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Sakosi Suėmę Lindberghų 
Vaiko Žudytoją

New Jersey valstija kaltina, kad juo yra 
suimtasis Hauptman, pas kurį rasta Lind- 

bergų kūdikio išpirkimo pinigų

žudyto- 
valstija, 
nužudy- 
kad tą

NEVY YORK, rūgs. 21. — 
Nors New Yorko policija ir fe
deralinė žvsglyba dar nėra tik
ri, kad suimtasis vokietis Bru
no Richard Hauptman, pas ku
rį rasta pinigų, kuriuos Lind
berghai sumokėjo išpirkimui 
pagrobtojo kūdikio, yra tikras 
kūdikio grobikas ir jo 
jas, bet New Jercey 
kur tas grobimas ir 
mas įvyko, yra tikra,
darbą atliko pats Hauptman 
ir jau jį įtarė dėl žmogžudys
tės ir greitai pareikalaus, kad 
New Yorko valstija jį išduotų 
New Jersey teismui. New Jer
sey gubernatorius jau pasirašė 
reikalavimą Hauptmano išga-. 
vimui warrantą.

Pas Hauptmaną buvo rasta 
virš $13,000 iš tų $50,000, ku
riuos Lindberghai sumokėjo 
išpirkimui kūdikio, kuris vėliau 
buvo rastas nužudytas krū
muose netoli jų namų. Kaip nu
statyta, kudiks buvo nužudy
tas tuoj po pagrobimo ir žmog- 
vagiai reikalavo išpirkimo ir 
žadėjo grąžinti kirclikp Kuomet 
kūdikis jau buvo -jų- nužudy
tas.

Hauptman yra vokietis, 13 
metų atgal slapuku įvažiavęs į 
Ameriką, kad pasprukti nuo 
Vokietijos kalėjimo. Čia jis dir
bo dailydės darbą. Per 
metus jis niekuo 
bet pinigų turėjo

laiko jis išleidęs iš tų pinigų 
apie $150. Jis sakosi pirmiau 
uždirbdavęs biržoje, bet dabar 
ėmę nesisekti, tečaius jis vis- 
tiek išėjęs lygiomis.

Jis sakosi nežinąs Lindberg- 
hų namo ir niekad nebuvęs to
je apielinkėje, nors yra dirbęs 
netolimam miestelyje.

Dr. J. F. (“Jefsie”) Condon, 
kuris tarpininkavo tarp Lind
berghų 
kūjo 
Bronx 
lutinai
man butų tas pats žmogus, ku- 
lis iš jo paėmė pinigus kapi
nėse. Tas žmogus vadino sa
ve “John“ ir kalbėjo stipriu 
vokišku akcentu, kokiu kalba 
ir Hauptman. Betgi Condon
dar nėra galutinai pasisakęs, 
kad tai tikrai nebuvo Haup- 
man. Dr. Condon yra 
žmogus, 74 m. amžiaus, 
taip greitai susivokia.

Policija sako, kad visi
reikalaujantys laiškai, 

laiškelis, kuris buvo pa- 
prie kūdikio lovos yra 
Hauptmano' ranka. Bet

ir žmogvagių ir sumo- 
pastariesiems $50,000 

kapinėse, dar nėra ga- 
pripažinęs, kad Haupt-

senas 
ir ne

išpir-

SUĖMUS LINDBERGHŲ VAIKO GROBIKĄ

lakunai Lindberghai ir jų sūnūs, kurį grobikai pastvėrė du metai atgal ir kuris vėliau rastas nužudytas krūmuose ne-

kimo 
taipgi 
liktas 
rašyti
Dr. Condon ir delei to stipriai 
abejoja.

New Yorko policija mano, 
kad jei Hauptman pats ir ne
dalyvavo Lindberghų kūdikio 
išvogime, tai jis vistiek turėjo 
su tuo išvogimu4 ryšių, arba tu
rėjo bent vieną pagelbininką. 
Tečiaus kartu priduria:

“Betgi gali pasirodyti, kad 
tai galbūt buvo vieno žmogaus 
darbas“.

Reiškia, kad pats vienas 
Hauptman kūdikį išvogė, netu
rėdamas kur jį dėti, nužudė, 
paslėpė krūmuose ir paskiri iš
reikalavo išpirkimą.

Bet policija, apart surastų 
pinigų, jokių tikresnių įrody
mų prieš Hauptmaną neturi.

Viršuj
toli Lindberghų namo. Apačioj — Dr. J. F, (“jafsie”) Condon, kuris kaipo tarpininkas sumokėjo žmogvagiųi $50,000 išpir-' 
Kimo už vaiko sugrąžinimą. Vidury Lindberghų namas Hopewcii, N. J., iš kurio vaikas buvo pastvertas. Dešinėj — J. Edgar 
Hoover, federalinės žvalgybos viršininkas, kuris vadovavo ieškojimui žmogvagių. Suėmus New Yorke Bruno Richard Haupt
man, pas kurį rasta pluoštas sumokėtų vaiko išpirkiniui pinigu, pradeda aiškėti ir pats vaiko pagrobimas. Hauptman, sla
puku įvažiavęs vokietis, yra kaltinamas ne tik išreikalavęs išpirkimą, bet ir pats vaiką pagrobęs ir jį nužudęs.

Prezidentas kviečia 
audinyčiy darbinin
kus baigti streiką

Jis mano, kad ginčas tarp strei- 
kierių ir samdytojų gali būti 
išrištas 
svarsto

teisingai, 
pasiūlymą

Unijos

HYDE

numerį. Kada pa
tas pinigas yra iš 

išpirkimo, turint 
numerį nesunku 

pinigo davėją,
ir kitas pinigas iš 
išpirkimo. Prade- 
garažiuje po ce- 
grindimis, sienoje

kelis 
neužsiėmė, 
užtektinai. 

Su niekuo perdaug nedrauga
vo, tik mėgo medžioti ir žuvau
ti. Prieš penkis metus vedė ir 
turi 11 mėn. kūdikį. Jis saky
davosi, kad pinigus uždirbąs 
spekuliuodamas biržoje.

Pakliuvo jis pirkdamas gaso- 
liną. Jis padavė 10 dolerių 
“aukso certifikatą”, kurių da
bar mažai yra, nes prezidentas 
Rooseveltas išėmė juos iš apy
vartos. Patarnautojui tai pa
sirodė įtartina ir jis užsirašė 
automobilio 
sirodė, kad 
sumokėtojo 
automobilio
buvo susekti 
Pas jį rasta 
sumokėtojo 
jus j ieškoti, 
mentinėmis
buvo rasta dar virš $13,000 ir 
Hauptman liko suimtas.

