
.• f The First and Greatest Lithuanian Daily in America^

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntw»

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Hafated Street, Chicago, Illinois
, Phone CANal 8500 w» po OU»

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XXI Kaina 3c

Oficialis Pranešimas Apie 
Pabaltijo Susitarimą

Chicago, III., Ketvirtadienis, Rųgsėjo-September 13 d., 1934 No. 216

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

naujienos
\ Litnuanian Pailv new»

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1789 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

The First atid Greatest Litnuanian Daily ih America 
-—i —.  ............... .

The Lithuanian Daily News
Entered aš second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, I1L, 

linder tbe Act of Mareli 3, 1879

Pritaria Atidė j i 
mui Skridimo

► ' į

Iš AUDINYČIŲ DARBININKŲ STREIKO

Kolonijų ALTASS Komitetų Nuomonės 
apie Lietuvos Aero Klubo Patarimą

. skelbtas oficialus komunikatas, 
kuris, kaip “Latvis” pabrėžia, 
reiškia Pabaltijo sąjungos ker
tinio akmens padėjimą.

Baigiant konferenciją, latvių 
i ge

neralinis sekretorius Munters 
pareiškė savo patenkinimą dar
bu ir drauginga bendradarbia
vimo dvasia, 
konferencijoje 
išspręsti tuos 
buvo pasilikę 
pasitarimų.
ris Laretei ir Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijos politinio 
departamento direktorius Urb
šys padėkojo latvių vyriausybei 
už suteiktą vaišingumą ir taip 
pat pareiškė savo patenkinimą 
pasiektais rezultatais, kurie ras 
atbalsj toli už trijų Pabaltijo 
valstybių sienų.

Direktorius Urbšys jau va
kar vakare išvyko | Kauną.

Viceministeris Laretei išvy
ksta į Taliną šiandien popiet.

Lietuvos, Latvijos ir
Estijos bendradar
biavimo susitarimas užsienių reikalų ministerijos 

» ........

Patvirtino pirmesnes žinias apie 
sudarymą Pabaltijo “santar
vės ir bendradarbiavimo su
tarties.”

RYGA. VIII. 30. Elta. —Lat
vių telegramų agentūra prane
ša, kad vakar 19 vai. pasibaigė 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
konferencija. Visais klausimais 
buvo visiškai susitarta. Para
fuotas sutarties projektas bus 
netrukus patiektas vyriausy
bėms patvirtinti, o paskui bus 
susitarta dėl vietos, kur bus 
pasirašyta sutartis.

Sutartis pavadinta “Santar
vės ir bendradarbiavimo sutar
tis”. Ja numatomi periodiniai 
užisenių reikalų ininisterių pa- 
sita'rimai, kurių tikslas bus ko
ordinuoti visus užsienių poli
tikos klausimus, turinčius ben
dros svarbos visoms trims vals
tybėms. Koordinacijos princi
pas neliečia specifinių klausi
mų, kurių atžvifgtir' Vtė'na iš 
trijų valstybių y&i^-turėti ypa
tingą padėtį Be to, sutartimi 
numatoma diplamotinių įrkon- 
sularinių atstovų prievolė savi- 
tarpyje informuotis apie tarp
tautines sutartis, kurios bus 
ateityje sudarytos su kitomis 
valstybėmis, ir galimumas pri
sidėti kitoms valstybėms. Pa
galiau konferencija išdirbo teks- 

, tą pareiškimo, kuriuo susita
riančios šalys pasižada budėti, 
kad santarvės ir bičiulystės 
dvasia plistų trijuose kraštuo
se, ir taip pat pasižada imtis 
ir skatinti visas priemones ar
ba iniciatyvas, kurios atitinka 
tą tikslą.
“Leta” apie Rygos konferenci

jos eigą
RYGA. VIII. 30. 

“Leta” praneša šias 
nas apie du vakar 
Pabaltijo konferencijos posė
džius. Pirmas posėdis prasidėjo 
10 vai. ir užtruko iki 13,30 vai. 
Jame dalyvavo latvių užsienių 
reikalų ministerijos generalinis 
sekretorius Munterst estų už
sienių reikalų vicemin. Laretei, 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisterijos politinio departamen
to direktorius Urbšys ir konfe
rencijos sekretorius Kampe. Po 
prieš piečių 17 vai. delegatai 
vėl susirinko, šiame posėdyje, 
kuris užtruko iki 19 vai., da
lyvavo ir naujas Latvijos pa- 
siuntinys Lietuvoje Sėja, nau- 

J jas Lietuvos pasiuntinys Rygoje 
t Vileišis, Estijos pasiuntinys Ry

goje Meningas ir Lietuvos 
charge d’affaires Rygoje žilio- 

. nis. Po Šio posėdžio buvo pa-

kuri viešpatavo 
ir padėjo greitai 
klausimus, kurie 
atviri po Kauno

Estų viceministe-

Gal ir Anglija tyri
nės ginklų prekybą

LONDONAS, r. 12. —Ameri
kos senato tyrinėjimai ginklų 

j prekybos sujudino ir .Angliją.
Amunicijos fabrikantai yra la
bai nepatenkinti tais tyrinėji
mais ir tuo kas juose jau išėjo 
aikštėn.

Tečiaus Darbo partija yra 
nusitarusi, kad valdžia padary
tų tokius pat tjrrinėjimūs -In
ternacionalinės ginklų prekybos 
ir Anglijoje. Tą darbiečių rei
kalavimą remia it liberalai.

Be to darbiečiąi reikąlaitja, 
kad butų sustabdyta privatinė 
ginklų gamyba ir prekyba. '

Long laimėjo Loui 
siana rinkinius

prieVaizdai iš audinyčių streiko pietinėse valstijose. Viršuj —■ lazdomis ginkluoti pikietuotojai 
La Grange, Ga., audinyčios. Apačioj — miliciją durtuvais pastoja kelią pikietuotojams Green-

ville, S. C. 1

Audinyčių streikie
riai kovoja milicija 

kapinėse
Du streikieriai liko sunkiai* su

žeisti Saylesville, R. I. Milici
ja išvaikyta

Elta. — 
smulkme- 
įvykusius

12. 
de- 
vi- 
se-

NEW ORLEANS, La., r. 
—Reguliarė New Orleans 
mokratų organizacija, kuri 
somis priemonėmis kovojo
natorių Long pralaimėjo vaka
rykščiose nominacijose ir jas 
laimėjo Long remiami kandi
datai. Pats miestas visai ma
žyte balsų dauguma balsavo 
prieš Long, bet jį stipriai pa
rėmė visas pavietas. '

Senatoriui Long susikirtus su 
meru, buvo prisiųsta valstijos 
milicija. Todėl balsavimai gal 
pirmą kartą New Orleans pra
ėjo taip ramiai ir balsai buvo 
suskaityti teisingai.

Bet Long priešai nerimsta. 
Jie kovosią jį ir toliau.

49 susirgo miegamą 
ja liga

ORH

SPRINGFIELD, Iii. ,r. 12. — 
Pastaromis dienomis Illinois 
valstijoje dar 49 < žmones susir
go miegamąja liga. Epidemijos 
centrais yra Peoria, Fulton' ir 
Vermillion pavietai. Serga dau
giausia senesni žmonės.

* is
ta

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

Nepastovus, tarpais galbūt 
lietus; maža permaina tempe
ratūroj.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:- 
05.

NUREMBERG, Vokietijoj, r. 
12.— Užsibaigiant nacių kon
gresui vienas rudmarškiniiį va
das pamišo ir nudurs peiliu mie
gojusius šėtroj du rudmarški- 
nius. Taipgi staigiai pasimirė 
tarybos narys Klein, savininkas 
hotelio, kuriame Hitleris buvo 
apsistojęs.

SAYLESVILLE, R. L, rūgs. 
12.—Apie 2,000 pikietuotojų ir 
streiko pritarėjų šaindie susi
rėmė su valstijos milicija vie
tos kapinėse. Milicija šovė | 
minią ir du streikierius gal mir
tinai sužeidė. Tai yra pirmas 
atsitikimas Naujojoj Anglijoj, 
kad milicija panaudojo šiame 
streike šaunamuosius ginklus.

Tečiaus šis milicijos puolimas 
ir Šaudymas streikierių taip su
judino visus gyventojus, 
tuojaus prie audinyčios 
rinko dar keli tūkstančiai 
nių ir puolė miliciją.

Milicija bandė gintis ir dar 
vieną žmogų peršovė ir dauge
li pritroškino nuodingomis du
jomis, tečiaus milicija vistiek 
liko nugalėta ir turėjo slėptis 
audihyčios kieme, už spigliuotų 
vielų.

Visoj apygardoj paskelbtas 
karo stovis.

CHESTER, S. G., c. 12. — 
Penkios kuopos milicijos liko 
pasiųstos į Eureka audinyčią, 
sužinojus, kad skrajojantis 
streikierių būrys vyksta užda
ryti tą audinyčią.
Protestuoja prieš naudojimą 

valdžios ginklų
WASHINGTON, r. 12. — 

Streikieriai pasiuntė aštrų pro
testą prezidentui Rooseveltui 
ir karo sekretoriui Deru prieš 
audėjų streike milicininkų nau
dojimą valdžios ginklų. Protes
tai pasiųsti ir penkių valstijų 
gubernatoriams ir tų valstijų 
kongresmanams ir, senatoriams.

Streikieriai sako, kad milici
jos v-artojami ginklai priklauso 
federalinei valdžiai.

Dar daugiau milicijos 
streikierius 

CHIARLOTTE, N. C., 
-Prieš streikuojančius

v

kad 
susi- 
žmo-

prieš

Carolina audįnyčių darbininkus, 
liko pasiųsta dar daugiau mi-1 
licijos ir pastatytą dar daugiau^ 
kulkosvaidžių/ štreikieriams pa-* 
sisekus uždaryti dar kelias au- 
dinyčias. t • •

WASHINGTON, r. 12.— Ar- 
thur Besse, pirmininkas kodek
so viršininkų tvilnonų pramo
nėj, vyksta ^pasitarti su prezi
dento paskirtąja taikymo ' tary
ba.

I Valstybės protestuo 
jprteginklore- 

kybos tyrinėjimą

Boston, Mass. •
Gerbiamieji:—

J Jūsų paklausimą, ką mes 
manom apie skridimą šį rudenį, 
tai dvejopos nuomonės negali 
būti: negalimas daiktas!
. Kol kas matomai dar LI- 
TUANICA II negatava. Bus gal 
už porosrtrejetos savaičių. Tai 
bus jau spalis. Neišmėginęs lėk
tuvo. ir neapsipratęs su jo val
dymu, Vaitkus negali lėkti. Tai 
būt saužudystė. Tam reikalin
ga prie rudens oro bent mėne- 
sis ar du. žiemos laike, gruo
dy arba sausy lėkti neįmano
ma. Taigj turi laukti pavasario.

Tiesa, Visuomenė, labiausia 
įvairios rūšies politiški padau
žos, bus nepatenkinti, kels triu
kšmą ir skandalys. Bet auko
tojai negali norėti, kad dėl jų 
penkinės ar šimtinės Vaitkus 
turi tyčia papildyti saužudystę 
ir sunaikinti lėktuvą. O musų 
gyvenimo pagaminti chroniški 
zaunos,—well, kas j jų zaunas 
kreips atidą? Darius ir Girėnas 
kaip ilgai New Yorke rengės

Sfyeo pakilti? Tie patys, 
kus neskristų iš New 1 YoSlo’ - šiandien, juodu -dievina,

Amerikos Lietuvių Transat
lantinio Skridimo Sąjungos 
Valdyba, gavusi iš prof. žemai
čio, Lietuvos Aero Klubo pir
mininko, kabelį, kuris skamba: 
“Oras Europoje Darosi Nepeląn- 
kus. Patariame Skridimą Atir 
dėti Sekančiai Vasarai”, išsiun
tinėjo visiems ALTASS kolo
nijų komitetams atsiklaUsda- 
ma, ar patarimą priimti, arba 
skridimą vykinti šiais metais.

O Chicagoje antradienį tuo 
pačiu reikalu buvo sušauktas 
Chicagos ir apielinkės ALTASS 
skyrių valdybų susirinkimas. 
Skyriai Chicagoje nutarė L.A. 
K. sugestiją priimti ir reko
mendavo ALTASS valdybai 
skridimą atidėti sekančiai va
sarai. Apie tai yra plačiau 
kitoje vietoje.

Kolonijų komitetai, kurių bu
vo atsiklausta, jau pradėjo pri
siųsti Centrui savo nuomones. 
Utica, N. Y. ir Bostonas už 
skridimo atidėjimą. Tų komi
tetų laiškai seka: k .

Utica, N.- Y, 
Rūgs. 11'41.,

. M ūsų nuomonė yra, kad Vaft-

Masarykui parali 
žuoti pirštai

PRAGA,, r. 12. —• Oficialiai 
paskelbta, kad čechoslovakijos 
prezidentui Tarnui G. Masaryk, 
84 m. ,liko paraližuoti dešinio
sios rankos pirštai. Tai įvyko 
dėl pasikeitimo arterijų kai
riojoj jo galvos pusėj. Pavo
jaus gyvasčiai nėra ir abelna 
prezidento sveikata yra gera. 
Del senatvės jo akys buvo nu
silpusios, bet dabar kiek pasi
taisė. Jis pavasary buvo su
sirgęs influenza, o inauguraci
jos ceremonijos jį visai susilp
nino.

Jis buvo' išrinktas preziden
tu 1918 m., paskui 1920 m., 
1927 m. ir 1934 m. Nors kon
stitucija nusako, , kad jokis 
prezidentas negali eiti pareigų 
daugiau dviejų terminų, bet 
Masarykui yra daroma išimtis.

