidegė

PRANEŠIMAI

TEL. REPUBLIC 8402
Furnished Rooms

.1

i.’

r
1

žvaigždės artistai tai 
Ona Piežienė, supra- 
Justas Kudirka, teno-

ne- 
du

i 
I

Business Service 
Biznio Patarnavimas

dio programas tokiu budu šian
dien virs tarptautiniai pagarsė
jusių dainininkų koncertu. Pa
siklausykite. Pradžia 9 vai. va
kare.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Kartais labai įkyrios mergai
čių gerklės šiame atvejyje 
buvo kibai naudingos

■K

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

MOTERIS dirbti prie išsiuvinšji- 
mo paduškų ir emblemų, gera mo
kestis. 3615 Broadway.

*

201 mokyklų 
išskyrus Chi-

PARDAVIMUI Tąyern, visas arba 
pusė, biznis išdirbtas per daug me
tų. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
miestą. 1238 W. 59th St

Chas. Pernstein 
Telefonai

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. Cicero] išdirbta per daug metų. 
Nauja ice mašina, pigiai greitam par
davimui. Rašykite Box 159, 1739 S. 
Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia______

IEŠKAU du ar tris nedidelius at
skyrus kambarius dėl vienos ypatos, 
gražioj apielinkėj South Sidej. Pra
neškite laišku. Box 160, 1739 South 
Halsted St.

Švęs- sidabrines vestu ves, sekan
tį sekmadienį

Piežienė, skambėjo 
dainuodama

GROSERNĖ ir Delicatessen krau
tuvė pardavimui. Geras biznis, ge- 
ra vieta, pigi renda. Pagyvenimui 
kambariai užpakaly 1753 W. 59 St.

Ar jūsų stogas reikalauja patai
symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystėg darbą.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St 
Tel. Victory 4965

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

. Chicago. I1L

Ice Cream 
Konų — Pretzel’ių 
SO. WALLACE STREET 

Tel. Yards 4996 
Chicago. I1L

i

Furhiture & Fixtures 
Rakandai-Ralshi

GENERAUS KONTRAKTORIUS
Statom naujus ir taisom senus na

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

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

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

PARDAVIMUI Bargeaas, groser- 
nė, bučemė, kendžių ir cigarų krau
tuvė, reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Pardavimo priežastis, turi kitą biz
ni. Atsišaukite

919 W. 35 St.
Renda $25.00, iškaitant 6 kambariai 

užpakalį ir garadžius.

CLASSIFIEDADS

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nu vežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Grating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANŲ 

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

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountain Įrengimų

8645

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brown caracųl $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 kailiniai scrafs 
po $2. Ėconomy Section.

MILLER FUR COMPANY. 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

BATŲ taisymo dirbtuvė, parduo
siu labai pigiai iš priežasties kito 
bizniaus, 6 metai išdirbta.

3750 W. 56 PI.

Trečiadieny, rugsėjo 12 dieną 8 
vai. vakare Sandaros svetainėj, 814 
W. 33rd St. įvyksta visų SLA. kuo
pų valdybų ir organizatorių susirin
kimas SLA. vajaus ir lietuvių jau
nimo reikaluose. Svarbu kad visų 
kuopų darbuotojai šiame susirinkime 
dalyvautų.

Justas čiliauskas, sekr.

Bridgeport — Draugystė Palai
mintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 12 d. 8 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje Malonėkite 
į laiką pribūti, nes yra daug kas 
aptarti. Valdyba.

Sarpaliaus Grupės Vaikai kurie 
dalyvavo Liet. Dienoj Pasaulinėj 
Parodoj kviečiami atsilankyti i 
Woodman svet., 83rd ir Lime St. 
seredoj, rugsėjo 12 d. 7 vai. vak 
Tėvai taipgi kviečiami XaI“tu ateiti.

Brighton Park — Lietuvių Žaga
rės kliubb susirinkimas įvyksta rug
sėjo 13 dieną, 8 vai. vakare Yuškos 
svetainėj 2417 W. 43 St. Taipgi 
kviečiame naujų narių prisirašyti. 
Klubas yra draugiškas ir labdaringas. 
Paremkite savo kliubą,1 atsilankyda
mi ir atsivesdami naujų narių. Kvie
čia kliubo vadovas P. Arlauskas.

Lithuanian Republican Club of 
Brighton Park laikys mėnesinį susi-1 
rinkimą 8-tą vai vakare, rugsėjo 13 
dieną, B. R. Pietkewičio ofise 2608 
West 47 St. Prašome atsivesti porą 
naujų narių.