Ikišiol Hauptman prie nieko 
neprisipažino. Jis sako, kad tuos 
pinigus jis gavęs porą metų 
atgal iš savo draugo Isadore 
Fische, kuris važiavęs Vokie
tijon ir prašęs pakelį palaikyti 
iki jis sugryš į Ameriką. Te
čiaus Fische pasimirą Vokie- 
tojoj pereitais metais; .Haupt
man nė nežinojęs, kad tame 
pakelyje yra. pinigai įr tai su
žinojęs tik keli mėnesiai atgal, 
kai pakelį atsidaręs. Nuo to

ažORH
Chicagai ir apielinkei federa* 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir biskį šilčiau,
Saulė teka 6:86, leidžiasi 6:-

Demokratai priėmė 
Sinclair planą

SACRAMENTO, Cal., r. 21. 
—Demokratų valstijos konven
cija priėmė veik visą Upton 
Sinclair “EPIC“ planą ir pasi
sakė už bedarbių apgyvendini
mą ūkiuose ir uždarytų fabri
kų gaminimą gyvenimo reik
menų.

Už tą planą balsavo ir buvu
sieji Sinclair priešininkai, kaip 
senatorius McAdoo ir k.

Sinclair planas liko priimtas 
103 balsais prieš 4.

Vokietijos opozicijos 
kunigai nenurimsta

BERLYNAS, r. 21. —Protes- 
tonų opozicijos kunigai nutarė 
ateinantį sekmadienį bažnyčio
se perskaityti aštrų raštą, pro
testuojantį prieš vysukpo Muel- 
lerio įšventinimą reicho vys
kupu, kurį tai vietai yra pasky
rę naciai.

MACOMB, III., r. 20. —Hous- 
ton, 58 m., generalinio Illinois 
prokuroro pagelbininkas, liko 
užmuštas susidūrus automobi-

PARK, N. Y., rūgs. 
21.— Prezidentas Rooseveltas 
šiandie streikuojančius audiny- 
čių da’ Oininkus pakvietė gryšti 
į darbą. Savo pasiūlyme gryš
ti į darbą prezidentas nieko 
streikieriams neprižada ir pa
lieka juos samdytojų malonei. 
Savo formaliame pareiškime jis 
sako:

“Formaliai užgirdamas pa
duotą man raportą tarybos, 
kuri tyrinėjo medvilnės audi- 
nyčių industriją, aš noriu pa
reikšti širdingiausią viltį, kad 
visi dabar streikuojantys, dar
bininkai sugryš į darbą ir kad 
visi audmenų fabrikantai pri
ims darbininkus be diskrimi
nacijos.

“Tuo pačiu laiku aš pasiti
kiu, kad fabrikantai pagelbės 
valdžiai išpildyti numatytus 
žingsnius.

“Išrišimas paliestų klausimų 
bus pasiektas kooperuojant ir 
elgianties teisingai abiems pu
sėms”, 

n.

Taryba savo raportą preziden
tui patiekė vakar. Ji taipjau 
atsišaukė į streikierius gryšti 
į darbą iki bus išspręsti visi 
ginčai. Pasak darbo sekreto
rės Perkins, prezidentas; mano, 
kad tas raportas atsteigs pa-

Roosevelto šalinin 
kas laimėjos Mass. 

nominaciją

Japonija perkasi ka 
ro reikmenis Ame

rikoje

liams stovią taiką industrijai

pa
la
tą 

sa-

Unija svarstys prezidento 
pasiūlymą

VVASHINGTON, r. 21. —Nu
matoma, kad airdinyčių darbi
ninkų streikas, kuris tęsėsi dvi 
savaites ir kuriame žuvo 13 
streikierių, bus greitai baigtas. 
Esą tą numato ir patys strei
ko vadai.

Streiko vadai gavo preziden
to pasiūlymą baigti streiką 
grindais specialės taikymo 
rybos pasiūlymų. Bet dėl 
pasiūlymų dar nėra pasakę 
vo nuomonės.

Tuo tarpu yra šaukiamas uni
jos viršininkų suvažiavimas pa
sitarti dėl prezidento ir tary
bos pasiūlymų. Kadangi dau
gelis viršininkų yra streiko 
lauke, tai kiti tik vėlai vakare 
galės pasiekti Washingtoną.

Tarybos pasiūlymai
Taryba savo raporte prezi

dentui pasiūlė:
Kad butų sudaryta bešališka 

trijų žmonių taryba, panaši tai, 
kokia yra plieno pramonėje ir 
kuri gintų darbininkų teisę prie 
kolektyvių derybų ir kitas ko
dekse numatytas darbininkų 
teises.

Kad darbo depąrtamentas ir 
federalinė prekybos komisija 
ištirtų ekonomines sąlygas in
dustrijoj ir, jeigu galima, par 
keistų algas1* ir darbo valandas.

Kad ta pati taryba ištirtų ir 
surastų budus išlyginimui dar
bo.

Kad

BOSTON, Mass., r. 21. — 
James M. Curley, tris sykius 
buvęs Bostono mūras ir karš
tas prezidento- Roosevelto ir jo 
Naujos Dalybos šalininkas, va
kar didele didžiuma balsų lai
mėjo demokratų nominaciją į 
M-ass. gubernatorius. Jo opo
nentas buvo gen. Cole, dabar
tinio gubernatoriaus Ely poli
tinis sėbras, Roosevelto prieši
ninkas.

Lenkija paliuosavo 
fašistus

VARSA VA, r. 21. — Lenki
ja paliuosavo iš Bereza Kartus- 
ka koncentracijos stovyklos 
Pinsko pelkėse pirmąją grupę 
politinių kalinių, kurie ten iš
buvo 10 savačių. Paliuosuotieji 
yra tiktai fašistai ir naciai. 
Kiti gi tebekank.inaml stovyk
loje. Išėję išrodo labai pavar
gę nuo sunkaus darbo

DENVER, Colo., r.
Vakar šiaurinėj daly 
kalnų pasirodė pirmas 
žiemos sniegas.

stovyk-

Rocky 
tikras

Kad darbo departamentas 
pasirūpintų neleisti minimum 
kodekso algoms kartu patapti 
ir maximum algomis.

' MONTREAL, Que.» r. 2jl. —• 
Vienas plėšikas užpuolė Kana 
dos nacionalio banko skyrių ii 
pastvėrė $5,000.

Išmušė langą, 
nušautas

Policistas Po-CHICAGO
nieki nujovė Joseph Piskonno- 
wicz,narį lenkų duonkepių uni
jos,'“kuris išmušė langą Wald- 
man duonkepyklos 1114 N. Ash
land Avė.

867 žmonės žuvo Ja 
ponijos tyfune;

3,027 sužeisti

VVASHINGTON, 
Senato amunicijos 
šiandie bu‘vo liudijama, kad pa
staruoju laiku Japonija pradėjo 
pirktis daug karo reikmenų 
Jungt. Valstijose.