WASHINGTON, rūgs. 12. — 
Senato komiteto vedami tyri
nėjimai ginklų ir amunicijos 
prekybos su kitomis šalimis, iš
šaukė kitų šalių protestus. Tuo
se tyrinėjimuose išėjo aikštėn 
kaip ginklų fabrikantai papir
kinėjo kitų, šalių valdininkus, 
davinėjo jiems kyšius. Buvo mi
nimi ir vardai. Tuojaus tos 
valstybės pareikalavo platesnių 
įrodymų, o Argentina padavė 
formalj protestą dėl jtarimo jos 
vieno admirolo.

Iš tos priežasties valstybės 
sekretorius Hull turėjo pasita
rimą su komiteto 
čiaus tyrinėjimai 
traukti.

Dabar komitetas
dyti Du Pont parako trusto vir
šininkus.

į Kauną 1934 metais. Tegul 
tampa atidėtas visas veikimas 
iki 1935 metų birželio ar lie
pos mėnesio.

—Utica ALTASS skyriaus
Valdyba.

Pirmininkas P. Uždavinis 
Sekretorius L.- Kriukonis 
Iždininkas M. Gelces . V

A./Markauskas
i • •/..

M. Zupkauskas : 
W. Boirrnot.

iki liepos 16-to, 1938 m. per po
rą mėnesių visokiais budais juos 
įtarinėjo ir šmeižė.

—F. J. Bagočius, 
Bostono Komiteto pirmininkas.

10 apkaltinta Už pa
degimus

CHICAGO—Grand jury 
kaltino dar 10 žmonių už 
degimus dėl apdraudos. Tai 
degėjų Saikai vadovavusi tūla 
Mrs. Bertha Warshovsky, 57 
m., 2108 W. Divsiion St., moti
na 6 vaikų, kuri pati padegdavo 
namus, o kiti buvo jos agentai 
ir “kostumeriai” ieškotojai.

ap- 
pa- 
pa-

nariais, 
nebus

pašaukė

Te- 
nu-

liu«-

LIETUVOS ŽINIOS
. . ■ - -v ... , ■ y /f

Rašytojas Boruta 
nuteistas 1 metams 

kalėjiman
Lukoševičius nubaustas 6 met. 

sunk. d. kai., raš. Boruta— 
4 met., teis. dr. Suvalis, poe
tas Jakubėnas ir Butkėvičius 
po' 6 mėn. - .

rasinure kusijos re
voliucijos močiute

PRAGA, čechoslovakijoj, r. 
12.— Šiandie pasimirė Ekateri- 
ną Bręškovskajaf y 90 m. am
žiaus, žinoma ką*P2 ‘‘Rusijos 
revoliucijos močiutė”. 

■ 

------------ , •

Bandė nusinuodyti 
Charles Levine

Garažninkai tariasi 
dėl kodekso

CHICAGO— Chicagoje laiko 
suvažiavimą įvairių automobilių 
aptarnavimo draugijų atstovai- 
garažninkai, automobilių taisy
tojai, parkintojai. Kadangi val
džia neparuošė jiems kodekso, 
tai jie paruošiu savo kodeksą.

Be to jie reikalaus pravesti 
įstatymus, kad automobiliai 
periodiškai butų peržiūrimi. Tai 
duotų daugiau darbo daugeliui 
mechanikų ir padarytų auto
mobilius ir trokus saugesniais.

NEW YYORK, r. 12. —Char
les A. Levine, ‘ kuris iš skur
džiaus laike karo pardavinėda
mas skudurus ir geležgalius, 
virto milionierium ir paskui 
1927 m. pasisamdė lakūną Cla- 

• rėnce Chamberiain ir su juo 
perskrido Atlantiką, ‘ iš New 
Yorko į Vokietiją ir šiaip vi
sokių šposą yra pridaręs, ban- 

' dė hiisitroškinti gasu savo drau
go A. Walter nAtnuose. Bet jis 
liko laikui pastebėtas ir atgai
vintas.

5 žmonės sudegė
___________________________

ANCHORAGE, AlaSkoj, r. 12.
Motina ir 4 jos vaikai sudegė 
gaisre, kuris kilo užsidegus ga- 
solinui jos r namuose Ruby, prie 

' ■■■ ■ ■ ' . ...'.

r. 12.
abiejų Yukon upės. .<

ji. , i iii

RYMAS, r. 12. —Generolų 
konferencija svarsto sumany
mą i. sutrumpinti kareiviavimą 
Italijos armijoje nuo 18 mėn. 
iki vienų metų. Tikslas— suma
žinimas išlaidų.

SAN DIEGO, Cal.,>. 12. - 
Garsus rašytojas biznio reika
lais, Joseph Wild, 65 m., nusi
žudė nušokdamas nuo Cabrillo 
tilto, Balboa parke.

6 . »• . • >' • '

i

KAUNAS, rugp. 25 
lių ginčai, vakar buvo baigti 11 
vai. 45 min. ir kariuomenės 
teismas išėjo tartis.

Teismas tarėsi iki 31/ž vai. 
Rezoliucija paskelbta tokia:

Kariuomenės teismas nut 
sprendė: Galutinėje išvadoje 
nubausti rašytoją Kazį Boru
tą 4 met. sunk. darb. kalėjimo,
Joną Lukoševičių 6 met. sunk/ 
darb. kalėjimo, poetą Kazį Ja*' 
kubėną, Joną Butkevičių ir 
Maksimą šuvalį po 6 men. sunk, 
darbų kalėjimo, visus su B st. 
28 ir 30 str. pasėkomis; teismo 
išlaidas priteisti iš nuteistųjų 
lygiomis įr solidariai, o jiems 
nepasiturint padengti jas vals-, 
tybės iždo lėšomis; kaltės įro
domuosius daiktus palikti by
loje. 3

Teisiamuosius Antaną Vii-: 
činską ir Oną Bcfrutienę-Ka- 
zanskaitę išteisinti.

VAŠKAI
——M— , ’

Pereitą savaitę 
Vaškų valsč. Kaupų kaime, ve* 
žant rugius, apvirtęs vežimas 
mirtinai sutriuškino to kaimo 
gyventoją Meiliūną Povilą.

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

Parduoda laivakortes ant 
visą laivų.

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

Ofisas atdaras iki 8 valandai 
vakaro. Nedaliomis nuo 9 iki 
| vai, dieną.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

TeL Canal 8500

f J ssr



KL. JURGELIONIS
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$2,00

YVilliiiiavi

4216 Archer Avenue;

$3.00

Print

Address

Jonas Weight

Enperience

Viso

^įtleAcHo

Anta
Giei

Lietuviškos 
Degtinės

Liutkus
Vincas

NATHAN 
KANTER

Antanas 
Kiniaskas, 
Pijus Ba-

Naujoji dalyba. Bedarbė su 
mažėjo. NBA silpnos pu 
sės. NRA 
listams. 
Gamybos 
kų laisvė

YRA 
pavojinga

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

.... State 
Print

a rome Visiems Greitai

Visose Alinėse 
Mutual Trijų

Žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

tvarkyti ir visokią kitokią ga
mybą. Tai butų senoviškos 
kapitalistinės tvarkos galo pra
džia.

Po 25 centus
J. Bcniušią, 

čius, R. D.. < 
čas, J. Japtaitis, j. Repšy 
Janušauckas, J. Ccsaitis.

SIUSKIT P ER 
NAUJIENAS

To prašo Lietuvos žmonėsir
Lietuvos berikai

aras yra 
ne-

Kokia ta “naujoji dalyba” 
bus, tada dar visiems buvo ne
aišku.

Nuo to laiko praėjo du me-

Amerikos Lietuvių Transatlantinio -Skridimo Sąjunga, baigda
ma vienų metų •darbą, sudarė pilną “LITU A NICOS H? skridimo 
aukotojų sąrašą ir šiuomi jį pradeda skelbti.

s$ra$e stęMfcmės paduoki visus vardus aukotoji!, nors ir 
smulkiausių. Tačiau, gal pasitaikys, kad vieno ar kito aukotojo 
vardas -bus praleistas, tad prašome tų, kurių vardai netilps, at- 
kreipti j tai ALTTAS$ centro atydą. ’ • * .

Kadangi kai kurių aukotojų vardai buvo labai neaiškiai para
šyti, tai gali pasitaikyti klaidos vąręhiąse. Iš anksto už tai atsi
prašome. •

Kadangi “Litųanicos II” skridimui aukąvo tūkstančiai lietu
vių, tai ir sąrašas bus labai ilgas ir jis eis per spaudą mažiausiai 
mėnesį laiko. Jeigu kartais jūsų vardas nepasirodys sąrašo pra-

DRAUGIJOMS 
/ ' . . k- 4

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms 
Kortelės' " 
Pasveikinimai, etc.

J Velveeta turtingai švelnių 
Cheddar Sūrio skonį sudėta 
daug visokio sveikatų 
palaikamČio maisto. '

Labai ihaistingas dėl kū
dikiu. Vartokite Kraft Vel
veeta dėl sandvičių ir prie 
virimo ... ku o tanki ausiai 1

EKSPERTAS LAIKRODŽIŲ TAI
SYME. Oficialė'Gelžkelių Inspekcija 

LIETUVIŠKI REKORDAI.
GAIDOS ijAlNAVIMUInir Muasikališkiems Instrumen
tams.

PARDUODAM VISOKIUS MUZIKALIŠKUS INSTRUMENTUS.

Mes galime peikti NRA iš, 
savo pusės, iŠ įmonių intere
sų pusės. Bet kapitalistai ir 
jų spauda peikia NRA iš savo

“Naujoji dalyba” jau nebėra 
neaiškus pažadas ar misterija. 
Prezidentas Rooseveltas ir jam 
paklusnus kongresas atliko mil
žiniškus darbus žmonių naudai. 
Ir tai į tokį trumpą laišką. Iš
viso tik į du metu.

Sunku ir suminėti viską, kas 
yra atlikta Roosevelto adminis
tracijos- (Daugiau parodyta ge
rų norų, negu vaisių

Hooveriui baigiant savo lai
ką, Amerikoj buvo .arti A8,Q00,- 
000 bedarbių. Dabar, Roose- 
veltui baigiant antrus darbo 
metus, bedarbių yra kone per- 
ous mažiau ■— apie 10,000,000. 
* t • .. ? *■ 1 '

žinoma, bedarbės klausimas 
nėra išrištas, bet bedarbės 
sumažinimui daug padaryta.

pusėš. Jįems yra nejpaken- 
pajti -IŠIRĄ $eja. Kaip 

tąi vąldžia gali kištis j jų 
reikalus, kaip ji drysta jiems 
diktuoti, kiek jie pelno turi 
gatiti, kiek mokėti darbinin-i 
kam s ir kokias unijas pripa
žinti? Tai tuo piktinasi ka
pitalistai.

Artinasi rinkimai ir mes vėl 
kalbame apie politiką.

Rinkimai, kurie artinasi, tu
rės parodyti Amerikos žmonių 
kryptį, ar jie krypsta ,į dešinę, 
ar į kairę.

Kada Amerikos žmonės rin
ko Roosevelįą į prezidentus, 
jie išreiškė neabejotiną troški
mą įko nors geresnio, ’ ko nors 
naujo, kas duotų jiems progos 
galutinai nepaskęsti skolose ir 
bėdose, o anaiptol iš jų išsi
krapštyti. Jie troško Roosevel
to “naujos dalybos”.

Renkant Rooseveltą žodžiai 
“new deal” “naujoji dalyba” 
skambėjo masinančiai ir išreiš* 
ke milijonų žmonių pageidavi-

aisus kapita- 
Vilkai <r avys 
plejiayiinas. yil

Sųlyg kapitalistų teorijomis 
valdžia turi laikytis nuošaliai 
kovoje kapitalistų su darbi
ninkais, ir turi duoti pilną va
lią vilkams daryti ką jie nori 
su ,avelėmis. Jeigu avelės ne
gali nuo vilkų atsiginti, tai ne 
valdžios dalykas.

Roosevelto administracija 
buvo pirmutinė Amerikoje, 
kuri atmetė šitas kapitalistų 
teorijas. Ji parodė, jkad tai 
yra valdžios pareiga suvaldy
ti vilkus, kada znuo jų gręsia 
išnaikinimo pavojus visoms 
avims.

Mums Roosevelto NRA nėra 
užtektinai galingas. Bet kapi
talistams NRA išrodo kaip pei
lis po kaklu ir yra visai nepa
geidaujamas. Ir kada jie bai
siausiai puola NRA, mes visgi 
turime NRA ginti.

Viso ............
KENORA, ONT
Rinkėjas: Jonas Martinoni

Jonas Martinonis
T. Dudėnas ...... *
Vincas Musteikis
Jonas Dapšys ....
P. Ši urna ..........
F. Zelba ............

CBAKING
POWDĘR

fome PriceTbdaty'
Aqo

25 ounces£54

I Rinkėjai: Ąl?x įr
JfiQzqs ijradiius.

Po $2.00: i
M. 'Zavadskas. Jopa? Mačiu

lis, Simas GiTttUs, ^Vladas Stti- 
čka, B. Tmesky, Vaivadą 
Jonas Riliokas, Antanas Li- 
nartas.

Aleksas Kabpav'yče $1.00, 
,V. MickcVič .„j.................  $l;Q0
Adolfas Lfepittsikas    J75c* { 
Pę 50 centų:
Ant. Vilimas. Prahą? Vasutič, 
John Leknickps, Xaflft- 
le, Anelė •Lallaįle, Kasparas 
Valutis, Petras StiilginskaS, 
Mykolas Čėpla, Kaįys-Stafn 
kus, Alfonsas &taif£us, EmiM-

Gerkit ir Reikalaukit

Viso ....
KANADA

Little Bras, - D, Or., t N. S 
Rinkėjas: Juozas Liutkus. ■ 1 ■ " * I
Po $5.00 aukos:

Juozas
Juknelis,
Juozas Grinevičius 
beckis.