V. Baliunas, pirm.
B. R. Pietkiewicz, rašt.

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

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

1 Doleri
Jeigu materijolą pirkaite pas mūs.
Beck’s Dept. Store,

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

Wm. Mayer
. 1_______ __

Ofisas: Evergreen Park 7146 
Res. Prospect 4308

St. Maria & Ever
green Monument Co. 
Autorizuoti Išdirbėjai AugŠtos 
Rūšies Paminklų. Pastatom Pa
minklus visose Kapinėse.

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZIE AVĖ. 

Post' Office Evergreen Park, III.

Mokyklom. — 
Cook apskrityje 
cagoje, atsidarė mokslo metams 
su 77,000 mokinių. į

. REIKALINGA patyrusi mergina 
prie abelno namų darbo. Turi kal
bėti angliškai, geri namai. H. Graff 
6436 S. Morgan St. Tel. Normai 4621.

Pilietybės Pamokos
Prasidės Ketverge, Rugsėjo (Septem- 
ber) 20tą, 1934, 7:30 vai. vakare.

Kreipkitės prie

Joseph J. Grish, 
4631 So. Ashland Avenue 

Telephonas: Boulevard 2800.

1500
Chicagos Lietuvių 

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

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Antrų rankų budavojimui medžia

ga. Nauji ir vartoti medžiai sta
tybai.

8008—3039 So. Halsted St, 
Chicago. 

Tel Victory 1272 
Tel. Victory 1273

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nami| savininkai 
atsiliepkite

Patinka “Naujienų” 
programai

Atsakykit žemiau 
paduotus klausimus

Amerikos valdžia siū
lo jums imtis paskolas 
namų pataisymams. Bet 
mums rodos, kad dide
lė didžiuma lietuvių na
mų savininkų valdžios 
pasiulymu negali pasi
naudoti. O tai dėl to, 
kad paskolos negali 
gauti tie, kurie nėra už
mokėję procentų ant 
morgičių arba neužmo
kėję taksų. Be to na
mų savininkas negali 
būti bedarbis, ir pasko
los gali gauti tiktai 
penktą dalį savo meti
nio uždarbio. Jeigu jis 
uždirba $1500 j metus 
(o daugelis ir tiek neuž
dirba), tai jis gali pasi
skolint ne daugiau, 
kaip $300. Jeigu jo na
mas yra senas, tai su 
tiek pinigų jis jo neat
naujins.

Kas gali valdžios siū
lomą paskolą paimti, 
mes raginame visus pa
sinaudoti valdžios plia- 
nų. Bet mums rupi su
žinoti, kiek namų savi
ninkų valdžios plianu 
negalės pasinaudoti. To
dėl mes norime gauti ži
nių iš pačių namų savi
ninkų. Atsakykit čia pa
duotus klausimus kiek
vienas. Jūsų vardai nie
kur nebus pavartoti. 
Jeigu surinktos žinios 
rodys reikalą, tai mes 
kreipsimės j valdžią su 
prašymais ir pasiūly
mais.

Savo atsakymus siųs
kite i Naujienas.
Namo savininko pareiškimas 

apie savo ir.jo namo 
finansinį stovį

Vardas ir pavardė ...................
Adresas ......................................
Esu savininkas namo, kurs 
randasi adresu ..........................
Kiek pagyvenimų? ...................
Kiek pirmo morgičio? ...........
Kiek antro morgičio? .......... ....
Ar mokėti procentai? ...........
Už kiek nemokėta?...................
Kiek taksų? ...............................
Ar taksai mokėta už 19 30 
metus ......................................
Ar mokėta už 1931 met..........
Ar mokėta už 1932 met..........
Kiek rendų į mėnesį? ...........
Kiek išlaidų namo užlaikymui 

į metus ..............................
Kiek uždirbi darbe ar bizny

je į mėnesį .......................
Kiek uždirbi darbe ar biznyje 

į metus ................... ..........

Gerbiamieji:
Musų šeimynėlei labai pa

tiko1'pareitos suvaitos “Naujie- 
nijH programas, kurį išpildė 
mė'ĄĮaitės, sesers Rimkaitės ir 
Trilikaitė. Mums labai pati
ko Rimkaitės solo ir josios se-

■ * Y *sutes duetas, kurį sudainavo 
su Trilikaitė. Ačiū labai pro
gramo vedėjams ir “Naujie
noms”.

“Naujienų” skaitytojas
p. Bartkus.