21. — 
komitetui

Skelbia laivų darbi 
ninku streiką

■.... ... ...... ..... . *

NEW YORK, r. 2i 
ternational Seamen's Union of 
Am. paskelbė streiką visų juri
ninkų, kurie tarnauja prekybos 
laivuose, kurie plaukioja At- 
lantike ir Meksikos užlajoj, 
nuo Portland, Me. /ki Galveston, 

dirba

Tyfunas perėjo per centralinė 
Japonijos industrinį distriktą 
ir pridarė labai didelių nuos
tolių 

&

TOKIO, rūgs. 21.— Mažiau
sia 867 žmonės liko užmušti ir 
3,027 sužeisti tyfune, kuris 
perėjo per vakarinę ir centra
linę Japoniją nuo Argasaki iki 
Nagano.

žnios yra dar toli nepilnos, 
nes susisiekimas su nukentėju
sia apygarda yra labai sutruk
dytas. Tik žinoma, kad vėjas 
kartais siekė 120 mylių į vai. 
greitumo ir išmetė dideles ju
rų bangas į krantą. Daugiausia 
žmonių žuvo Osaka ir Kyoto 
miestuose. Labiausia gi nu
kentėjo turtingiausias Japoni
jos industrinis distriktas.

Policija praneša, kad vien' 
Osaka žuvo 622 žmones ir 2,114 
liko sužeisti. 128 mokyklos su
griuvo, palaidodamos griuvė
siuose vaikus ir mokytojus.

Kyoto policija praneša, kad 
ji surinkusi 203 užmuštus žmo
nes ir 854 sužeistus.

Beprotnamis Osaka pakraš
ty liko' bangos nuneštas ir pa
sigendama 60 ligonių. Netoli 
buvusi didelė raupsuočių ligo
ninė liko užlieta vandens ir su
naikinta. Manoma, kad ir joje 
žuvo apie 40 ar 50 žmonių. ,

Geležinkelių susisiekimas tarp 
Nagoya ir Okayama yra nu
trauktas. Devyni traukiniai ar
ba nušoko nuo bėgių, arba li
ko apversti. Didžiausia gele
žinkelio katastrofa ištiko prie 
Otsu. Ten nuvirto pasažieri- 
nis traukinys ir 165 žmonės li
ko užmušti.

Tyfunas nuėjo šiaurės kryp
timi palei Japonijos jurą. Per 
pusę valandos jis siautė 90 m. 
į vai. greitumu, bet tarpais 
pasiekė 120 m. greitumą. Pats 
Tokio mažai nukentėjo, liko su
griauti tik keli hangarai Ilene- 
da aerodrome ir sunaikinta 20 
lėktuvų.

1,400 japonų žuvo tyfune
TOKIO, r. 21. —Paskiausio

mis žiniomis* mažiausia 1,400 
žmonių liko užmušta ir 4,000 
sužeisti tyfune. Tuksiančiai te
bėra po namų griuvėsiais. Nuo
stoliai siekia desčtkus milionų 
dol.

Tex. Tuose laivuose 
apie 40,000 darbininkų

NEW YORK, r. 21. —Trys 
plėšikai užpuolė Corn Exchange 
banko skyrių prie Avė. D ir 
10 gt., sumušė patarnautoją ir 
pabėgo pastvėrę apie $42,000.

RYMAS, r. 21. — Tarp sam
dytojų ir darbininkų liko pa
daryta sutartis, kad padidini
mui samdos audinyčiose dirbs 
mažiausia 30 nuoš. vyrų ir jie 
gaus 12 nuoš. didesnę algą, ne
gu moterys.

Vokiečiai uždraudė kai 
mynams kalbėtis

KLAIPĖDA. —Rytų Prūsų 
gyventojams pagal Lietuvos 
sienų įsakyta, kad jie dirbda
mi laukus pasienyje arba šiaip 
susitikę su Lietuvos valdiniais 
nieko nesikalbėtų. Į 
nimą atsakytų “Heil 
ir daugiau nė žodžio, 
pastebėtas besikalbąs 
tuvos valdiniu, tokį 1 

šis naujas suvarž 
kėlė didelį pasipiktinamą

pasveiki- 
Hitlerį” 

Kas bus
x , su Lie- 

baus. 
suvaržymas su-

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius siun
čia 1 pinigus Lietuvon doleriais 
ir elitais ir užtikrina pilną ir 
greitą išmokėjimą.

Parduoda laivakortes ant 
visų laivų.

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

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

TeL Canal 8500
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way that gali suteikti palengvinimą... 
ti generacija Diržą (Truss)

f ATIDARYMAS GRAND
TAVERN

59.50

Gerkit ir Reikalaukit

Pirmadienį rytą šv. Kazimie
ro kapinėse bus palaidotas Pet-

ditai 
cago 
VVest

ban-
Chi-

Dengti su Mohair arba na-

""į.Fri'" 59.50

's

j', <.

* * D H Rv oa//T// u z? r f/o u S zf /y O

uniform — 
an angora 

blue... Bunni in 
and the sun

in similair clothing —
. Dancing during inter

— Georgie... Albina
immediately

act from the
com-

Bruno S. in an inquisitive 
mood — address book... Mar
celin in brown gloves all during 
rehearsal — chic 
in a huddle —
Somebody yellin “phooey

ninėje. P. Danius sirgo ilgą lai
ką.,

Gedulingos pamaldos įvyks 
Šv. Christine bažnyčioj, 
ir Honore.

KIEKVIENOS ’ p JT p rp JT P -A YRA
RŲŠIES "‘Lr Ii (J 1 J. U JK» A PAVOJINGA 

i Tiktai moksliškiauslai pagamintas diržas ir pritaikintas prie rupturos, jums 
. ’ . >ir apsaugoti nuo operacijos. Mes esame tre-

generacija Diržą (Truss) iŽdirbSjų, — ateikite pas mus dėl diržo su 
pilnu pasitikėjimui) .
Taipgi ELASTJC STOCKINGS (Guminės pančiakos) dėl varicose gyslų. 
BELTS, ARCHES’ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams kostume- 
nams. »,h ’ ■ . ■ r(-(- ■ ■ ■•■ >r- •

................ ..■■CHICAGO ORTOPEPJC.CO. _..nd ' / 
’^183 West Lake St.. Arti Wdls ’ - ' * -

———------~7'., . M'

Visose Alinėse 
Mutual Trij 

žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

Imame senus namų reikmenis į mainus ant naujų, 
duodame didelę nuolaidą.

Lengvus išmokėjimai .pritaikinami .visiems.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. RO0SEVELT ROAp 
arti St.Louis A v. Tel. Kedzie 8902 
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 V.. .*▼-

five girls 
snapshots...

at

Vienas iš laiškų, kuriuos gavo Lindberghai ir kuris reikalauja $100,000 išpirkimo už jų vaiko 
paliuosavimą. Vėliau susitaikyta už $50,000. Lindbtrghai tuos pinigus sumokėjo, bet vaiko ne- 
atgavo^nes vaikas buvo jau nužudytas. Dalis sumokėtų pinigų liko surasta pas Bruno Richard 
Hauptman, kurio inicialai yra padėti po laišku.