Vincas Vagoms .
Pctrusė Grinevičienė •

Po $2.00:
Kazys Vagonis, Julė Vago- 

nienė, Juozas Grinkevičius 
Marė ‘Grinkevičienė, Aleksan
dra BugailiŠkiene, Jonas Vasi
liauskas, Albina Arentaitė.

Henri (Ąlice) Ącce>>
Franci jos 16 metų kaimietė, 
kuri iš liguistos mergaitės vi
sa eile opių operacijų liko pa
versta j sveiką ir normalų ber
niuką. Manoma, kad jis galė
siąs vesti ir net turėti vaikų.

Tarp įmonių bedarbei ma
žinti Roosevelto administraci
ja pavartojo dar negirdėtų 
Amerikoje dalykų. Labiausia 
kapitalistams nepakenčiamas 
yra NRA. Per NRA valdžia 
galėjo sutrumpinti valandas, 
nustatyti minimum atlygini
mą ir šiek tiek -nukapoti ne
svietiškus kapitalistų pelnus. 
NRA taip pat paskatino dar
bininkų unijas į aštresnę ko
vą su kapitalu.

Žinoma, NRA toli gražu ne
atlieka to, kas reikėtų, ir savo 
tikslo neatsiekįa. NRA admi
nistracijai permažai yra duo
ta galės. Ji beturi tinkamo; 
budo bausti prasikaltusius ka
pitalistus. NRA administrato
rius gali nuo prasikaltėlių 
atimti ‘įpėlinąjį arą”. Atėmus* 
arą, yra pasitikima žmonė
mis, kad jie tokias firmas boi- 
kotuos, nuo 
atimtas. Teč'iaus žmonės 
ra aiškiai prie to raginami

Už tai visa kapitalistinė 
spauda Amerikoje pakėlė rėk
smą, kad Rooseveltas yra dik
tatorius, kad jis atima asmens 
laisvę, kad jis paniekina Ame
rikos konstituciją, kuri tą lais
vę garantuoja, ir šitais argu-

1
Biznio Korteles
Laiškus <ir Konvertus
Plakatus

mentais ir rėksmais nori aSti- 
traūkt Iiuo Rbosėvėltb žmonių 
pasitikėjimą ir paramą. Kal
bomis apie konstituciją ir as
mens laisvę jie nori vii 'pasi
vergti žmonės į didžiausią ne
laisvę. ‘'Nes jų laisvė yra tik 
vilkų laisvė gaudyti ir ryti 
avis. Su tokia laisve avims 
nelabai leaip ėjosi.

Viso ........    $49.45
(Bus daugiau)

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <3|
arti St.Louis A v. -JTel. Kedjsie 8902

Vartos, 'Ifetfiųs ir druskos vanos. ' 
swimming ^ool.

Rusiška ir .turkiška pirtis
Mntdritns1 seredomis Iki 7 V. v.

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE A? MILK 
4TSELF! '

&TN0S RUPTURA
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
gali suteikti palengvinimą.. .ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre
ti generacija Diržu (Truss) išdirbejų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimu!
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl yaricose gyslą, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
riams. , ‘ '

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti We»s St.

prašome sąrašą sekti iki jų vardai nepasirodys.
Aukų sąrašas yna pirmiausiai padalintas į šalis, ptaskiau į vai 

stijas ir miestus.
Aukotojų vardai seka:

(Tęsinys)
KANADA,

Fort Whyte, Man.
Rinkėjai: Juozas Raudonis

V. Daubaras ...... .. .
C. Tumputis ..... ....... .....
J. Raudonis ..................
Holen Tum^utis ...........
Josephine Raudonis ....

Po $1.00:
Jonas Januša, Justinas Ru- 

gailiškis, Juozas Bardzeviče 
Antanina Bąrzdzevičienė, Ane
lė BardzeviČiute, Adomas Gi- 
žaš. Fjzbicta įGižrene, 
Tobleskas.
Po. 50 centų:

Aldone Grinevičaitė, 
nas Giedraitis, Elzbieta 
raifienė, Juozas Katce vičitis’, 
Berta Katėevičiėne, Antanas 
Glinskas, Alena Janušiene, 
Alena Jonušaitė, •Saliomija 
Janušaite, Juozas Močiulaitis, 
Mikase Močiulaitiene, Augus
tas Bitkeris, Petras žemaitis, 
Leone -Žemaitienė, Marė Va
siliauskaitė, Julius Viniskas,

Marė Močiuiaity'tė ....... /25
Antanės Glinskas ....... .25

YOURtYtJ
Nlght and Moming to keep 
thetn Clean, Clear and Healthy 

for Ftee ^ye'Card* 
or **JEye Beauty” Book

Muri»«Co-.‘l)«Pt‘H-S., 9 K ObUSuCUcaga

Pilnas ‘litouto F Aukotojų PolitiKa 
įrašas

Dantei W. Bell

kuris tapo paskirtas biudžeto 
direktorium vieton rezignavu
sio Lewis W. Douglas. Jis jau 
daugiau kaip 20 metų dirba iž
do depąrtamente.

IMmMK
4707 S. Halsted St.

.Tel. IfflDS 0803T

Kapitalistiška gamyba yra 
be pieno. Kas ką užsimano 
gaminti, tas tą gamina. Užsi- 
manimas gaminti nekyla iš vi
suomenės reikalo, bet iš noro 
gauti daugiau pelno. Norėti 
kuodaugiausia pelno ir jo vi
sokiausiais budais siekti, kad- 
ir su didžiausia skriauda ki
tiems, yra pirmoji kapitalisti
nės tvarkos “dorybė”/ Tai yra 
grobikų “dorybe”. Ją jie va
dina asmens laisve.

Rooseveltas yra pirmutinis 
prezidentas, kurs padarė aiš- 
ikius žingsnius linkui gamybos 
tvarkymo. Sumažinimui j^i- 
vų pertekliaus fermeriams 
nuskyrė kiek kokių javų /sėti, 
o už nes,ėjimą duodą ątlygirą- 
mą. ^ąi buvo pirmutinis jo 
žingsnis į' gamybos tvarkymą. 
Ir tą jo žingsnį kapitalistų lai
kraščiai peikia, kaip tik išma
nydami. Jie bijo, kad po ši
to eksperimento jis pradės

rėnas, Petras Labielą, A. Ma
tulis, J. Pravilionis, V. Pakš- 
tis, Jonas Dunčėkas, R. Mer
kys, J. Sadauskas, J. Lukša. J. 
Silickas, M. Silickas, Vytautas 
Griganavičc, Vaslovas Lap- 
kauckas, Jonas Narušis, ATex 
( » I f. »

Jagelavyče, Jurgis šarskis, 
Antanas šarskis, Domininkas 
Gurklis, Kazimieras Virbyla, 
Vladas Skudas, M. Skudas, 
Lemus švelnys, Elzbieta La- 

J. Kačkis, P. Tau-1 pinskienė, Seliutė Biconitė,:
\rs, J. Juozas Černius, Antanas Pra- 

nevyče, Kazys Aržuolaitis,. 
Pranas Bendžaitis, P. Bend- 
žaifis. Jonas MaTtusevyče, M. 
Martusevyče, Antanas Sadauc- 
kas, Antanas Barauckas, Pra-1 
•nas Vilimas, O. Ališauskienė, 
Povilas Palubinskas, Antanas 
Vaivada, Povilas Skuja, Bo
leslovas Pliopa, Juozas Naru- 
ševyče, Jonas Petkcvyče, Pet-. 
ras Januška, Jonas -Savičių- 
kas, Juozas Brazdžius, Ona. 
Gaiva’naudkaiJė, S. Balčiūnas, 

, . . I * f

Juhzas Paplauckas, Jonas Če
paitis, Jonas Liūtas, J. Brak- 
nys, Rapolas Karalevyče, Jo
nas Karpavyče, Petrope Matu-, 
sevyčienč, Povilas Budreika, 
Ona Matulitė, Juozas Jascc- 
kąs, Jopas Čepaitis, Emilija’ 
Gudai to, Pranas hušleika, An
tanas Grimaila, Juozas Anta- 
navyčo, Klemensas Rokus, Ka
zys Janiiilionis, Petrąs Jokšys, 
Pranas Bulaitis, paliomja' 
Gurkliene, Praąąs Braknys/
Vladas Kubilius, Sofija Sire-1 
vičiene, Vladas Tarogdis, Ka
zimiera Vaškely te, Ęeleksas 
(Gikis, F. Mąsionas, F. N(ilak- 
tpis, Kašte Jakupka, Banis Elą, 
Anne Keršuls, Jonąs Jurkstas, 
Jurgis Siptokas, B. Mekytė 15c

ja Stankcvyčaitė, Jonas An- 
<lriušką, Charles Lignugaris, 
F. Pasevičis, Ą. 'Dvaranaus- 
kas, Peter Yur^stas, Petras 

. • Biskis.

.50 Felicija SurvUienė .... .30 
«501 po 25 centus:
*50, JK. Šereiva, V. Butėnas, T. 
•25 (Tumas, T. Vaišvila, Ą. Mac- 
✓25 keviČius, Ą. Kirkus, A. Naru-

MiLLiON^ OK POUNDb HAVt BCtN
I■ I.sr-;L~ BYiCiApt THT

NAUJIENOS, Chicago, UL
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Sidabrinis “Pirmyn” Cho
ro Jubiliejus

Šiemet Chicagos Lietuvių Choras ‘Pirmyn’ 
švenčia 25 metų sukaktuves. Organi

zuoja senųjų dainininkų chorą

lonu ir patiems dainininkams; 
ir visai publikai prisiminti tuos; 
“senus, gerus laikus”, kada vi- • 
si buvome jauni, pilni enrgijps1 
ir gerų troškimų ir dainavome; 
taip, kad net salių sienos skam-Į 
bėjo, ar žaliuojantys miškai 
plačiai nešė aidų skambių musų 
dainų, skrendančių iš mu’sų jau
nų krūtinių.

Tai buvo jaunystės laikai ir 
dabar juos atgaivinsime kariu 
su, “Pirmyn’ choru šiais jo ju
biliejaus metais!—K. B.

rudens sezonas didesniems parengimams kvie-
čiasi chorą talkon.

Taigi “Pirmyn” chorui vaidi
nant vietos lietuvių kultūrinia
me gyvenime tokį svarbų vaid
menį, negalima bus praeiti pa
tylomis ir pro šias didžiąsias 
chorui sukaktuves—jo sidabrL 
nį jubiliejų. Prie jo choras jau 
ruošiasi. Tik reikia, kad ir vi
suomenė paremtų svarbių cho
ro darbuotę.

Atvažiuoja iš Lietu
vos

Ateinančio 
didžiuliam Chicagos Lietuvių 
Chorui “Pirmyn” yra nepapras
tai svarbus, nes šį rudenį cho
ras švęs savo sidabrinį jubilie
jų—25 metų sukaktuves nuo jo 
susiorganizavimo, t. y. nuo su- 
siorganizavimo to choro, iš ku
rio išaugo dabartinis “Pirmyn” 
choras, būtent Chicagos Vyrų 
Socialistų Choro.*

Per tuos 25 metus chorui
teko pergyventi visokių vargų. | Choras savo jubiliejinėse iš- 
Tečiaus jis vistiek nudirbo daug j kilmėse mano atvaizduoti savo 
darbo, ugdydamas meno ir gyvavimo laikotarpį, taip 
dainos meilę tarp lietuvių, gel-.kant, visą savo istorijų, 
bedamas draugijoms ruošti ir 
įvairinti savo parengimu ir su
teikdamas suvargusiems ir sun
kaus darbo nukamuotiems dar
bininkams ne vieną malonių va
landą.

Tečiaus veik visą laikų Chi
cagos Lietuvių Chjoras “Pir
myn” daugiausia buvo vienos 
kolonijos—North Side— cho
ras. Ta kolonija jį ugdė ir pa
laikė. Tik prięš kelis metus, p. 
K. Steponavičiui paėmus vado
vauti chorui, choras pavirto į 
visos Chicagos lietuvių chorą, 
išbujojo ir pasidarė vienas di
džiausių ir geriausių lietuvių 
chorų Chicagoje.

Jis pasidarė stačiai nepava
duojamas choras, nes jokis di
desnis 
besnis 
kilmė 
myn” 

i

Kadangi dabar daugelis 
pirmųjų dainininkų vis dar

sa-

jo 
da

lyvauja chore ir jame aktyviai 
darbuojasi, tai iš senųjų daini
ninkų, kurie dainavo Chicagos 
Vyrų Socialistų chore, paskiau 
LSS. 81 kp. mišraine chore, 
senąjame “Naujosios Gadynės” 
chore, taipgi senąjame “Pir
myn” mišriame chore yra or
ganizuojamas atskiras choras, 
kuris pasirodys jubiliejiniame 
Chicagos Lietuvių Choro “Pir
myn” koncerte šį rudenį. Tas 
choras dainuos tas pačias dai
nas, kurias dainavo prieš 25 
metus ir chorą ves tie patys 
chorvedžiai, kurie ir tais lai
kais vedė.

Tai bus nepaprasta naujany- 
bė: senųjų dainininkų choras 
greta dabartinio choro ir pas
kui gal bendras visų šių dai-

parengimas, jokis svar- 
apvaikščiojimas, jokia iš- 
negali apsieiti be “Pir- 
Choro. Net ir draugijos nininkų choras. Bus tikrai ma

Gavome pranešimų, kad lai
vu ‘'Europa”, kuris pribus j 
New Yorkų apie rugsėjo 15 d. 
atvažiuoja panelė Elena Lovgo- 
valytė, paviešėti pas savo brolį, 
kuris gyvena 4005 Ev.clid Avė., 
Indiana Harbor, Ind.