12, iricorporating special gaso- 
line and oil tanks designed by 
his father-in-law, Anton Brotz, 
chief/ research engineer for the 
Kohler company of Kohler vii- 
lage, where Waitkus lives.

His wife, Martha, whom he 
married May 25, is “strong for 
the flight,” Waitkus said, and 
“wants to go across” with him 
“Būt (that’s impossible,” Wait 
kus said.

The pilots’ five years of fly- 
ing, including 1,000 solo hours, 
began in the army. He was a 
first lieutenant at Selfridge 
Field in Michigan and is now 
a Reserve Air Corps Lieut
enant.

NAUJIENOS/ Chicago 111
-*1 "'*■...........

knygų patartina Čia atsilankyti dienį. Manau, rengėjams liks ir 
—•knygų f paąirinkimas čia ga- pelno. ---Korespondentas.
įa platu?. I<r.m reikia naujo! —------- :------
knygyno katalogo— praneškite 
laišku, bus prisiųstas.

Laike paskutinių 30 dienų 
visos knygos parduodamos nu
piginta kaina. Verta Chica
gos ir apielinkių lietuviams pa
sinaudoti j-įoga—įsigyti gerų 
knygų pigia kaina.—P. B.

Užpuolė ir apiplėšė 
vaistininką Felik

są Lutz

Leeb ir Leopold. — Richard 
Loeb ir Nathan Leopard, savo 
laiku pagarsėję Chicagoje ryšy 
su tūlo Bobby Franka nužudy
mu, vakar pradėjo vienuoliktus 
metus kalėjime. Jie nuteisti ka
lėti visą amžių.

Trečiadienis, nigs. 12, 1934

Gražus Budriko pro
gramas

Mergaičių gerklės ir 
plėšikai

BRIDGEPORT. — Užvakar 
vienuoliktą 'valandą naktį pen
ki jauni vaikėzai užpuolė lie
tuvį vaistininką Feliksą Lutz, 
kuomet jis ėjo pro vartus į sa
vo namus. Jis gyvena prie Tau
tiškos (Parapijos bažnyčios, 35 
ir Halsted st.

Atstatę į p. Lutz revolveri, 
vaikėzai pradėjo darbuotis. At
ėmė $48.60 pinigais, $80 ver
tės aukso laikrodėlį, $20 ver
tės grandinėlę ir $20 ventės 
akinius. Kas jie buvo, p. Lutz

ir Ieva Gasparaičiai, brighton- • nežino. —JJS.
parkiečiai, uoliai rengiasi prie; 
paminėjimo 25-kiy metų savo| 
ženybinio gyvenimo sukaktu- j 
vių bei sidabrinių vestuvių, ku
rios įvyks ateinantį sekmadie
nį, Liepos svetainėje, Archer 
ir Kean Avės.

Ponai Gasparaičiai yra dideli 
“Naujienų’ rėmėjai ir yra pla
čiai chicagiečiams žinomi, kai
po pažangus ir aktyvus žmo
nės.

J. ir L Gasparaičiai 
rengiasi prie šau

nių sukaktuvių

Vienas iš gražiausių Budri
ko Krautuvės radio programų 
buvo pereitą sekmadienį, iš 
WCFL, 1:00 — 2:00 vai. Re
tai pasitaiko išgirsti tokių pro
gramų lietuviškose radio va
landose.
— ponia 
naą ir p. 
ras.

Ponia
lyg lakštingala, 
klasiškas ir liaudies daineles. 
Gi p. Kudirka sudainavo 'taip 
kaip operos artistui pritinka; 
maloniai, švelniai, parodąs 
pilną technišką, išsilavinimą 
ir mokslą. Teko patirt, kad 
atėjo daug telefoninių sveiki
nimų į stotį WCFL, reiškian
čių pasitenkinimo p. Kudirkos 
dainavimu.

Kitą programo dalį išpildė 
Budriko Radio Orkestras, su
grodamas keletą liaudies šo
kių, vykusiai ir tinkamai pa
rinktų.

Sekantis Budriko Krautu
vės programas bus ketvirta
dienį iš WHFC, 1420 K., 7:30 
iki 8:30 vai. vakare.’ Visi pė- 
siklausykite.

— Korespondentas.

Associated Press 
apie “Lituanicos An
trosios” skridimą

BRIGHTON PARK. 
jauni vyrukai, pasirinkę plėši
mo karjerą, kaipo pelningiau^ 
šią, šeštadienį, apie 8:30 va
kare sumanė padaryti vizitą j 
lietuvio p. Daučiuno krautuvę, 
2427 Wst 41st Street.