MAN UFACTU RING 

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO, ILL.

NATHAN 
KANTER

padarytas iš ąžuolo 
vertas $28.00, par-

14.95

Dengti su naujos mados Ta- 
pestry po ĮJQ

Moteriškės kūnas. — Ketvir
tadienį policija xado kūną jau
nos moteriškės Ravinijoje. Kū
nas buvo be galvos. RugpiuČio 
mėnesį buvo rasta galva, kuri, 
kaip paaiškėjo, priklauso suras
tam kunui. Buvo manyta, kad 
tai kūnas Miss Ruth Margaret 
Olson, kuri dingo iš Highland 
J’ark, IU., kiek laiko atgal. Pa
aiškėjo. tačiau, kad kūnas yra 
moteriškės apie 30 metų, kuo
met Olson mergina buvo tik 17 
metų. Policija vis dar negali 
patirti kieno kūnas yra.

Insulto byla. — Samucl 
sullo byloje, kai kurių apkaltin
tųjų advokatai daro žygius, kad 
jie nebūtų teisiami kartu su 
Insullu, nes buk bylos sprendi
mas negalįs būti bešališkas dėl 
nepalankių atsiliepimų apie In- 
sullą. Federalis prokuroras 
Dvvight Green yra nusistatęs 
prieš tai. 

* * *
Plėšikai.- - Du ginkluoti 

vakar apiplėšė ofisą
and Alton Railroad, 340
Harrison S t. Pagrobė

thauerio. Mat antrasis, James 
Long, buvo labai panašus į nu
sikaltėlį.

* * *
Geležinkeliai. — 87 geležin

kelių linijos Illinois valstijoje 
turi $476,039,980 taksuojamo 
turto, už kurį turi mokėti mo
kesčius. Traktuojamas turtas 
yra tik vienas trečdalis viso 
geležinkelių turto.

• * * *
Plyta ir kulka. — Joscph <Pi- 

skonowicz, lenkų kepėjų unijos 
narys paleido plytą į kepyklą 
Morris Waldmano, 1114 North 
Ashland avė. Mat, Waldman 
nenorėjo samdyti unijisto ke
pėjo. Policistas Ponicki pama
tė Piskonowiczių ^metant plytą 
ir pradėjo vytis. Piskonowicz 
dar greičiau bėgti. Ponicki šau
kia “sustok”. Piskonowicz ne
stoja. Tuomet Ponicki šovė ir 
užmušė Piskonowiczių vietoje.

* * *
$30,000,000 bonų. — Chicago

je susidarė komitetas, kuris va
rys propagandą už išleidimą 
$30,000,000 bonų atmokojimui 
$28,500,000 bonų, kurie pernai 
buvo išleisti bedarbių šelpimui. 
Piliečiai turės balsuoti tų bonų 
klausimu lapkričio 5 d. rinki
muose.

Pirmadieni laidoja
mas Petras Danius

Vagis Edwin Bruhauer, 27, 
prisipažino papildęs eilę vagys
čių, ir buvo nusiųstas į Joliet 
kalėjimą. Kitas žmogus išsėdėjo ras Danius, 65 metų, 2107 W. 
nekaltai kelius mėnesius kai 69th Place, kuris mirė trečia- 
teismas jį nuteisė vietoje Bre- dienį Crown Point, Ind., ligo-

Tik Peoples Krautuvėse
Visuomet gali pateikti Geriausius ir 

Gražiausius

NAMU REIKMENIS
Mažiausiomis Kainomis Mieste

■■

SEKLYČIŲ SETAI p F M C o.

Rink tinių išdirbysčių 
naujausios mados'kom- 
binacijos Pečiai
$85.00
verti po
$120.00
verti po

Šeštadienis, rūgs. 22, 1934

48.50 
*87.50
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y© u r b / 5 0 u r. hz: PILNAS BANKINIS 
PATARNAVIMAS

DtPOSITARY

B A N K S Drovers Banke
ASHLAND AVENUE TIES 

47-ta GATVE.

PERSIUNTIMAS PINIGŲ 
TRAVELERS ČEKIAI 
KASIERIAUS ČEKIAI

TAUPYMO SKYRIUS
ČEKIŲ SĄSKAITOS
SAUGUS DEPOSITAMS

BAKSAI
Šio Banko depositai yra apdrausti sulig 1933 Bankinio Akto reikala
vimu.

Pamatykite p. Stungį

Drovers National Bank 
Drovers. Trust &. Savings Bank 

(Laikinis Adresas)
Ashland Avenue prie 47th Street 

CHICAGO
Bankines Valandos: Kasdien nuo 9 v. ‘ryto iki 3 v. po piet. 

šeštadieniais: nuo 9 v. ryto iki 2 vai, po piet.

The Colonel in 
natty... Winnie in 
SNveatcr sėt 
a raineoat
shining bright... Us all wrapped 
up in green envy seeing him 
so deliciously warm — freez- 
ing... Mrs. Stephens in a plaid 
jacket — matehing feather in 
her hat... Mary and Bernard in 
the East dressing room — 
comparative privacy... Mary in 
a gay mood —■ Aldona V.’s 
party... Mike in a green hat — 
unusual... ;

the wrong time Friday — in- 
opportune... Helen S. doing the 
disappearing 
check-room — someone
ing up the sfairs... Julia and 
Edna 
sistėrs.. 
mission 
eating pop-corn
after saying, “Al, there’s the 
pop-corn man.” — good idea... 
An apology to Al ‘sub judice’ 
for alleged ‘scandalum magna
tam’ — humiliating... wonder- 
ing who the duchess is being 
ordinary...

Cheerio, The Duchess.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

f----------------------------------■ ; - ’

SlipilOtVĮ akiniŲ išpardavimas.

DIDELIS 
PASIRINKIMAS
ių Rėmų, Tikri Toric šlifuoti Stiklai 

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Patenkinimas Garantuotas.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

The word “Lugan” is in fre- 
quent ūse by the younger ge- 
neration of we Lithuianians. 
We wince inwardly every time 
someone of another nationality 
darės to call us that. Aren’t 
we inviting them to do so by 
our own frequent usage? Let’s 
be fair to ourselves, and for- 
get the word.

» » »
Incidentally, it has come to 

us in a round-about way that 
a certain young gentleman 
mentioned belo\v, has misintre- 
preted our column of lašt week. 
Beastly sorry, old chap, būt it 
wasn’t meant the 
you took it.