Gerbiamo Lowgowdo prašome 
priduoti mv?ms naujų antrašų 
ir telefonų, kad galėtumėm 
urnai pranešti apie jos pribuvi
mų į Indiana Harbor. 
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Golfininkai sezono 
užbaigimui rengia 

turnyrą.
Lietuvių Golfininkų Sąjun

gos darbo sezonas užsibaigs 
su turnyru, kuris įvyks 16 ir 
23 šio mėnesio. Vieta Twin- 
cuglis Country Club.

Turnyras bus labai įvairus. 
Lošėjai bus padalinti į klia- 
sas, būtent, A., B ir C. Tokiu 
budu visi lošėjai turės progą 
išlošti dovanas, nors kai kurie 
ir blogiau lošia. Jau parūpin
ta dvi trofejos, kurios labai 
puikiai atrodo.

Musų pro J. Miller duoda 
puikų maišą “klubsus” susi-

ii.. ,i i ><
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KING’S BULLITEN
I1EAR YE! HEAR YE! •

In these days, when we are 
štili \veathering the effects of 
the present fmancia! unstab- 
ility, (Chere, we vovved we 
wouldn’t ūse that awful word 
“depression”, and we didn’t) 
wę seize such oppdrtunities as 
the Virmyn chorus is offering 
for the npxt two weeks. Jus , 
think, especially you Malė 
creatures, you’re bei ii g offered 
an excellent ehance to join the 
foremost Lithuanian chorus, 
meet some of the prečtiest 
girls to be found anywhere,i go 
places and do things while 
partfęipating in the twenty- 
flfth anniversary of the club. 
And an anniversary to this 
crowd of happy-go-lucky people 
means celebrating in a big 
way.

The beautiful part of this — 
no initiation fee. So come on, 
you Lochinvars and Carusos, 
join up before it’s too laite.
COURT CAPERS:

Al Stupor mušt, have inten- 
_ tions of becoming a general or 

yra davę didelę dėžę' saldai- something. He revieyvs all the 
nių, kurių laimėjo panelė Mi- 
leriutė. •
' Stanley; Balzekas ir gi ža

dėjo ką tai duoti. Negi jau jis 
duos Plymouthą? O gal duos 
Chryslerį? Well, pamatysime. 
Musų antras sąjungos narys 
taipgi mašinas pardavinėja. 
Girdėjau, kad duos dovanų. 
Gal ką iš Lietuvos parvežęs.

Sąjunga yra labai turtinga 
su dovanomis. Sunku viską 
suminėti. ,*

Lošėjai persitikrins, kuomet 
atvažiuos lošti. Užbaigus tur
nyrą, bus vakarienė, kur do
vanos bus įteiktos.

Pradžia turnyrų 9:00 vai. 
ryto.

Lewis Douglae
• * •

federalinis biudžeto direktorius, 
kuris iš tos vietos rezignavo 
kantu su savo pagelbininku. Jo 
rezignacijų prezidentas priėmė.

rieti. Vilija Coal Company, 
kurios savininkais yra Petru
lis ir Vitkus, pasižadėjo duo
ti ką tai, bet ką? Pirmiau jie

details of the femmes parad- 
ing before 
condescend 
“Heilo”.

My, oh

him 
to

my,

before 
utter

he Avilį 
briefa

you 
blow- 

for you by the 
And a good

vveren’t 
surprised, Johnny, at the 
out arranged 
Corpses ? P. S.
time was had by both Corpora- 
tions.

“Anybody going as far as 
Archer?” came fthe quizzical 
question from a verra polite 
young man who couldn’t bear 
to see the Surface Lines reap 
such a large proflt when he 
had būt two passengers. After 
ten oi’ twelve people generous-? 
ly offered to go along for com- 
pany, said gentleman slammedDr.. G, I. Bložis ,

G. S. raštininkas, the door and.sped off, leaving

a dozen badly chagrinęd people. 
Who was it? Whę else ęould it 
be būt Frank?

\yhat was the current aVtrac- 
tion in the front row, girls?> ’

Ona Skever socially inactive. 
Because Brother Bruno dupli- 
cates her every movė we 
haven’t seen 'him recently 
either. |

Well, so even gigilcs can 
je practical when the occasion 
arises. Can I prove it?... Whilc 
touring Yellowstone Park, the 
tires on Johnny’s car kept go- 
ing flat — after a while even 
Eddie got tired of pumping — 
so after a bit of intense con- 
centration, Monsieur Stanaitis 
solvcd the problem. Being a 
generous person, he is quite 
willing to pass on his marvel- 
ous discovery, and horiest, we 
don’t know why we didn’t think 
of it ourselves. Johnny says’ 
“Ali you have to do is to park 
the car and walk.” Colossal, 
isn’l it?

Somewhere, we’ve discovered 
that Mike is the Sočiai Secret-

ary of Corporation I. As a 
Sočiai sec. wę think he is a 
knock-put.

Maybe next week we’d better 
be more observant and pay 
more attęntįon to the anties of 
those abput us, instead of tak- 
ing it easy and being nonchal- 
ant. And please somebody, do 
something. After all, you know, 
we haven’t a staff of reporters 
vvorking 
stories.

Court

for us making up

adjoumed, 
' THE DUCHESS.

KUOMET JUSU 
DUKTĖ VYSTOSI

Į MOTERĮ

I GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios 
Naujienose.

skelbiasi

America'®

favorite/

The tantalizing flavon of true may- 
onnaiseand true old-fashioned boiled 
dressing newly combined! Smooth 
and veivety, made in the exclusive 
Kraft Mirade Whip.

KRAFT’SMIRACLEVVHIP 
SALAD DRESSING

U—.. , , .................................. į
___ -t-vt ■ f ■ « -------- ;

Komercijai Departamento 
triobesis, JFathington, D,C. 
—Suv, Vai, Patentų Konto^ 
Teinamai'

UOMET vaisbažęnklis užregistruo 
• tas tai reiškia, jog ne vienas 

kitas gali vartoti ą ypatinga vard^ ir 
ypatinga pakiet^ tos pačios rūšies 

produktui./ ...'y , .
Mums

kia, jog kiekvienas Chesterfield yra pa 
gamintas pagal vienos ypatingos formų

los ir absoliutiškai vienodus kiekviename 
pakiete, kurį jūs perkate.

Tas reiškia, jog kiekvienas Chesterfield 
yra panašus į kiekvieną kitą. Chesterfield 
-—nčrpanašus į kokj-nors kitą cigaretę...

—cigaretūS) kuris lengvesnis 
-—cigaretaSĮ kuris geresnis 

. ~-cigaretas> kuris patenkina

Daugelis mergai 
čių prieš dvide
šimts metų am
žiaus reikalauja 
toniko ir regulia
toriaus. D u o kitę 
savo dukrelei Ly- 
dia E. Pinkham’s 
Vegetable C o m - 
pound nėr atei
nančius keletą mėnesių. Pamokinki
te ja kaip apsaugoti savo sveikatą 
šiuose kritiškose laikuose. Kuomet 
ji bus linksma, sveika moteris ir mo
tina, ji bus jums dėkinga.

Parsiduoda visose vaistynyčiose.

LtjdiaRBkiMiarrvs 
vegetable Compoimo.

TUŠTI LEBELIAI 
ANT KENK

JOKS grosernin- 
kas nepaims 1 i s 
aP*e tok*U8 l^hė- 
liūs. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 
vardų geram pro- 
duktui padaryti. 
Tečiau jis žino, 

kad ir vardas rerlkia.
Bankai priklauso labiau, nei 
kitos viešos Įmonės, nuo Įspū
džio, kuri ii® daro, štai kodėl 
ir Sis tvirtas bankas auga ne
paliaujamai.

HALSTED EKCHANGE 
/NATIONAL BANK 

19th Place and
Halsted St.

Stop
•' -IĮ . ' . i

Įtching
j Skin

Nebesirūpinkite dėl 
odos niežėjimo, Plai 
skanų, Išb S r i m U, 
Dėmių ir kitų odos 

erzinimų. Gaukite bonką Žemo
Saugią ir patikėtiną priemonę 
niežėjimui pagalinti. Lengva var
toti visuomet. Visose aptiekose 
85r, 60c, $1.00. *žemo
FOR.SKIN (PRiTATIONS

\ ‘

LlSTERIb E
re/teves

SORETHROAT
Listcrine beveiK moinc raliai 
užmuža turiačiaa bendrumo q 
•u papraatais ialčiaie bakteri
jai I Tm palengvina jurų
gbrklf, kada bakterijos j< ru- J 
ekaudina. Ir Lirterine yra . 
taipjau labai veiksminga n*> 
peiltitUml žalčio. Atutgur 
studijavimai 102 žmonių lai
ke 2% žiemos mėnesių pa
rodė, kad He, kurie plauna 
gerkle bu Listerine tiktai % 
tesirgo žalčiais, turėjo H 
trumpesnius ir M lengvesnius 
už tuos, kurie neeiplovi. 
Lambert Pharmacal Co., St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%
e
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Apžvalga
KAS TA PABALTIJO 

SUTARTIS

NEMĖGSTA VIEŠUMOS

Valstybės sekretorius Hull gavo įvairių paklausi
mų ir protestų iš keleto valdžių, kurioms nepatiko se
nato komisijos tyrinėjimas amunicijos biznio. Viena iš 
tų valdžių, žinoma, yra Anglija, nes anglų spauda labai 
piktinosi, kuomet komisija iškėlė aikštėn, jogei kara
lius Jurgis padeda savo šalies fabrikantams gauti amu
nicijos kontraktus.

Bet komisijos pirmininkas, senatorius Gerai P. 
Nye, sako, kad nežiūrint tų protestų, tyrinėjimas bus 
tęsiamas. Armotų, sprogstamųjų medžiagų, submarinų 
ir kitų žudymo padargų biznis nemėgsta viešumos, nes 
jo pelnai atsiduoda ne tik žmonių krauju, bet ir ciniška 
panieka visam, kas yra dora ir kilnu žmonijos gyveni
me. To biznio numaskavimas daug prisidėtų prie at- 
steigimo gerų santykių tarpe tautų ir valstybių.

MIRĖ “REVOLIUCIJOS MOČIUTĖ”

Rusijos revoliucijos “močiutė”, Katerina Breškov- 
skaja, mirė Čekoslovakijos sostinėje, sulaukusi 90 me
tų amžiaus.

Ta nepaprasta moteris buvo, kaip sakoma, augš- 
tos kilmės, t. y. bajorė ir, rodos, net grafienė. Bet kar
tu ji buvo revoliucionierė. Ji priklausė tai Rusijos ba
jorijos kartai, kurios geresnieji atstovai jautė sąžinės 
graužimą dėl to, kad jų tėvai ir pratėviai buvo susi
krovę turtus iš plėšimo ir išnaudojimo ūkininkų. Norė
dami atitaisyti tą skriaudą ūkininkams, jie “ėjo į liau
dį”, ją švietė ir mokino kovoti prieš caro valdžią.

Toks “pakutavojantis bajoras”, tarp kitų, buvo ir 
didysis rusų rašytojas grafas Levas Tolstojus. Jisai 
bandė “atpirkti” savo luomo nuodėmes, nešiodamas 
mužiko rubus, valgydamas prastą ūkininkų maistą, ar
damas žemę ir stengdamasis kitokiais budais susilygin
ti su tais žmonėmis, kurių darbu ponai pralobo. Prieš 
pat mirsiant Tolstojus net pabėgo iš savo dvaro, nete
kęs kantrybės riuolatos kovoti su savo šeimyna, kuri jo 
“keistam” elgesiui labai nepritarė.

“Močiutė” Breškovskaja ėjo kitu keliu. Jai buvo 
ne tiek svarbu nuraminti savo individualinę sąžinę, at
sižadant poniško gyvenimo prašmatnybių, kiek pakeisti 
tą visuomenės sistemą, kurioje darbo žmogus yra pa
smerktas skurdui ir išnaudojimui. Ji pasidarė politiška 
kovotoja ir įstojo į revoliucinę liaudininkų (paskiau, 
socialistų revoliucionierių) partiją. Visa jos energija 
buvo atkreipta prieš carišką despotizmą.

Rusijos revoliucija užtiko ją ištremtą Sibire. Iš te
nai Breškovskaja, jau turėdama daugiaus kaip 70 me
tų amžiaus, skubinasi pagrįžti j tuometinę sostinę Pet
rogradą ir padėti susiorganizuoti naujai žmonių val
džiai. Bet už keleto mėnesių jau jai tenka vėl slėptis į 
nelegalį “požemį”, o toliaus bėgti visai į užsienius, ka
dangi valdžia Rusijoje pateko į rankas naujų despotų.

Po ^bolševikiško perversmo Breškovskaja buvo at
silankiusi ir Amerikoje, kur ji pasikalbėjime su įvai
rių radikalinių grupių atstovais ramiai jiems pareiškė: 
“Jau laikas mėtyti bombas!” Ji, žinoma, turėjo galvoje 
Rusiją, o ne Ameriką, kuomet ji siūlė šitą politiškos 
kovos metodą. Kaip typinga revoliucinė liaudininke, ji 
tikėjo j terorą. Tikėjo dėl to, kad matė, jogei Rusijos 
ūkininkai da yra labai tamsus ir masiniam ' veikimui 
politikoje visai nepasiruošę.

Gilumoje savo širdies ji betgi anaiptol nebuvo te- 
roristė. Ji troško užvis labiau, kad liaudis butų apšvies
ta. Kada ji šita tema kalbėdavo, tai didžiausios minios 
žmonių klausydavo jos, kaip sužavėtos. Kai ji anąmet 
buvo sustojusi Chicagoje garsiame Hull House, tai per 
kelis blokus aplinkui žmonių masės buvo užtvenkusios 
gatves.