Paskatinimas vizitui buvo di
delis. Mat, šeštadienio vaka
ras. Grosernėj paprastai šeš
tadieniais būna didelis biznis ir 
pinigų registeryje daugiau 
gu paprastai. Ir jaunieji 
vyrukai vizitą padarė.

Dėl viso ko pasiėmė ir
revolverį, kad padaryti į krau
tuvės savininką didesnį. įspūdį.

Įėjo plėšikai į krautuvę. Di
desnio įspūdžio padarymui pra
dėjo revolverius švaistyti. Bet 
revolveriai padarė labai nege
rą įspūdį į dvi mažas mergai
tes, kurios tuo laiku buvo krau
tuvėje. Jos pradėjo klykti. 
£mė klykti taip, kaip paprastai 
moteriškos, nors ir jaunos, mo
ka.

/Mergaičių klykimas, atrodo, 
paveikė daug giliau į vagilius, 
negu vagilių revolveriai į mer
gaites, nes movę prie registe- 
rio ir pagriebę kas pakliuvo po 
ranka, vagiliai per duris ir pa
sileido kiek kojos neša. Kiek 
žinia, p. Daučiunas nukentėjo 
iki $50.00. —A. š.

Dalyvaus daug joniškiečių
Kadangi ponai Gasparaičiai 

yra pasižymėjusio Joniškiečių 
Kliubo veiklus nariai, tai nu
matoma, kad daug ir joniškie
čių dalyvaus jų jubiliejuje. 
Būdami malonau^ budo žmo
nės, Gapšiai pasidarė daug 
draugų, tad ir ant šių jų si
dabrinių vestuvių tikimasi 
skaitlingo atsilankymo. Busian
ti muzika ir puikus programas, 
kuriame dalyvaus pasižymėju
sios ypatos.—Baltas.

Šiomis dienomis Associated 
Press, didžiausioji Amerikoje 
žinių agentūra išplatino vi
siems krašto laikraščiams pla
čių žinią apie “Lituanicos II” 
skridimą, kuri įvykins leitenan
tas Feliksas Vaitkus.

Associated Press žinioje, ku
ri paduota iš Milwaukee, Wis., 
sakoma:

“Aušros” Knygynas 
vėl atgijo

P-s Pyshka kitatautis, 
bet lietuviškai kalba 

mat, vedęs lietuvę -
• ......... ... .

WEST PULLMAN
55 kuopos susirinkimas įvyko 
praeitą sekmadienį West Pull
man Park svetainėje. (Priimti 
į kuopą M. ir S. Pyshkai, abu 
vietiniai gyventojai. Mary Pysh- 
kas, lietuvė, duktė p. š. Paša- 
karnio, tik p. (Pyshka kitatau
tis, bet manome, kad juodu ga
lės būti Susivienijime, nes nors 
ir kitatautis, bet jau moka ge
rai kalbėti lietitoiškai.

Kiti reikalai buvo palikti ki
tam susirinkimui.

Korespondentas.

žiedas.
Lea, Elmhurst turėjo žiedą. Jis 
pražuvo. Po kiek laiko atsira
do ant piršto Miss Dolly Fuller, 
334 May pole avė. „Miss Lea 
į teismą. Paaiškėjo, Miss Lea 
ir Miss Fuller įsimylėjo į vie
ną ir tą patį vyrą. Keršydama, 
Miss Lea nusiuntė žiedą Miss 
Fulleriutei ir vėliau apskundė, 
kad buk pavogusi.

* * *

Banditai. — Du ginkluoti 
banditai užpuolė ir apiplėšė Pu- 
laski Loan and Building Assoc
iation, 3016 Throop st. Pavogė 
$200. r

* * *

Alaus vamzdžiai
Broderick,
Charles Paulus, 
mak, valė alaus 
Ta verne, 1623
avė. Sprogo jų
čiukas, kurį naudojo 
Abu sunkiai apdeginti, 

s '* * * 
Ugnis Wpšyje. —

pp. Joseph Larkin, 7635 South 
Michigan avė., kūdikio „lopšis. 
Perdaug įkaitęs kavos indas 
uždegė staltiesę, o ta lopšį. Kū
dikis, 11 mėnesių mergaitė 
Therese, mirė.

* * *

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimų su 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 lyto iki piet. Įžymus 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje;

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Frank
2221 S. Keeler ir 

4108 W. Cer- 
vamzdžius Al’s 

N. California 
gazolininis pe- 

darbe.