» » »
What we write is all in fun, 

and is not intended to ihcur 
anyone’s aritagonTšM.1 We apo- 
logize and vow not to write, 
hereafter, in such a flexible 
and pliant manner so as to 
allovv miseonstrueing. And we 
don’t intend for anyone to read 
between the lines; there’s no- 
thing there. Is this mitigatory 
in the least? We hopc so.

» •» »
We never knew we girls 

could have as nice a time as 
we did at the shower on Tues- 
day. Were you 'very much sur- 
prised, Mary ?

« » »
Al Stupor passing out pro- 

grams to aid the harassed Boy 
Scouts at the stadium.

We didn’t wait to get inside 
the house after coming home 
from the Fair Sunday to take 
off our slippers. Not that it 
was that late, būt boy, were we 
tired.

įvyksta

-V,!'.;;

Kviečiame visus draugus, drauges, pažįstamus ir ne
pažįstamus į musų naujos alines atidarymą. Bus skanių 
užkandžių, gerų gėrimų ir bus gera orkestrą kuri links- 
mis šokėjus, taipgi bus ir “floor show”, kuris linksmins 
svečius iki sekmadienio rytui. Taįpat bus duodamos 
veltui ir dovanos. Kviečia

R. M. Guzevičiai ir Alvira Rimkunas
537 North Clark St.

1935 metų mados ra- 
dios parsiduoda , už 
mažiausias ‘kainas 
mieste. Midget radios

„ ’12.50
augščiau.

Console Radios po

, 29.50
augščiau;

Breakfasl Setų nepalygina
mos vertybės, šis kaip pa
rodytas 
medžio, 
siduoda 

už .

Dvi Didžiausios Lietuvių Krautuvės 
Chicagoje.

Archduke Albrecht
Austrijos erzkrcogas, kuris 

mano persiskirti su savo pa
prastos kilmės žmona, kurią jis 
vedė 1930 m. Tada jis vėl .liks 
pretendentu į Austrijos sostą 
ir konkuruos su princu Otto, 
kuris irgi siekiasi to paties so
sto.

» f • JI
' J'". 1^ 4
// BĮ A/fl

MutualliiuorCo
4707 B. Halsted St

Tel. YARDS 0803
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“Lituanicos Antrosios” Kel
rodžiai ir Kiti Instrumentai

Ne vien leitenantas Feliksas 
^Vaitkus ir ALTASS valdyba 
tvirtina, kad “Lituanica II” bus 
vienas iš geriausiai įrengtų 
transatlantinių lėktuvų. Tokios 
pačios nuomonės yra visi inži
nieriai, mechanikai ir aviacijos 
žinovai, kuriems teko “Lituani
cos II” prirengimo darbą sekti.

Iliustravimui tobulų įrengi
mų, kuriuos “Lituanica II” tu
rės, štai viena lėktuvo lenta su 
instrumentais (instrument pa- 
nel). Ši instrumentų lenta yra 
didžioji ir svarbiausioji. Yra 
dar kitos dvi mažos lentelės su 
kitais, čia neatvaizduojamais 
instrumentais.

\ Skaitant iš kairės i dešinę ir 
pradedant viršutine eile, randa
me šiuos instrumentus:

1. Manifold Fressure Gauge 
— motoro instrumentas, kuris 
parodo oro ir gazolino spaudi-

mą motore ir persergsti, kai 
spaudimas pradeda artintis prie 
pavojingo laipsnio.

2. Air Speed Indicator — Oro 
greičio rodyklė, kuri parodo, 
kaip greitai lėktuvas skrenda 
per orą. Jeigu pagal motoro 
veikimą lėktuvas, sakysime, 
turėtų skristi apie 160 mylių 
per valandą ir vėjas pučia iš 
vakarų, reiškia “į uodegą”, 40 
mylių per valandą, tai oro grei
čio rodyklė rodys 200 mylių. 
Toks turėtų būti lėktuvo grei
tis nurodytose sąlygose.

3. Didžiausias iš visų lente
lėje instrumentų — Artifficial 
Horizon — dirbtinasis horizon
tas — kuris parodo lėktuvo 
poziciją ore. Juodoji juostelė, 
einanti per vidurį instrumento, 
pakrypdama j šoną, parodo, kad 
lėktuvas pakrypęs arba sukasi'; 
kuomet juostelė pakyla — tai 
reiškia, kad lėktuvas leidžiasi, 
o kai ji nuslenka žemyn, tai* 
reiškia, kad lėktuvas kyla. Ant 
instrumento nurodyti gradusai 
parodo, kiek laipsnių kilimas, 
leidimasis, etc. siekia, šis in
strumentas yra labai svarbus.

4. Directional Gyro — Kryp
tį nurodąs instrumentas, šiuo 
instrumentu lakūnas nustato 
kryptį, kuria turi skristi. Jei 
gu skrenda gerai, tai instru
mentas rodo nustatytą kryptį, 
bet jeigu lėktuvas išeina iš ke
lio, tai adatėlė tuoj parodo la

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP 

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svederius dėl Vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VYRŲ. 

Taiso senus svederius.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.) 
Tel. Victory 3486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
-sekmadieniais.

TUŠTI lEBELIAI 
ANT KENŲ

kūnui, kiek laipsnių lėktuvas 
nukrypo nuo kelio ir kurion 
pusėn.

Tas instrumentas tiksliai ro
do tik lėktuvo pasisukimus. 
Bet vėjas, pučiąs iš žiemių ar
ba pietų, lėktuvą neš šonu, nors 
jisai ir nesisuks. Tokio nešimo 
į šoną instrumentas nerodo^ įei
tam tikslui yra kitas instru
mentas — (5) Drift Inductor 
kuris yra po apačia instrumen
tų lentos, į dešinę nuo didesnio
jo instrumento, kuris yra kom
pasas. Tas Drift Indicator yra 
įdedamas į lėktuvo grindis.

Per instrumentą žiūrėdamas 
ir matydamas žemę, lakūnas su 
trijų baltų bruožų pagelba ga
li nuspręsti, ar lėktuvas yra 
nešamas į šoną, ar ne ir jeigu 
nešamas, tai kiek laipsnių. Nak
ties laįku, kuomet iš lėktuvo 
negalima matyti žemės ar van
denyno, yra naudojamos iliu
minuotos dujų bombos.

6. Pioneer Earth Inductor 
Compass — Kompasas yra in
strumentas, kurio adata rodo į 
šiaurinį (tiesą pasakius, į 
“magnetinį”) poliusą. Kompa
so mašinerija bus lėktuvo už
pakalyje, o lentelėje įdėtas 
kompaso “veidas”. Šis instru
mentas veikia kartu su kito 
kompaso rodykle (9), prie ku
rios prieisime vėliau.

Tuščioje vietoje, po No. 6 in
strumentu bus įdėta gazolino 
“gauge”.

7. Scintilla Magneto — Tai 
pirmasis instrumentas kairiam 
šone antros, apatinės eilės. Tas 
instrumentas yra panašus į 
automobilio “ignition” i-aktą.