Bet likimas neleido jai šviesti savo gimtojo krašto 
žmones. Ji, “Rusijos revoliucijos močiutė”, mirė ištrė- 
mfme, svetimoje Šalyje,

Jau žinome, kad apie rugpjū
čio pabaigą įvyko susitarimas 
tarpe trijų Pabaltijo valstybių 
— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos. Dabar atėjusiuose iš Lie
tuvos laikraščiuose randame 
“Eltos” pranešimą apie tą su
tartį. Tenai sakoma:

“Sutartis pavadinta ‘San
tarvės ir bendradarbiavimo 
sutartis’. Ja numatomi perio
diniai užsienių reikalų ijiinis- 
terių pasitarimai, kurių tiks
las bus koordinuoti visus už- 

‘ sienių politikos klausimus, 
turinčius bendros svarbos 
visoms trims valstybėms. 
Koordinacijos principas ne
liečia specialinių klausimų, 
kurių atžvilgiu viena iš tri
jų valstybių gali turėti ypa
tingų padėtį (sakysime, Vil
niaus klausimas. — “N-nų” 
Red.). Be to, sutartimi nu
matoma diplomatinių ir kon- 
sularinįų atstovų prievolė sa- 
vitarpyje informuotis apie 
tarptautines sutartis, kurios 
bus ateityje sudarytos su 
kitomis valstybėmis, ir ga
limumas prisidėti kitoms 
valstybėms. (Pagaliau konfe
rencija išdirbo tekstą pareiš
kimo, kuriuo susitariančios 
šalys pasižada budėti, kad 
santarvės ir bičiulystės dva
sia plistų trijuose kraštuose, 
ir taip pat pasižada imtis ir 
skatinti visas priemones ar
ba iniciatyvas, kurios atitin
ka tą tikslą.” '
Iš tų žodžių atrodo, kad su

tartis reiškia Pabaltijo Valsty
bių Sąjungos pradžią. Nes 
“santarvė ir bendradarbiavi
mas” pasako daugiau, negu tik 
sutikimą kartkartėmis suva
žiuoti ir pasikalbėtL.?

Tačiau pilną tų valstybių su
sitarimą dar tebetrukdo “spe
cialiai klausimai”, kurių vienos 
jų turi, kitos ne.

KIAURI STOGAI

“L. Žinios” paduoda iš Mask
vos “Izvestija” (rugp. 28 d.) 
tokių faktų:

“Eilė musų naujų dirbtu
vių ir naujų cechų pasižymi 
tokiais trukumais, kurie yra 
nepakenčiami rudenį ir žie
mą. Nepabaigti stogai, ne
veikiantis šildymas, statybi
nėmis šiukšlėmis užverstas 
dirbtuvių kiemas ir kelias 
kliudąs normališkam įmonės 
darbui. O tuo tarpu visokios 

- rųšies remonto darbas dau
gely įmonių dar nepabaig
tas. Pavyzdžiui: Kondrovo 
popierio fabrike per kiaurą 
stogą lyja lietus ir gadina 
popierį. Naro-Fomino fabri
ke audėjai lietui lyjant dir
ba po skėčiais (parašėliais).” 
Bet tai kas čia tokio? Ame

rika vistiek yra seniai “pavy- 
ta ir pralenkta”. O kad fabri
kai turėtų nekiaurus stogus, 
tai čia, gal būt, tik toks “būt- 
žuaziškas prietaras”, kurį boh 
ševikams nepritinka kopijuoti.

GORKIS — ESAMOS TVAR- 
KOS 'ŠULAS

SVEIKATOS SKYRIUS
S| Skyrių Tvarko ir Priiiuri 

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Žaizdų priežiūra
Rašo Dr. S. Biežis, 

gydytojas ir chirurgas, 
Chieago, III.

pestingai nusimazgoti savo 
rankas, kad nesuteršus žaizdos 
ir tvarščio. čia uolus švaru
mas ir antiseptikai lošia svar
biausią rolę. Kur žaizda esti 
didelė ir reikalinga sus’iuvi-

rpo, žinoma, tuo syk be gydyl 
tojo jau nebegalima apseiti. 
Tačiau iriažų šusižeidimų at
sitikimuose kiekviena šeima 
turėtų mokėti* kaip tiksliai ap
sirūpinti, kad išvengus pavo
jingų komplikacijų. Uždėji
mas voratinklių ant žaizdos, 
pilimas pelenų, purvinų ko
šių ar burokų lapų, kaip kad 
senesni žmonės darydavo, tu
rėtų būti ant visados pamirš
ti, o visados praktikuojami 
moderninė Ingi jena ir sanita- 
riškumas.

nerius, šaukė išpildami juos į 
dar erdvesnes savo gerkles, nuo 
ugnies labai išdžiuvusias.

O karšti juodi durnai suko
si tirštais debesiais apie visų 
galvas ... saulė po debesiais 
teme ... bet geriančiųjų nuo
taika vienval giedrėjo, kuo 
smagiausiai bepūškuodama šal
tame aluje...

— EKSTRA! EKSTRA! CHI
CAGA DEGA! — visa gerkle 
spiegė vaikai, pundus laikraš
čių besinešiodami ir visiems 
juos bekaišiodami.

Sunku butų rasti žmogų, 
kuris išnetyčtų nebūtų kada 
nors susižeidęs. Daugeliui ne 
viena tokių nelaimių yra pasi
taikę pergyventi. Dažniausia 
tokie užsigavimai arba susi- 
žeidimai esti maži ir nereika
lingi gydytojo pagalbos. Ta
čiau kartas nuo kanto šitokie 
maži dalykėliai išsivysto į 
gana rimtą ir didelę ligą, kuri 
net gyvybę sunaikina, jei tin
kama priežiūra iš pat prad
žios nesuteikiama. Yra labai 
nesaugu nepaisyti kad ir ma
žiausios žaizdos.

Nors visai mažai susižeidus, 
sakysime tik adata įsidurus, o 
žiūrėk į antrą, trečią dieną ta 
vieta pradeda raudonuoti, tin
ti ir skaudėti. Juo toliau vis 
blogiau: tinimas plečiasi, kar
štis kyla, protarpiais šiurpu
lys krečia, jėgos sparčiai men
kėja ir jau tokis asmuo pri
verstas lovon atsigulti kaipo 
rimtas ligonis. Tai apsikreti- 
mas pavojingomis bakterijo
mis, (arba kaip paprastai sa
koma kraujo užduodijimas)in
fekcija kurios įsigavo kunan 
per pramuštą arba prabrėžtą 
odą. Jei tokis procesas ilgai
niui lokalizuojasi, nepaplinta 
po yisą kūną,* tai viskas lai
mingai baigiasi, nors dažnai 
šitokiuose ątsitikmuose ir pri
sieina operacija daryti. Jeigu 
šis apsinuodijimas paplinta po 
visą kūną, tai Jik retais atsi
tikimais prie, geriausios prie
žiūros tegalimdi gyvybę išgel
bėti. štai kaip ^artais iš men
ko niekniekio priseina net po 
kelias savaites ligoninėje iš
vargti, daug išsikaštuoti, pa
likti ant visados sužalotu ir 
su Šiuo pasauliu atsisveikinti. 
Tų visų nemalonumų kuone 
visados galima apsilenkti, jei 
iš pat pradžios tinkama ir 
stropi priežiūra suteikiama.

štai kame pavojus gludi. 
Pavojingų bakterijų visur pil
na, bet kol jos neturi progos 
kunan įsigaubi, tai jokio pavo
jaus nesudaro. Gi susižeidus, 
kame oda lieka pramušta, per
pjauta ar perdurta, bakterijos 
gauna proga įsigauti į kūną, 
kur labai sparčiai vėisdamos 
pagamina aukščiau minėtus 
simptomus. čia turėtų būti 
aišku kiekivenam, kad atitin* 
karna ir skubi priežiūra dide
lėj daugumoj atitikimų ap
saugos komplikacijas, nes ne
duos bakterijoms progos įsi-

Garsusis anglų rašytojas H. 
G. Wells lankėsi Rusijoje ir, 
grįždamas atgal, papasakojo 
savo įspūdžius Švedijos spau
dai. Jisai esąs ląbai nusivylęs, 
ries Sovietų Sąjungoje -nėra pro
to laisvės.

Valdžią kritikuoti uždrausta. 
Anglų rašytojas bandė pasu 
kalbėti spaudos Idisvėš klausi
mu su- Maksim Gorkiui

“Bet”, saka jisai, Gorki j, 
kuri Wells seniau pažinu 
kaipo drąsų ir radikališką 
žmogų, dabar pasidaręs rerik* 
cinipfcąev
i “Tuo M,

kreipėsi j Litvinęvą ir į ta*

....... .............................. .................... ! ....................-................................................. . • • • • - •................... ■

AL. MARGERIS

Chicagos Gaisras
’ (Tęsinys)

Taip kalbėjo aukštas, solidi- 
škas, dar pojaunis, bet jau su 
baltmarge, tarytum išpudruo
ta, galva vyras; o ponas vir
šininkas nusipurtė, kaip šuva 
iš bąlos iššokęs, ir movė lin
kui durių, bandydamas pade
monstruoti savo autoritetu ii* 
atitinkamoj aukštumoj išlaiky
ti savo prestižą, bet akmens 
širdį turįs alkoholis spiovė į 
visas jo pareigas, autoritetą, 
prestižą ir ambicijas, ir tarsi 
plote plojo jį prie žemės. Jis 
visu savo ilgumu ir platumu 
išsitiesė apt grindų,’ pilvu auk
štyn.

— Pattiyg jo išsprogusį pil
vą; kai bematai ugnį alumi už
lies, — kažkas iš kertės palie
jo ironiją.

— Matai, kokių pavyzdingų 
viršininkų Chicagos miestas 
beturįs! Ugnis baisiausia, o jis 
bėsąmoniškai apsigėręs!—kaž
kas dadėjo.

Tuo tarpu drūtasis vyras, 
baltmargėš galvos ponas, pa
ėmė su keliais pagelbininkais 
poną viršininką ir nusinešė.

O' lauke staugė sirenos, skam
bėjo varpai, trimitavo automo
bilių ragai ir šiikkvo dienraš
čių pardavinėtojai:

EXTRA!
EXTRA!!
CHICAGA DEGA!!!
Mes išėjome.
Raudonas mažas autas dar 

tebestovėjo, o varpas tebešau
kė savo gaspadorių.

Staiga išbėgo iš smuklės tie 
patys vyrai, kurie nunešė po
ną viršininką ant vyškų ir pa
guldė išsimiegoti bei prasipa- 
girįoti, nutildė įkaitusį varpą, 
o raudonąjį automobilį su šo
feriu nustūmė į kiemą, kad 
smalsus pillfečiai nebematytų ir 
hėbfesipįktįritųį..,

Mudu nusipirkome laikraš
tį.

Stambaus šrifto antraštė ir 
juodi Žodžiai po antrašte dure 
mudviem abiem į akis:

— CHICAGA DEGA! Piet
vakarinės miesto dalies dideli

gauti į. žaizdas ir t<en veistis.
štai kas reikia daryti irielab 

mei ištikus: Žaizda, jei pur
vina reikia labai nuosekliai iš
valyti, oda aplink žaizdą irgi 
gražiai nušvarinti. Paskui vi
są žaizdą ir o’dą aplink ją už
tepti antsisėptiškais vaistais, 
sakysime iodb skiediniu arba 
kokiu n(rtš kitokiu antisepti
kų. šitbkis nuŠvarinimas pa
šalina daug bakteriją o anti
septikas užmuša pasilikusias. 
Toku bucm feiiįdri lieką 
dr liuosa nuo priSrip Dabrifc rei
kia sužeistą vietą - apdengti 
sterilizuotu tvarsčiu ir\tinka-
mai aprišti, kad tas tvarstis 
vietoję laikytųsi ir tąįp/^aliįc- 
t» porai, trejehj dienų, kada 
vėl reikia perrišti žaizdą taip 
pat .švariai, kaip, kad pirmą 
sykį. Žfriiogiis dtiiekąs šf d*ar- 
hą pinpiausia turi - labą* ru- 
tt±ągfc=== / .įį,

šytoją Aleksiejų Tolstojų 
het jęįkio teigiamo atsakymo 

i iš jų nesusilaukęs.” <
IŠ.

vadinasi, jau pavirto “dsamotf 
tvankos saugotoju”, nęf. reak
cininku.

>»

plotai jau išdegė! Viršininkas 
Edward H. O’Halloran visą lai
ką budi ugnies zonoje. Jo ap- 
skaitliavimu, jau aštuonių mi
lijonų dolerių vertės namų ug
nis nušlavė!

Mano augintinė pažiurėjo į 
mane, o aš į ją. Mudu1 nusi
šypsojome.

•Sėdom mašinon ir važiavom 
arčiau ugnies, visai nesitikėdar 
mi tenai susitikti su ponu vir
šininku ir pamatyti jį apskait- 
liuojant milžiniškus ugnies nuo
stolius. . .

— Važiavome — nevažiavo
me," o tiktai vietoje tupčiojo- 
me. Pagaliau įstrigome auto
mobilių . miške ir sustojome. 
Palikome mašiną ir naudojo
mės savo kojomis.

Ir kaip mes nustebome ne
tyčia -Tpatekę į jurą statinių, 
škunerių, geriančių, apsigėru- 
sių, nusigėrusių ir šiaip jau 
žiopsančių vyrų, moterų ir vai
kų!

Čia Visi šėlo, džiūgavo, nely
ginant Neronas, kada Roma 
degė!

— šitas prakeiktas bravoras 
vis tiek sudegs! Duokite dau
giau pilnų statinių! Į pragarą 
su tuščiomis! Duokite daugiau 
škunerių! Gerk, Džianai! Svei
kas, Džimi! Gerk, tu son of 
----------- ! Gerk, Bili. Megi, 
eikš gi čid! štai, trauk iš ma
no škunerio. Duok vaikams. 
Taip karšta, Išdžiuvę, šelmiai...