Poras dienų atgal man teko 
atsilankyti į “Aušros” Knygy
ną, 3653 So. Halsted St. Pa
sikalbėjus su knygyno vedėju 
pasirodė, kad lietuviai vėl pra
deda interesuotis knygų skai
tymu. Laike paskutinių poros 
metų knygų skaitymas btfvo 
užmiršties klausimas, bet da
bar, šiek tiek laikams gerėjant, 
ir knygų biznis pradeda gerė
ti.

“Aušros” Knygyno katalogas 
jau baigamas spausdinti, per 
šias dienas bus gatavas. Aps- 
ščiai knygų užsakyta iš Lietu
vos. Knygyno vedėjo supra
timu knygų skaitymas laipsniš
kai lietuviuose grįžta. Kultū
riški žmonės be knygų, be ap- 
švietos kaip žuvis be vandens 
ne ilgai gali gyventi.

“Aušros” Knygynas yra ati
darąs kasdien nuo 8:30 iki 5 
valandai. Reikale bile kurių

Darbo Dienos Paradas 
West Pullmane

WEST PULLMAN. —- Lie
tus sugadino darbo dienos pa
radą. Užtat paradas buvo su
rengtas praeitą sekmadienį, 
žmonių buvo vidutiniškai. Aš 
bučiau sakęs, net ir parašęs, 
kad žmonių buvo labai daug, 
bet man westpullmaniečiai sa
kė, kad kitais metais būdavo 
pilnas parkas publikos.

Bet žmonių tur būt nestoka- 
vo visiems, čia buvo visokių 
įrengimų? Keli tymai lošė base- 
ball. Daugumas publikos žiurė
jo kuris jauktas laimės. Čis pat 
vaikai jodinėjo ant arkliukų. 
Ratas su žmonėmis suko į pa
danges, kiti važinėjosi ant 
“karuselės” ir taip toliau. Sma
gu buvo laiką praleisti West 
Pullman Park į pereitą sekma-

Kohler Fliėr Plans Flight 
Over Atlantic

Mihvaukee. — (AP) — In a 
white monoplane being secretly 
conditioned at ithe Kohler, 
Wis., airport, Felix Waitkus, 
27, will attempt a “good-will” 
trans-Atlantic flight of 4,700 
miles from New York to Kau
nas, Capital of Lithuania, as 
soon as Atlantic flying condi- 
tions permit.

Waitkus, conferring with 
aviators at the Milwaukee 
County airport today, announc- 
ed plans for the venture, which 
is being sponsored by the Ame
rican Lithuanian TransAtlantic 
Flight association, with head- 
ųuartėtš in Chicago, through 
funds ‘ contributed by Lith- 
uanian organizations in the 
UniteŪ States.

Flying solo, Waitkus, hopes 
to sėt the “Lituanica II” down 
in Kaunas 30 hours after tak- 
ing off from Floyd Bennett air* 
port, winging over the circle 
route aerošs Newfoundland, the 
Atlantic and England, and 
thence straight to Litliųania.

Waitkus, of Lithuanian ex- 
traction, has been making

i since he,

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Jų vadas-Mlrošničenko gal i dar seeret preparations since he 
padainuos ir solo. Naujienų rar was given the commission May I South Sidėj. . Atsišaukite :

1238 W. 59 St

NAŠLĖ parduos arba mainys 2 
flatų namą, 4 ir 5 kambariai, lotas 
37% pėdų ant mažos biznio pra- 
pertės

RADIO
PARSIDUODA 120 akerių farma 

Goodman, Wisconsin. Nauji budin- 
kai, gyvuliai, padargai. Priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Agentai neatsi
šaukite Atsišaukite 6317 South 
Normai Bld. Tel. Wentworth 1672.

Kazokai Naujienų 
programe

Šiandien vakare iš radio sto
ties WSBC girdėsime puikų su
tartiną dainavimą penkių ka
zokų. Tai bus pagarsėjęs Ku- 
banės Kazokų kvintetas, kurs 
dainuoja be piano pritarimo 
(o taip pat ir su pritarimu).

■ LINCŪIN’S FRIDE
IS “Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

(IT’S EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TAgTE AS THE NAME

i Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yna taip gera, 
kaip ir BONDED degtinė.

I Jeigu jus jos dar neragavote, tai pareikalaukite kitą syk, 
I kaip norėsite išsigerti. Tai yra 100 proof STRAIGHT 
I KENTUCKY BOURĘON WHISKEY. Aštuonių mėnesių 
I sena. Parduodama išskirtinai pas

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
| > WHOLESALE ONLY

3252 So. Halsted St. Tel. Victory

r
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P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosava . mo
dernišką studiją su 

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

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