8. Tachometer — rodyklė, ku
ri parodo, kiek kartų į minutę 
apsisuka propeleris.

9. čia yra antroji Earth In
ductor Compass rodyklė.

10. Bank and Turn Indicatoi 
— šis instrumentas taipgi pa
rodo lėktuvo poziciją ore, bet 
jis nėra taip^tikslus, kaip Arti-, 
ličiai Horizon.

11 ir 12. Yra Alltimeters — 
Altimetrai, vienas paprastas, 
kitas labai jautrus. Jie parodo,

seklių žinojimo, fizinio vikru
mo ir stiprumo, neriboto pasi
ryžimo ir rizikos: Labiau* in- 
trikuoto ir jaudinančio sporto 
nėra, todėl publikos palinkimas 
juo gėrėtis yra milžiniškas.

Sportas ne lepšėms
Futbolu bovyth išmokti ga

li bile kas, bet tikrose šito 
sporto imtynėse lepšėms nėra 
vietos. Tai sujfranta Amerikoj 
augusis jaunimas, todėl ir į 
Kipšų organizaciją įstojo tik 
vOkie lietuviai, kurie turi rei
kalingas kvalifikacijas. Nėra 
nė vieno, kuris nebūtų dalyva
vęs futbolo sporte arba aukš
tesnėj mokykloj, arl& kolegijoj, 
arba mėgėjų komandoj.

Vienuolikos vyrų tereikia ko
mandai, tečiaus gali įvykti ap- 
sirgimų ir susižeidimų kontesto 
bei praktikos laike, todėl kiek
viena komanda turi atsargas. 
Kipšai atsargoj jau turi 33 vy
rus ir turės da daugiau. Su 
stipriomis komandomis persi
imti jie išleis savo geriausius 
narius, silpnesnes komandas 
erzins mažiau išlavinti ir silp
nesni Kipšai. Beikia tikėtis, 
kad lietuviškieji velniai įvarys 
baimes visokių šventųjų, dievų, 
angelų ir gyvulių vardais pra- 
siminusioms komandoms. Spor
te lietuviai pasižymi, kitų 
tautų komandos ateityj patirs, 
kad lietuviai neįveikiami.

Apie vardą
Man patinka ir Chicagos lie

tuvių futbolininkų vardas. Tas 
fantastiškas žmogaus vaizduo
tės padaras—kipšas savo ma- 
hinacijas daro netoli tobulai. 
Pridirba jis “zbitkų” ir Dievui, 
ir angelams ir žmonėms. Tai 
tikras savo profesijos meiste
ris. Visi jo bijo, nes gabes
nio šposininko nėra.

Apart futbolo, kiekvienas 
Chicagos lietuvių kipšas daly
vauja kurioj nors kitoj sporto 
srity j, nes futbolo sezonas yra 
trumpas. Sportas . jiems yra 
liekamo l^kp pramoga. Neto
li visi lanko mokyklas, senes
nieji jau turi darbus. Tokio 
entuziazmo, sutartinai dirban
čio jaunų lietuvių būrio, kokiais 
yra Chicagos kipšai, da neteko 
matyti. . Mitinguose ir prakti
kose . netoli visi. Patys veda 
ir tvarko visus reikalus. Ne
reikalauja iš šalies nė patari
mų, ne suihanymų. Jaunas stu
dentas Arturas Montvidas gavo 
Naujienų pritarimą ir paramą 
suorganizuoti Chicagoj lietuvių 
futbolininkų komandą. Urnai 
atsirado entuziastų ir turime 
skaitlingą jaunų lietuvių orga
nizaciją, kuri bus jiems svarbi 
ne tik sporto srity j, o ir so
cialiame, ir kultūriniame ir gal 
ekonominiame gyvenime. Į 
trumpą laiką susipažino, su
sidraugavo ,pradėjo mintimis 
dalintis kelios dešimtys jaunų 
vyrų, kurie pirma buvo sveti
mi vienas kitam. *

—žiliu Antanas.

kiek lėktuvas iškilęs į orą>. 
\ntrasis instrumentas parodo, 

kiek pėdų pakilta iki smulkiati- 
,ių skaitlinių. Pirmasis yra 
?ioncer instrumentas, antrasis 
Kollsman.

13. Mažasis instrumentas yra 
vieno gazolino tanko rodyklė.

Visi kiti instrumentai, No. 
14, 15, 16, 17 ir 19 yra moto- 
.o temperatūros, alyvos tempe
ratūros ir gazolino instrumen 
.ai. No. 18 yra laikrodis.

Be instrumentų, lentoje yra 
įvairus “svičiai” elektrai, nes 
kai kurie instrumentai bus ope
ruojami elektra. Daugumą in 
strumentų operuos “Vacuum 
pumps”.

Didysis instrumentas, padė
tas apačioje, yra “Aperiodic 
Compass” aperiodinis kompa
sas, kurio funkcija taipgi rody
ti lakūnui kryptį. Jis daug kuo 
skiriasi nuo pirmiau suminėto 
Earth Inductor kompaso.

Instrumentų lenta yra viena 
iš svarbiausių lėktuvo dalis, 
nes nuo tikslaus instrumentų 
veikimo priklauso Skridimo pa
sisekimas. Todėl, įrengiant in 
strumentų lentą, reikia pašvęs
ti labai daug darbo, atsargaus 
smulkaus darbo ii4 studijų. Rei
kia lentą subalansuoti, kad vie
nas jos galas nebūtų sunkes
nis už kitą; reikia instrumen
tus taip sudėti, kad jie tiksliai 
veiktų; kadangi lėktuvas dreba 
nuo motoro veikimo, tai įde
dant ją į lėktuvą reikia nau
doti įvairus “shock absorbers” 
kurie neleistų vibracijai pereiti 
į instrumentus. Lėktuvo vibra
cija yra pragaištinga instru
mentams. Toliau, reikia instru
mentus sujungti vielęmis su 
elektros šaltiniu arba su 
vacuum pumps arba su taip va
dinama “pitot tube” (tam tik
rą vamzdį lėktuvo sparne, per 
kurį pučia vėjas, registruoda
mas tam tikrais instrumentais 
vėjo greitį, etc.

Be čia paduotų instrumentų, 
“Lituanica II” dar turės Radio 
Kompasą, įrengtą užpakalyje 
lakūno pasostės; elektra šildo
ma “pitot tube” — elektra to
dėl, kad vamzdis nesušaltų aukl
ėtai skrendant;. “Ice Warning 
Indicator”, rodyklę, kuri per
sergsti lakūną apie ledo for
mavimąsi ant sparnų, ir kele
tą kitų instrumentų, kurie ro
dys, kaip veikia įvairios lėktu
vo dalys ir kiek gazolino su
naudojama skrendant.