šaukė didelis būrys vyrų, 
jaunų, posenių ir visai senų. 
Jiems padėjo moterys su vai
kais.

— Taip, vyrai, visai taip! 
Bravoras vis tiek sudegs, o sy
kiu su juo ir alus, jeigu neiš- 
geršiihe! Daugiau pilnų stati
nių! Daugiau škunerių! Ura! 
už Rooseveltą! Jis panaikino 
prohibiciją. Ursi! visi ura! už 
Rooseveltą H

— Taip, taip. Išgerkime Vi
są! Toks puikus alus! Gėda, 
vyrai^gėda palikti tokį alų ug
nies nasrams! Daugiau pilnų 
statinių! Pripilkite škimerius!

šaukė pakeldami erdvius šku-

— I pragarą su savo eks
tra! Ar mes nematome, kad ji 
dega? ... Ar pirmą kartą? ... 
Aš dar kelnių nedėvėjau, kai 
ji degė 1871 ... Degė rude
nį ... degė tris dienas ... nuo 
spalių 8 iki 11 ... visa sude
gė ... aš sakau jum, kad ta
da Chicagos miestas visas su
degė. ..

— Meluoji, seni! Keli kvar
talai išliko sveiki, sveikutė
liai.

— Meluoju, a?! Ne! Aš tuo
met buvau ponios O’Leary kai
mynas ... Aš gerai atsimenu 
jos karvę, kuri parspyrė lik- 
tarną ir uždegė karvidę ... Aš 
ir dabar matau, kaip tuomet 
Chicaga degė ir sudegė — vi
siškai sudegė! ... Ugnis pasie
kė lipę ... peršoko per upę ... 
pasiekė ežerą ... ten uždu
so ... Bet tada Chicaga jau 
buvo sudegus — visai sudegus, 
aš sakau jum! .. .

— Sapnuoji, seni!
— Kaip Faraonas —
— apie karves... -
— Ha, ha, ha — hi, Iri, hi 

— ho, ho, ha — he, he, he.
Aštuonių dešimčių metų at

siminimais demonstravo senis, 
p “plikalupiai piemenys” juo
kėsi iš jo.

— Senis teisybę sako... Chi
cagos miestas tada degė ir su
degė. .. — še, dėduk, sklidiną 
škunerį šviežio alaus. — Guo
dė jį jauna moteriškė, su plokš
čią, kaip lėkštė, skrybėlaite ir 
išrasojusiu nuo alaite bei karš
čio veidu.

Mudu jau kuo nebaigėme iš; 
sigrusti iš šitos — liepsnoms 
pasmerkto bravoro ir alaus — 
puotos, kai pasigavo mudvie
jų apdairumą kitas senis, ki
tas klegesio sūkurys.

(Bus daugiau)

Šiais laikau jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį Mijentų skaičių. /

Amerikos įmonės gerai tu- 
pranta, kad be gertu reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojien, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus f laikraičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi ''Naujienose”,
tas visuomet turi naudos.

Jurps išnešti lavonai nuo sudegusio Moxto Castle laivo suguldyti ant porčių privatinio namo 
' '■ ' Brielle, N. J.



RADIO
Duetas, Solo, Spulkos

Išvažiuoja i Lietuvą
This is an IMP

Graboriai

Ofiso Tel. Lafayette 8650

Trump

Tel Lafayette 8572

Evergreen Park 7122

Parduodam vien tik Graboriams

4092

LAIMIAM PIGIAM NEGU KITI

ra 9047

SLA. 63 kp. rengia 
dar vieną parengimą

Vakarais nuo 6 1 
Jei Prospeet l1

Laidotuvės $95
J. J. BAGDONAS

‘Miss 
visos

The “taps” are in- 
creasing; therc are 

33 pf them now
Large number of players shows 

up for Tuesday practice

JAUNŲ LIETUVI

Rugsėjo 10 d., 8 v. vakare į- 
vyko visų Chicagos graborių 
konvencija, adresu 159 N. State

Jaunoji yra p. Krenčiaus dūk 
žymus Brigh

U karkti, atitaiso 
ystę. Priren- 
suose ateiti-

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokiu akių

te; jaunasis 
ton Parko duonkepis

Vienintelis
Vault’as 

užgirtas U. S. 
Pateht Ofiso, 

išklotas iš 
vidaus ir su 

O_ro Spaudimu 
Jis yra 

ABSOLIU
TIŠKAI 

apsaugotas 
nuo 

vandens.

LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1934; 
metams :r pirm/; J. Rūta; vice-pirtn.

sėt game with the 
and well known olever, 
Polish All-Stars.

Iš 600 šioj draugijoj priklau
sančių graborių konvencijoj da
lyvavo 150.

Svarbiausias tarimas praves
ta tai: prisilaikyti N.RA. Da
bar visi Chicagos graboriai tu
rės teisę dirbti tik 59 vai. per 
savaitę, o jų samdiniai 40 Vai. 
už tą darbo laiką jiems mdkes 
po $37.50.

Buvo patirta, kad Chicagoj 
12 graborių darė biznį neturė
dami laisnių, o 72, kitų gra
borių laisnius vartojo. Patyrus

šie laiškai yra atėję iš Europos 
Kam jie priklauso, tegul nueina j 
vyriausjjį paštą (Clark ir Adams 
gatvių) atsiimti. Reikia klausti prie 
langelio, kur padėta iškaba “Adver- 
tised \Vindow” lobčj nuo Adams 
gatvės, pasukant laiško NUMERĮ, 
kaip kad šiame sąraše pažymėta.

506 Shawer, M r. & Mrs. Jos.
508 Zlibiniene Anna.

Apsivedė p-lė Kren- 
čaite ir Reimondas 

Kavaliauskas

S. Lo
8806
žiūrėtojas P.
Halsted St.
Laiko susirinkimus kas mėnesi pir

mą penktadieni, 7:80 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3188 So 
Halsted St.

tai, 82 “graboriai” bu's pašalin
ti iš biznio.

Du lietuviai graboriai A. Ma
salskis, gavo draugijos užgy- 
rimą, kad buvo ištikimas narys 
per 21 metus, o J. J. Bagdonas 
ir jo moteris Pearl, tapo pri
imti šios draugijos nariais.

—Klajoklis.

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPŲS 
KLIUBO valdyba dėl 1934 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W.'
Marųuette Rdad, Walter Lėkis/ 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus/ fin. rašt., 4067 So.i 
Richmond St., i Frank Bakutis, ižd., 
2603 W. 69th St.. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis',Jmąršalka. '
Susirinkimai atšibuna kožną mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, "8138 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

Physical'Therapy 
and Midvvife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namUo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e at- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Praeitą sekmadienį ir vėl 
malonią valandėlę pateikė Pro- 
gress Furniture Krautuvės Vy
rų duetas, iš stoties WGES. 
šių vyrų sutartinis dainavimas 
nekiek nenuobodus ir visa
dos man patinka.

Programo vedėjas, Jonas Ro
manas, labai įspūdingai inter
pretavo Pociaus naują daine
lę “Atjok, Berneli” ir Kelpšos 
“Koks Ten Lengvus Poilsėlis”.

Advokato K. Gugio aiškini
mai apie spulkas taipgi buvo 
įdomus. Buvo ir kitų įdomių 
pranešimų.—JClausytojas.

GRABORiUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica- 
goje ir apielinkėje

Didelė ir graži •

“Karferiai” — JPenki apsi- 
maskavę ir ginkluoti banditai 
vakar užpuolė Chicago Surface 
Lines ofisą, 600 Washington 
BlvcL, ir pavogė $1,000 vertės 
karterių ir $3,500 pinigais. Ofi
se tuo laiku buvo 65 darbiniu-

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

2400 Westi Madison Street 
Vai. 1 iki '8 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. K. Rutkauskas, MJD.
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

niekiai. Tarp jų buvo ir duon
kepių pp. Naryidas, Stankus ir 
kiti. Didžiuma svečių buvo jau
nimas, tarpe kurių marinsi ir 
universitetu studentai, kaip pa
nelė Narvidaite, Ed. Bučinskas, 
Kuzmickas. Neteko sužinoti ki
tų vardų. Nežiūrint, kad sve
tainė svečiais buvo perpildyta, 
vienok tvarka buvo pavyzdin
ga ir svečiai linksminosi ligi 
šeštai valandai ryto. Vestuvių 
ceremonijos buvo ne religinėj, 
formoj. Jaunavedžiams linkime 
ilgo amžiaus. —Rep. R.

Iš Chicagos graborių 
draugijos susirin

kimo

kapines.
Visi a. a. Onos Kinlauskie- 

nės giminės, draugai ir pažįs
tate! esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti Jai paskutini patarnavi
mu ir atsisveikinimą. Nuliūdę

Vyras Vincas Kiųiauskas, 
Duktė Lioreda Baczewski, 
Seserys ir Kiti Giminės.

With the objective of trounc- 
ing the ears off them guys in 
nrtind the “Imps” are giving alt 
they have in them in training 
before meeting in a tentatively 

po\verful 
c f the

Chicagos Draugiją
Kliubų Valdybos

1934 metams

This is an IMP in a predicament

nut. rašt. Š. KtineviČe, ‘8220 So.(- 
Union Avė.; fin. rašt. F. Kaspa
ras, 8534 S. Lowe Avė.; kas. rašt.‘ 
P. Viršila, 3200 Lime St.; kasierius 
K. Laucius, 8317 S. Lituanica Avė.; 
kasos globėjai E. Blumas, 3233' 
Lame St. ir J. Malinauskas, 8409

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo' ir nebrapgumo 
Laidotuvėse....... Pašaukite........
REPublic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

CR0WN VALLT (OMPANY
Niekas kitas nepadaro panašius Va ui t’u s

“Riaušės” — Hy-Grade Pack- 
ing Company, 3830 South Mor
gan street, vakar nuskubėjo 
policija. Buvo pranešta, kad 
kilo riaušės. Policija rado, kad 
susirinkęs būrys vyrų, ieškan
čių darbo, o ne riaušės. Kiek
vienas stengėsi pirmiau įsigau
ti j vidų.

SimonM. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas getas ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 8377

Pullman 4151
10734 S.Michigan Av 

Republic 3100 
2506 W. 63 St.

June Lammai
kuri tapo pripažinta gražiausia
Anglijos mergaite —
England” ir pasiųsta į
Europos gražuolių kontestą

Lietuvės Akušeres
Mrs. Anelia K. Jarusz

Res, 6600 South Artesian Avenue.
, Phone Prospeet 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 -So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
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.

The idea of a Lithuanian 
Football team seems to be gain- 
ing constantly in appeal among 
the fellows with football-like 
inclinations for, a continiuoifely 
inereasing number of them ap- 
pear at practice meets in Mc- 
Kinley Park.

Lašt Tutesday training period 
drew some thirty five entrhu- 
siasts to the Archer & Western 
Park, where donning what old 
shoes and clothes they could re- 
cover from the attic, they fell 
in line with the “old timers”, 
permitting the ūse of the phrase 
for those who have met for 
several practice vvorkouts in 
the first three weeks.

From all indications the 
team will be of considerable 
weight for if the present status 
is maintained “Imps” will put 
out a team with an average 
yveiglit of 175 Ibs.

Rugsėjo 12 (i. laivu ‘Bremen’ 
išvažiavo Lietuvon panelė Ur- 
butytė, kuri virš metai laiko 
buvo atvažiavusi pasiviešėti pas 
savo sesutę ponią Juodsnukie- 
nę, Woodruiff, Wis.

Kartu su ja išVažiavo Pet
ronėlė Brazauskaitė iš Cicero. 
Mat jos abi paeina iš vieno 
krašto, tai kartu važiuojant: 
bus daug smagiau s.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

/e.; teisėjas K. Valaitis, 
iiion Avė.; ligonių pri- 

Petrailis, 8159 So.
Tūkstančiai “be kelnių” — 

Apie 100,000 vyrų Chicagoj e 
dabar yra “be kelnių*’, o tūks
tančiai merginų be suknelių. 
Valymo pramonėje -kilus strei
kui rūbų savininkai negali jų' 
atgauti. TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY

STES Valdyba 1984 metains: Pet
ras Kiltis pirm., 3347 S. Lituanica 
Avė.; Liudvikas Yucius vice^pirm., 
3252 So. Halsted St.; Steponas 
Narkis prot. rašt., 1900 W. 35th 
St.; Feliksas Kasparas fin. rašt., 
3584 So. Lowe Avė.; Jonas Zalato- 
rih ižd., 6630 So. Western Avė.; 
Zigm. Grigonis kontr. rašt., 4427 
So. Francisco ‘Avė.; Jonas Paža
ras. 4427 So. Francisco Avenue; 
Povilas Sakalauskas maršalka, 3600 
So. Union Avė.; Steponas Narkis 
korespondenas, 1900 W. 85th St. 
Susirinkimai atsibuna kas antras 

nedėldienis kiekvieno mėnesio Chica- 
§0s <LiėtuVių Auditų^įioj, 8133 South 

[alsted St. 12-ta vai. diena.

Graborius 
koplyčia' dykai 

i9.ct-

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

Dentiatas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nup 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

T0WN OF LAKE.— Pereito 
šeštadienio vakare Krenčiaus 
svetainėje, 1809 W. 46th St, 
turėjome progos būti vestuvių 
puotoje. Apsivedė p-lė Kren-. 
čaitė, Kręnčiaus svetainės sa
vininko duktė, su Reimondu 
Kavaliaųdku, žymiu įBrighton 
/?arko biznierium. Nors Rei
mondas amžiumi jąunas, tik
dvidešimts metų, bet biznyje
turi gana daug patyrimo. Jis 
yra vienas iš stambiausių lie
tuvių duonkepių, o kad abu
jaunavedžiai yra populiarus, tai 
ir į vestuves susirinko apie po
ra šimtų svečių, dauguma biz-

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

akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėkite mano iškabas
Valandos nuo 9j80 ryto iki B:30 va
karo. Room 8. Nekėlioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai 
Phone Canal 0523

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama , ‘ 
trumparegystę ir tolire 
gia teisingai akinius. 5 
Ūmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreiptam i 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 pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN 
rVIS ADVOKATAS 
rmak Road (W. 22 St.)

Dr. Charles Segal 
. OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

' Phone MIDWAY 2880

BURNSIDE—SLA. 63 kuopa 
susirinkimas btfvo 7 d. rūgs., 
Tuley Parko svetainėje 90 Str. 
ir St. Lawrence avė. Narių at
silankė neperdaugiausiai. Ko
misija išvažiavimo raportavo, 
kad išvažiavimas 26 rugp. Dam
brausko farmoje buvo sėkmin
gas.

Atstovas Roselando Darbinin
kų namo Bendrovės pranešė, 
kad išvažiavimas minėtos Ben
drovės davė pelno apie 30 do
lerių ir Bendrovės iždininkas 
gavo iš užsidariusio banko dar 
40 dolerių, šitų pinigų gal už
teks taksoms apmokėti.

I*'. ’Skrobutėnas davė įnešimą, 
kad surengus balių ir pageida
vo kati baliaus rengimo komisija 
butų kuopos valdybos nariai. 
Valdybos nariai sutiko su tuo.

Kuopoje yra trys ligoniai, P. 
Baubkus, J. Malinauskis ir J. 
Stankaitis.—Narys.

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

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Res. Hyds Park 8895

Dr. Susanna A. Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomte ~ ^1^

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Šaradomis ir nedėl. pagal sutartį. 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republie 7868

ONA KINIAUSKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 dieną, 9:15 vai. 
prieš piet, 1934 m., sulaukus 
49 metų amžius, gimusi Lie
tuvoje, Vištyčio miestelyje ir 
parapijoj. Amerikoj išgyveno 
32 metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Vincą Kiniaus- t 
ką, dukterį Lioredą ir jos vy
rą — Žentą Baczewski tris 
seseris Marijoną Jasinskienę, 
Viktoriją Kaminskiene ir Ka
zimierą ščiberskiene ir jųjų ’ 
vyrus — švogerius' Kazimierą ■ 
Jasinską, Vincą Kapiinską ir Į 
Lucijoną ščibersk;. Taip jau 
du brolius Lietuvoje Juozą ir 
Joną Ivaškevičius Ir daugel ki
tų giminių. Kūnas pašarvotas 
randasi namuose 3068 Davlin 
Ct.. Chicago, te!. Avpn.u* 6524*

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
rugsėjo 15 diena, *9:30 iš ryto, 1 
iŠ namų j Šv. Mykolo lietuvių 
parapijos bažnyčią, ant Waban- j 
si ir Marshfield Avės, o iš ten , 
bus nulydėta i šv. Kazimiero

Advokatai
MWWW^#WW****M*A«*>iX^R«>A^>W*«*******^*W

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis -Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. 'Boulevard 2800 ‘ 

Res. 651h So. *RoclnveU SL
• Tel. RepubĮic 9723

REGISTRUOTAS U. S. PATENT OFISE

Greitai Pristatome i Visas Kapines
Telefonas: DIDYSIS OFISAS:

93rd Street ir Turner Avenue

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Ofiso TeL Calumet 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Ratated St. 
arti 81st Street 

Valandos; 2—4, 7—9 vai vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 16—12 

dieųi.

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 
, Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 18th St. Tel. Canal 6174
CHICAGO, ILL

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

2201
Ofiso valandos: Kasdien nuo’9 iki 1 

Vakarais’: Panedėlio, Seredos ir
Pėtnyėios 6 iki 9 • 

Telefonas 'Canal 1175 
Namai:’ 6459 K Rodkvrell Street 

^Telefonas Republic 9600 •>

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-
___________gijos. iNąriąį.___________

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

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
valdyba 1984 metams: T. Janulis, 
pirm., 3430 So. Morgan Št.; A. 
Maziliauskas pirm, pag., 6185 S. 
Rockwell St.; P. Killis nut. rašt., 
8347 So. Lituanica Avė.; M. Z. 
Kadziauskas turto rašt., 5325 W. 
23rd PI., Cicero, III.; F. Bakutis 
ižd., 2603 W. 69th St.; A. Ružins- 
kas kontrolės rašt.; J. Barčius 
apiek. iždo; F. KuneviČia maršalka. 
Susirinkimus laiko kiekvieną mė

nesi kas trečią antradienj, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. 7:80 vai. vak.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

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. Campbell Avė.
' 'Prospeet 0469

Joseph V. Mockus
LIETUVIS ADVOKATAS 

' ■ .Dienomis Jdiešte' ~

Telefonas Yards 0994

Dr. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
> • ■ Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitolūus 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DOMICĖLĖ NAJULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 dieną, 10:00 vai. 
1934 m., sulaukus 50 metų 
amžiaus, gimus Silvestrų kai
me. Daukuviškio para p., Šiau
lių apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
sdnO Liudviką ’fr dukterį Do
micėlę, tetą ir sesėr;, vyrą 
Liudviką Najulj, kuris gyve
na adresu 2113 S. Halsted St.

Kūnas pašarvotas, • randasi 
1932 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyČioj 
rugsėju 14 dieną, 2 -vai. po piet 
iš namų j Tautiškas -kapines?

Visi a. a. Domicėlės NajU- 
lis giminės, draugai Jr pažiba
mi esat nuoširdžiai 'krečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir Suteik
ti jai paskutini patritavimą fr 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Liudvikas Najulis, Sūnūs, 
Duktė ir Visi Giminės.

h* ?4-
Laidotuvėse patarnauja gra- 

■bor|us J. j.‘ Bagdonas, Telefo
nas Jlępublic 8100. ’ * — *

Telefonas Yards 1188 ,

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems *eika- 
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHjGAGO. ILL.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46th St 
Tel. Boulevard Č203 ir 8418

1327 So., 49th Ct
Tąl. Cicero 8724. Koplyčia dykąi. 
A.4. .n. .... .i,........  .—4..

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kųopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti? o mh- 
“ ’ sų darbu busite užganėdinti.
2814 W. 23rd PI, Chi&go 

Tel. Canal 2516 arba 2516 
SKYRIUS: ‘

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
rtK: W» I*. •»

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

DR. V. A. ŠIMKUS
# GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

Vai.. Nedėliomis duo 10 iki 12
8343' South Halsted St ' 

Tel. įoųlęvard 1401

DR. STRIKOL’IS
Į Aiąbųl^ce Patarąąyiptiąs Dieną ir Nąktl 
| koplyčia ir Var^ąi py^l

J. F. EUDEIKIS
Ofisas 4645 So. ASHLAND; AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2dki:4 ir nuo 6 iki 8;

Vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.t ®0UleVard 7820 
Namų Tel Prospeet 1989

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
R*z. Tel Vintorv 2848

DR-
756 W. 35tK SI

Cor. bf 85th and -Halsted Sts.
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CHICAGOS APIELINKĖS ALTASS KOMI 
TETAS PAREMIA LIETUVOS AKRO

KLUBO PATAR1MA.
Rekomenduoja ALTASS valdybai skridi 

mą atidėti sekančiai vasarai
Reiškia Įeit Vaitkui pasitikėjimą ir jį sveikina; 

susirinkime dalyvavo 50 kolonijų veikėjų.
Chicagos ir apielinkes ALTASS lokalių komitetų valdybos re

komendavo Centro valdybai atidėti “Lituanicos II” skridimą se
kančiai vasarai, susirinkime, kuris įvyko antradienį vakare, 
Wm. J. Kareivos svetainėje, 4644 South Paikina street.

Lokaliai komitetai suėję į bendrą susirinkimą su Centro val
dyba, padarė tą rekomendaciją atsižvelgdami į Lietuvos Aero 
Klubo pirmininko prof. žemaičio telegrama, kurioje sakoma: 
“oras Europoje darosi nepalankus. Patariame skridimą atidėti 
sekančiai vasarai.”

Paremdami Aero Klubo patarimą ir išdiskusavę klausimą iš vi
sų atžvilgių, 50 kolonijų veikėjų susirinkimas priėmė vienbal
siai rezoliuciją, kurioj pareiškia savo nuvmonę sekančiais žo
džiais:

REZOLIUCIJA.
Amerikos Lietuvių Trans-A Mantinio Skridimo Sąjungos cent

ro valdyba ir Chicagos bei apielinkių komitetų bendras susirin
kimas, laikytas rugsėjo 11 d. 1934 m., susipažino su Lietuvos 
Aero Klubo pirmininko, prof. žemaičio, kablegramos turiniu, 
kuri skamba taip: “ORAS EUROPOJE DAROSI NEPALAN
KUS. PATARIAME SKRIDIMĄ ATIDĖTI SEKANČIAI VA
SARAI,” ir, visapusiškai apsvarstęs ALTASS valdybos praneši
mą apie “Lituanicos II” įrengimo darbų stov| šioje valandoje, 
daro Šiuos tarimus:

1. Kadangi jau dabar dėl oro nepalankumo butų labai nesau
gu ir neprotinga leisti lakūnui skristi per okeaną, o vėliaus, kai 
lėktuvo paruošimas bus galutinai pabaigtas, erai gali pasidaryti 
dar pavojingesni, tai mes paremiame Lietuvos Aero Klubo pa
tarimą ir rekomenduojame ALTASS valdybai skridimą atidėti 
sekančiai vasarai.

2. Kadangi kuone visi pinigai lėktuvui ir jo įtaisoms jau yra 
sukelti ir kuone visa kas reikia skridimui yra supirkta ir be
lieka tik užmokėti kelias pasilikusias sąskaitas, o paskui paden
gti lėktuvo išlaikymo ir lakūno atlyginimo išlaidas, kuries nega
les būti didelės palyginti su tąja stambia suma, kurią iki šiol 
visuomenė, sudėjo, tai susirinkimas neabejoja, jogei tranzatlan- 
tinio skridimo rėmėjai stengsis šį darbą be didelio vargo daves- 
ti iki sėkmingos pabaigos.

3. Kadangi Įeit. Feliksas Vaitkus savo gabumais ir kvalifika
cijomis pasirodė pilnai kompetentiškras atlikti pavęstąjį jam di
delį uždavinį ir savo nuoširdžiu atsidavimu musų bendram su
manymui įgijo visuomenės simpatiją ir pasitikėjimą, tai mes 
sveikiname jį, kaipo busimą amerikieČfų geros valios pasiuntinį 
musų broliams ir seserims anapus vandenyno, ir iš gilumos 
širdies linkime jam pasisekimo jo darbe ir sumanytame didvy
riškame žygyje.

Lituanica turi nu 
skristi Lietuvon ki 

ta vasara.
Taip tarė Chicagos ko
mitetai, tik betai darė 

nesmagumo.

su didžiausiu atąidėjimu ir 
pasišventimu.

Lituanica II yna saugoma 
diena ir naktį, kad koks nors 
nereikalingas žmogus ar pik
tadarys prie jos neprieitų ir 
jai ka blogą nepadarytų.

Iš komiteto pranešimų taip 
pat paaiškėjo, kad po to, kaip 
visi komitetai atsiųs surink
tus piniaus, pinigų užteksią 
apmokėjimui už visus Litua
nicos Antrosios įrengimus. 
Dar reiksią tik apmokėti už 
garažą iki kitos vasaros ir už 
gazoliną ir dąr kaikokias 
smulkias išlaidas;.

Susirinkusieji išreiškė savo 
pilną pasitikėjimą Lituanicos 
II-sios valdytoju lakūnu leite
nantu Feliksu Vaitkum, išrei
škė jam padėką už pasišven
timą, o taip jau savo geriau
sius linkėjimus. Scott M. Loftin

kailio kautai Pilietybes Painokos
ATNEŠTI PAS MUS DEL STO-

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi- Prasidės Ketverge, Rugsėjo (Septem- 
ninkai juos neatsiėmė; black pony j ber) 20tą, 1934, 7:30 vai. vakare, 
kautas $20; brown caracul $26; ĮlUlUVUS J

grny caracul $24; leopard cat $39; 
American Broadtail $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos. Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economy Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Michigan Avė., Chicago 

Atdara vakarais

Kreipkitės prie'.

Joseph J. Grish,
4631 So. Ashland Avenue 

Telephonas: Boulevard 2800.

CLASSIFIEDADS

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisių 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Dailiarašystės 
Piiietystės

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

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

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

Ine.
3321-25 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU Al YDAI 
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 ryto 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

Nepaprastas Įvykis 
Bridgeporte: norėjo 
siutą pirkti už 3 c.

iš Jacksonville, Fla., kuris ta
po išrinktas prezidentu advo
katų draugijos, American Bar 
Association, jos metinėj kon
vencijoj nesenai laikytoj Mil- 
waukee, Wis,

Stenografijos
(Gregg) 

Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
EtimotorijOB 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

CARR BROS. WRECKING CO.
Antrų rankų budavojimui medžia

ga. Nauji ir vartoti medžiai sta
tybai.

3003—8039 So. Halsted St..
Chicago.

Tel Victory 1272
Tel. Victory 1273

Furniture & Fixiures
Rakandai-ItalsM

REAL ESTATE

Trys keisti kostumeriai Pet
rausko rūbų krautuvėje.

Šiandien Birutes re 
peticija.

MADOS

<1. š. 
dra- 
Hal- 
‘kos-

Ateina rudlio — parengimų 
sezonas.

“Birutė” šiuo sezonu turės, 
kaip visuomet, vieną iš pui
kiausių parengimų. Birutie- 
čiąi taip nori ir taip daro.