Sveiki-gyvi, Kipšai!
Kas šakė, kad Amerikos lie

tuvių jaunimo negalima suor
ganizuoti?

Chicagos futbolu Kipšų ko
manda parodė, kad jaunimas 
moka organizuotis, gyvai ir 
tvarkiai reikalus vesti ir be 
išimties entuziastiškai savo 
pareigas eiti. Tiesa, Naujienos 
teikė ir teikia moralę ir finan
sinę paramą, bet beveik be pro
pagandos ir agitacijos į kelias 
savaites susispietė apie 50 jau
nų vyrų šaiansuoti kitų tautų Skelbimai Naujienose 
komandas futbolo sporte. Tai duoda naudą dėlto, 
sportas, kuris reikalauja spar- kad pačios Naujienos 
tau^ sumanumo, daugybės taL yrą naudingos '

JOKS grosernin- 
kas nepamis 1 i s 
apie tokius lebS- 
lius. Jis žino, kad 
ima daugiau nei 
vardą geram pro
duktui padaryti. 
Tečiau jis žino,

kad ir vardas reiškia.
Bankai priklauso labiau, nei 
kitos viešos Įmonės, nuo įspū
džio, kur| jie daro, štai kodSl 
ir šis tvirtas bankas auga ne
paliaujamai.

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK 
19th Place and

Halsted St

ST.PAUL’S 
HOSPITAL
828 W. 35th Place

Tel. YARDS 2909 
Tel. BOULEVARD 6060 

CHICAGO, ILL.
} * * ' , ■’ •

St Paul’s yra jUšų apielinkčs li
goninė, kur kiekvienam ligoniui 
visuomet suteikiama mandagus ir 
veiklus patarnavimas. Medikalis, 
chirurgijos ir prie gimdimo patar
navimas už 10 dienų, normaliuo
se atsitikimuose $50.00. Išėmimas 
tonsilų, daktaro patarnavimas, 
ligoninė Ir operacijos kambario 
sąskaita kainuoja $20.00.

PIKNIKAS SU DOVANOMIS
Rengia. Chicagos Lietuvių Politiškas Klubas

Nedėlioj, Rugsejo-Sept 23 d., 1934
MILIAUSKO DARŽE

ant 87th Street du Blokai i Rytus nuo Kean Avė.
4 DOVANOS pinigais ir daug kitą DOVANŲ.

Risis J Bancevičius su lenku drutuoliu J. Wallace iš St. Louis, už. 
$60.00 iki pergalės ir kiti ristikat Kumštynės, taipgi Anglijos dru- 
tuolis kilnos vogas. Dainuoą Roselando motoru choras. Užtikriname 
gerus laikus atsilankiusiems, Įžanga visiems VELTUI.

Vienas milijonas do 
lerių lietuviams na 

mų savininkams
Valdžia parūpino pinigus per 

buvusią D. L. K. Gedimino 
spulką, NVestsidėje

Vienas milijonas dolerių lie
tuviams nc-imų savininkams!

Tų stambią sumą pinigų fe- 
deralė valdžia įnešė į iždą 
Standard Federal Savings and 
Loan Association, tai yra, bu
vusią D.L.K. Gedimino spulką, 
2324 South Leavitt Street, ku
rios sekretorium yra p. Justi
nas Mackevičius.

Tie pinigai skiriami pasko
loms namų 4 savininkams ii 
Standard Association jau yra 
prirengusi teikti paskolas, ku
rias galima atmokėti išmokė
jimais per 5 ar 20 metų.

Naujai perkrikštyta organi
zacija, po to kai ji perėjo iš 
valstijos jurisdikcijos j federa- 
lę jurisdikciją, kviečia suinte
resuotus paduoti aplikacijas.

Smulkmenas apie paskolas ir 
apie pinigų taupymą spulkoje 
galima gauti Standard Associa- 
tino ofise.— (Sp.)

šarvotas, 3353 So. Morgan Sr.
Frank Bulaw.

VEDŲ

L/nija

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

Išplaukia Iš New Yorko 
Drottiungholm ....... Rūgs. 25
Gripsholm ............  Spalio 3
Kungsholm ............... Spalio 25

Kreipkitės j vietini agentą, arba: 
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

1935 PHItCO
RADIOS

Kova dženitoriu uni 
joje tebesitęsia

Rengia masines prakalbas 
šį antradienį

“Kovojimas prieš raketierius 
darbininkų unijose” yra tema 
prakalbų, kurias rengia dabar
tinės Flat-Janitorių unijos / val
dybos opozicija, antradienį, rug
sėjo 25 d., Culture Centre, 
3223 W. Roosevebt road. Įžan
gos į prakalbas nebusią.

Taigi opozicionieriai dženito- 
rių unijoje kovą 
propaguoja savo 
unijos narių.

*. ‘ > ■ • i

tebetęsia, ir 
planus tarp

S,,LC0.84 '20.00
Groja stebėtinai gražiai.
Pagauna visas stotis.

Šiandie laidos Alek 
sandrą Giastiną

Aleksandras Ciastinos, kuris 
rūgs. 17 d., mirė, kai jis nu
griuvo nuo 3-čio aukšto laiptų 
ir persisikėlė galvą, bus lai 
dojamas šiandien Tautiškose 
kapinėse. Jo kūnas randasi pa-

Ali Wave 
Pagalina Europą ir kitus 

kraštus.

Dėl pataisymo tinka
mos byle pečiui, Kro- 
snei arba boileriui da
lies

EIK I 
NORTHWESTERN

Mes turime keturias 
krautuves Chicagoje 
ir galime patarnauti 
sulig jūsų reikalo tin
kama nebrangia kai- 
T1R.

0 '150.00
Pagauna Europos ir Ame
rikos stotis. Groja rekordus 
taip gražiai ir aiškiai, kad 
dar yra visai mažai publi
kos, kurie yra ^girdėję tą 
naują niuzikalį instrumen
tą. Muzika kokią tiktai no
rite. Vertėtų jums išgirsti. 
Tai yra naujas išradimas.
DYKAI DOVANOS ir RA- 
DIO ŽEMLAPIŲ KNYGA, 
atsilankiusiems pamatyti 

Budriko krautuvėje.

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co
662 West Roosevelt Rd.

312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė.

8816 S. Commercial Avė.
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Monroe 6600.

f u;.-

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 8167 
CHICAGO. ILL.

Lietuvių valanda leidžiama 
iš stoties WCFL, 970 K. kas 
nedėldienis nuo 1 iki 2 vai. 
t D pięt.
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Published Daily Ejtcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8c per copy

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

Naujienos e&a kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovių 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

VMsakymo kalnai
Chicagoja — paltu:

Vidams wi.
Pusei metų _____ ___ ____
Trims mėnesiams —------
Dviem mėnesiams_____ _
Vienam minesiui ____ __

Chicagoj per iineiiotojua:
Viena kopija_______ —
Savaitei _____ _____ ___
Mineliui h—... ............ ...........