šiandien Birutės nariai ren
kasi į pirmą šio sezono repe
ticiją. Visi pasilsėję, linksmi, 
ir pasirengę į smagų darbą.

Repeticija prasideda 8 vai. 
vakare toj pačioj vietoj, 
daros svetainėje, 814 W. 
Street. .

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

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

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

plants”. 
labai 
prie- 
Par-

PARDUODU 2 “rubber
Jie yra apie 6 pėdų aukščio ir 
gražiai šakoti. Pardavimo 
žastis, neturime kur laikyti, 
duosiu pigiai, kreipkitės

3614 So. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU merginos apsivedimui 
tarp 30—40 metų amžiaus, kuri my
li ūkės gyvenimą ir turi kelius šim
tus dolerių. Esu nevedęs.

Rašykite
DOMININKAS ZACK 

Box 161
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. I1L

Apie 2:30 po pietų, 11 
mėn., pas p. Petrauska, 
bužių krautuvėj, 3312 S. 
sted st., atsilankė 3 jauni 
tumeriai”, du vyrai ir mergi
na. Vienas iš jų norėjęs pirkti 
siutą. Petrauskas paprašo juos 
eiti į užpakalinę dalį krautu
vės, kur yra siutai sukabinti, 
bet vienas iš vyrų pasiliko 
priekinėj dalyj krautuvės, ne
toli nuo durų ir už valandėlės 
dūmė per duris į lauką.

Petrauskas, manydamas, 
kad tas ką nors pavogęs, sku
biai paskui jį. Tas bėgti, šis 
vytis. Pabėgus pusblokį, Pet
rauskui atėjo mintis, kad čia 
gali būti “skymas”. Anie du 
pasilikę gali dar didesnį špo
są iškirsti. SkųUofąi grįžta 
atgal. Nespėjo pribėgti prie 
krautuvės, šie du per duris 
irgi bėga, bet jau į atbulą pu
sę nuo pirmojo. Petrauskas 
pradėjo šaukti: sulaikykite! 
sulaikykite!

Susidairė nemažas būrys 
žmonių. Bėga iki 33-čios gat
vės ir paskui sukas į vakarus. 
Dauguma nežino ko vejasi ir 
už ką, ir kas reikia sulaikyti, 
nes vienas antro klausinėja. 
Viena moteris pareiškia, kad 
ii mačiusi, kad “uns paketbu- 
ką iš moters 
kęs”

Gailį gale, 
iuos pagauna 
Petrauską 
Petrauskas juos vijo, nes jie 
nieko nepavogę! O kodėl jie 
bėao? Jie negalėjo išaiškinti. 

Petrauskas, nenorėdamas 
tolesnių/keblumų, juos palei
do. Bet štai, už valandėlės at
siveda juos atgal detektyvas. 
Po trumpo klausinėjimo nu
gabeno juos į policijos stotį; 
Ten jie pasakojo, kad jie no
rėjo pirkti siutą, bet padarius 
kratą pasirodė, kad jie turi 
tik 3 centus. Policijos seržan-. 
tas pareiškė, kad jis niekuo
met negirdėjęs, kad kuri nors 
krautuvė parduotų siutus už s?vieiyiimrsusSnS^ą^ 
tris centus. tų, pranešimų ir bus svarstoma seni

n . r 'T ,, nebaigti reikalai W bąs svarstoma Reporter* J. J. o. naujį reikalai. Visų narių pareiga 
.. atsilankyti paskirtų laiku. Taipgi 

kviečiame tuos kurie nori prisirašyti

Dukterų Draugijos 
sirinkimas.

San- 
33rd

SU-

TEL. REPUBLIC 8402

1500 ££E!2
Chicagos Lietuvių 

Draugijoje '
Vyrai ir moterys nuo 15 iki 48 
metų amžiaus, t esate kviečiami i 
narius CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS, Pašalpa ligoje nuo 
$6 iki $16 savaitėj, pomirtine — 
$250,00.

įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugiion 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.

Help Wanted—Female
^^Darblninkių^ Reikią

MOTERIS dirbti prie išsiuvinėji- 
mo paduškų ir emblemų, gera mo
kestis. 3615 Broadway.BRIDGEPORTAS. — Lietu

vos Dukterų Draug|ja laikys 
savo mėnesinįi) > susirinkimų, 
šeštadienį, rugsėjo 15 d. Mark 
White Parke paprastoje sve
tainėje, 7 vai.?vakare. Visos 
narės malonėkite dalyvauti 
laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui. Taipgi 
nepamirškite užsimokėti užsi
likusias mokestis.

—A. D.udoniene, nut. raSl.

MOTERIS arba mergina tarp 25 
ir 40 metų amžiaus abelnam namų 
darbui ir prižiūrėti krautuvę. Pra
gyvenimas ant vietos. Turi kal
bėti angliškai ir lenkiškai. Turi 
būti apsukri. Mokestis sulig susita
rimo. Atsišaukite P. W. 88 West 
147 St, West Harvey, III.4F 3255

3255 — Labai patogi ir gražiai 
atrodanti rudeninė suknelė su baltu 
kalnierium ir manžetąis. Ji pri
tiks kiekvieni mergaitei kuri lanko 
mokyklą arba dirba ofise. Sukirptos 
mieros. 10, 12, 14 ir 16 metų am
žiaus mergaitėm.

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

Jo mintis patiko daugeliui, 
nes čia pasirodė proga atsi
lošti, tiems, kurie bus išlošę 
belus, patarta paaukoti juos 
Lituanicos gazolinui.

Taigi tiktai betai darė tru
putį nesmagumo, kada buvo 
sprendžiama, kad skridimas 
butų sulaikytas iki ateinančios 
vasaros.

šiaip visiems buvo aišku, 
kad šiais metais Lituanica ne
privalo skristi per okeaną. 
Nes orai jau dabar yra blogi, 
o bus dar blogesni. Lituanica 
dar nebaigta rengti, o dar ją

Svarbiausia- 
gi, kad Lietuvos Aero Klubas, 
kurs atstovauja geriausius 
Lietuvos ekspertus tame daly
ke, pataria skridimą atidėti 
iki kitai vasarai.

Iš komiteto plačių praneši
mu, kuriuos pateikė P. Gri
gaitis, pasirodė, kiek daug

PRANEŠIMAI
rankų ištrau-

Kaip bus su betais?
Tik šitas klausimas nebuvo 

galutinai išrištas ALTASS ko
mitetų susirinkime, kurs įvy
ko antradienį Kareivos svetai
nėje ir vienbalsiai ' 
įnešimą atidėti skridimą kitai 
vasarai.

Daugeliui žmonių rūpėjo 
betai. Mat, daugelis buvo su- 
sibetiję, kad Vaitkus skris šią 
vasarą ar šį rudenį ar šią žie
mą. Kiti net betiję 
prieš vieną.

Pasirodė, kad Įeit, 
nori skristi, nežiūrint

Savo laiške komitetui jis Lituanicą teko pergalėti ko- 
griežtai pareiškė, kad jeigu 
jam lieps, tai jis skris ir nei 
pekla jo nesulaikys.

Bet liepti tur būt jam nie
kas nelieps, kad skristų. Anai
ptol, jam bus liepta, neskris- 
ti.

Kada orai jau pasidarė blo
gi, kada Lituanica 
bandyta, niekas juk 
stumti jauną drąsuolį 
sisekimą ir pražūtį.

Vienok kaip bus su 
—vis kilo klausimai 
kime.

“Aš nepaisau, kaip 
betais”, pareiškė Deveikis iŠ 
Cicero. “Mano betai bus pra
lošti, bet aš dėl to negaliu rei
kalauti, kad Įeit.
skristų, kada negalima skris
ti.” ,

“Dabar galėsim betyti, kad 
jis nuskris, o ne kad skris,” 
davė patarimų kitas bętavusių 
atstovas*.'

parėmę. reiks išbandyti.

penkis

Vaitkus
į viską, keblumų ir kliūčių įrengiant

dar neiš- 
nedrys 

į nepa-

betais?
susirin-

bus su

Vaitkus

initetui. Kone visos dalys ar 
instrumentai negalima buvo 
gauti į laiką. Daugelis kompa
nijų! pavėlino padaryti užsa
kytus daiktus dėl įvairių ne- 
permatytų priežasčių. Svar* 
blausia priežastis buvo alumi- 
nijo darbininkų streikas Cali- 
fornijoj, kur buvo dirbama 
“landing gear.” Streikas Koh- 
leryj, Wis., taip pat nemažai 
prisidėjo prie darbo sutrukdy
mo.

Tečiaus Lituanica II, nežiū
rint į visas kliūtis, jau esanti 
baigiama. Dar trūksta dveje
to dalykų, ir tada viskas bus 
tvarkoj. Lituanica II tuomet 
pasikels į orą atlikti daugelį 
bandymų. Pilnai įrengta ir 
išbandyta, ji atskris į Chica- 
gą, leitenanto Vaitkaus val
doma, ir tada ją visi galės 
pamatyti.

Tuo tarpu Kohleryj darbas 
yra stumiamas tolyn stropiai,

kas ten nors 
ir atveda pas 

Jie klausia kodėl

Brighton Park — Lietuvių Žaga
rės kliubo 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, atsilankyda
mi ir atsivesdami naujų narių. Kvie
čia kliubo vadovas P. Arlauskas.

Lithuanian. Rępu^lican Club of 
Brighton Park laikys mėnesini susi
rinkimą 8-tą vai vakare, rugsėjo 13 
diena, B. R. Pietkevvičio ofise 2608 
West 47 St. Prašome atsivesti porą 
naujų narių. ;

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

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W.. of 
A. susirinkimas jvyks pėtnyčioj rug
sėjo 14 d. Amalgamated Centro Na
me 333 So Ashland Blvd. 7:30 vai. 
vak. Malonėkite dalyvauti visi, nes 
bus svarbių reikalų aptarimui.

. .. Valdyba.
Roseland — Penktadieni, rugsėjo 

14 d. 7:30 vai. vakare Balčiūno sve, 
tainėje įvyks Kliūtį Ir Draugijų Šu
tų, pranešimų ir bus svarstoma seni

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai

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.

MOTERIS tarp 20—30 prie abel- 
no namų darbo. Be skalbimo ar 
prosinimo. Gyventi vietoje, maža 
šeimyna. $4.00 j savaite.

Crawford 0735

MOTERIS, patyrusios prie sorta- 
vimo popieros atkarpų 

1623 Lumber St.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

prie Šusivienimo. < ? Yra priimami 
abiejų lyčių be jškirtumo pažiūrų 
Dabar geriausia pwa prisirašyti.

1 Sekretorius.
--------------------  -------— ---------- -—;----------- -

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St.. Chicago.

Čia įdedu 15 centų ir praiau 

siųsti man pavyzd] No. 

Mieros

at

III.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

\tidare nuosavą mo
derniška. studija su 

Hollvwood. šviesoms. 
<20 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

per k tutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

E LINCŪLN S FRIDE
“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof”

Įįįji (IT'S EIGHT MONTHS OLD)
AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME 

į Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, 
kaip ir BONDED degtine.

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

BRIDGEPORT LKĮUOR COMPANY
325Ž So. HalsteTstWHOLESALE\ONLY

tel. Victory 5382-83

CLASSIFIEDADS
Lietuviška įstaiga 

YANKEE FOOD PRODUCTS
Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 

Fountain Įrengimų — Ice Creair 
Komi ——— Pretzel’iu 

8645 SO. WALLACE STREET 
Tel. Yards 4996 

Chicago. III.

.STOGDEINGYSTfi IR BLĖKORYSTĖ

mp? Aprobuosime dykai, 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 S. Halsted St. Tel. Victory 4965

Ar jūsų stogas reikalauja pataisy- 
o? Aprobuosime dybai. šaukite

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

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

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTO  JAS
3358 So. Halsted St. Chicago, 

Ofisas 3406 S. Halsted St.
III.

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 Lafayette 
5824 vakarais tarp 6 ir 7 v.

BRUNO ŠUKYS
4181 S. Francisco Avė., Chicago, III. 
Dienos laiku šaukite Lafayette 8851

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

PAIEŠKAU senyvo žmogaus dėl 
darbo ant farmos. Nuolatinis dar
bas Biskj primokėsiu. 650 W. 81 
St. Rad ?937.

REĮKALINGAS Barberis ant pu
sės dienos darbo.

4182 Archer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bi zn lai

GROSERNS ir Delicatessen krau
tuve pardavimui. Geras biznis, ge
ra vieta, pigi ręnda. Pagyvenimui 
kambariai užpakaly 1758 W.’ 59 St.

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

PARDUODU didelę svetainę su 3 
pagyvenimo kambariais. Svetainė 
turi būt iš ten atimta ir perkrausty
ta i kitų vieta. Iš šios svetainės ga
lima padaryti 3 garažus ar ka nors 
kita pabudavotl. 
nes mano lysaš baigiasi, 
tykite su

Parduosiu pigiai, 
Pasima-

F. GUDAS,
4601 So. Rockwell St. 

šeštadieni ir sekmadieni visa die
ną, o kitomis dienomis 
1-mas augštas,

vakarais.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

160 AKERIŲ FARM A, 25 vaisi
niai medžiai, namai geram stovyj. 
Tris mylios i rytus nuo Luther, 
Michigan. Telefonuokite Luther 47 
F 12. Mrs. Gus Koch, Luther, Mich.

ĖititT Fof Sale-
Nam ai -že m ž Parday i m ui

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

1238 W. 59 St

6 KAMBARIŲ 
barnė, 2 karų 
75x300 pėdų, 
tinkamas pasiulijimas 
tas / ‘Atsišaukite 3302

medinis namas 
garadžius, lotas 

Greitam pardavimui 
nebus atmes- 
W. 109th St»