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
Baitui

Metams_____ _ -, - S7.00
Pusei metu------------------------- 8.50
Trims mėnesiams —---- 1.75
Dviem mėnesiams   —. 1.25 
Vienam menesiui _ __________ .75

Lietuvon Ir kitur milteniuose 
(Atpigintai)

Metams............... .......... .... 88.00
Pusei metų________________ 4.00
Trims minesiams --------------  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monty

Orderiu kartu su u“

18.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

įsitikinimų ir nusilenkti, komunistiškiems teroristams. Paskutine jo gyvenimo vieta bolševikiškam “darbininkų rojuje” yra Vercfyne-Uralsko izoliatorius.
BAISIAI “JUOKINGA”

m

Ir Pruseika su sa’vo sėbrais pyptelėjo, priskjėdamį prie to bimbiškai-tauliškai-klerikališko choro, kuris gieda apie Litua- nicos skridimo atidėjimą. Bet jie, mat, bando pasirodyti teisingais ir Vaitkaus, “juokinga”, ma, jogfci
nekaltina tik jiems kad buvo skridimas

TIKSLAS PATEISINA PRIEMONES

Ne tik jėzuitai laikosi tos taisyklės, kad “tikslas 
pateisina priemones”, bet ir politikieriai. Ir tai nedaro 
skirtumo, ar jie atžagareiviški, ar “revoliucioniški”. Pa
kanka tik pažvelgti, sakysime, į vadinamuosius komu
nistus: kokių šlykščių priemonių jie griebiasi kovoje 
prieš savo oponentus!

Bfct štai pavyzdys iš visai skirtingų politikos sluoks
nių. Californijoje, kaip žinoma, demokratų partijos no
minacijas į gubernatorius laimėjo radikališkas rašyto
jas, buvęs per ilgus metus socialistų partijos veikėjas, 
Upton Sinclair. Konservatyviškieji elementai jo labai 
neapkenčia ir nori, kad ir čia dar taip, neleisti, kad ji
sai butų išrinktas. Taigi ve ką jie sugalvojo: atspaus
dino lapelį su “Jaunų Komunistų Sąjungos” parašu, kur 
agituojama už Sinclair’o išrinkimą.

Prieš keletą dienų tas lapelis buvo dalinamas San 
Francisco ir kitų Californijos miestų gatvėse. Komu
nistų organizacija, kurios vardas yra uždėtas ant to 
lapelio, pareiškė, kad ji neturi nieko bendro su jo at
spausdinimu. Upton Sinclair sako, kad apie komunistų 
“rėmimą” jo kandidatūros jisai niekuomet negirdėjęs. 
Aišku, kad čia yra “skymas” priešų, kurie nori diskre
dituoti Sinclair’ą balsuotojų akyse. Taigi jie atliko be
gėdišką darbą, sufabrikuodami melagingą atsišaukimą 
neva komunistų vardu ir paskleisdami jį publikoje.

Galų gale, šita biąuri apgavystė veikiausia pakenks 
jos autoriams daugiau, negu kandidatui, prieš kurį jie 
kovoja. Bet sakysime, kad jiems pasiseks tuo lapeliu 
dalį žmonių apmulkinti — ar tai nėra pasižeminimas 
šitokiu budu ieškoti laimėjimo? Kas apgavingomis prie
monėmis pergali, to pęrgalė negali būtį pastovi. Anks- 
čiaus ar vėliaus žmonės patiria tiesą ir nusigręžia nuo 
tų, kurie jiems dūmė akis.

lakūno atrodo skelbia- greitai jvyksiąs, ir buvo rengiama atsisveikinimai, o paskui pasirodė, kadA lėktuvas dar ne visai gatavas.Norint juoktis, galima iš visko daryti juokus, bet ir humoras turi būti paremtas sveiku sensti, idant jisai nebūtų, kaip sakoma, “durnas juokas”. Koks gi sensas yra toje sklokininkų pašaipoje? Jie žino, kad, planuojant atlikti kokį nors darbą iki paskirto laiko, kartais pasitaiko susidurti su nepra- inatytomis kliūtimis ir tas darbas užsitęsia ilgiau, negu buvo’5 planuojama.Sakysime,/ žmogus statosi namą ir, pasitikėdamas, kad statymas bus pabaigtas iki tam tikros dienos, jisai daro prisirengimus persikraustyti; į naują vietą. Viskas, rodos, eina <uogeriausiai. Darbas progresuoja; kon traktoriai- sako, kad jie tikrai apsidirbs iki numaty- o termino, ir žmogus jau praneša savininkui senojo namo,

kuriame jisai gyveno, kad nup tos ir tos dienos jisai kelsis kitur ir jam “fletas” nebereikalingas. Bet besiartinant paskirtam laikui, staiga ateina žinia, kad tam tikras materiolas negalį būti pristatytas darbo užbaigimui. Paskui netikėtai iškyla dar koks nors kitas keblumas, ir kada ateina kraustymosi diena, žmogus atsiduria' labai nemalonioje padėtyje: nei senoje vietoje pasilikti, nei naujon “ųiu'flntis”!' Kažin ar labai protingais pasirodytų toki, kaimynai, kurie dėl, šito nesmagumo žmogui, įpykusio ne per jo kaltę, susirinktų aplink jo butą ir imtų “fones” krėsti ?..Kalbant apie lėktuvo neįren- gimą iki paskirto laiko, kuris įvyko dėl to, kad kai kurios kompanijos neišpildė sutarties, reikia dar turėti galvoje ir sur manymo tikslas. Šis projektuo- jamasai skridimas juk nėra lenktynės. Ar jisai įvyks keliais mėnesiais anksčiau, ar vėliau, tai nė taip svarbu. Bet turi būti dedama visos pastangos, kaj butų kuoiabiausia užtikrintas jo pasiseįimas. Kuomet paaiškėjo, kad prie susidė- |fcs'ių aplinkybių sumanytasaį žygis butų pastatytas į berei? kalingą pavojų, tai teko jį atir dėti iki patogesnio laiko,atsižvelgirr^s į aplinkybes irgį yra “juokingas” dalykas?Bet ką čią šnekėti?
Ai

Juk sklokos vyrai taip rašo dėl to, kad jų principas yra laikyti, nosį pavėjui. Į juos veikia ne telegrama apie orą, bet tas “oras”, kurį leidžia bimbinin- kai, marijonai-ir jų talkininkai.
Dr. C. J* Mikolaitis

SLA Reikalais Kalbant
DAR VIENAS RECEPTAI

Jau daug buvo sugalvota visokių būdų ekonominei 
depresijai pašalinti, bet atsiranda dar vis naujų. Įvai
rių religijų kunigai, vakar susirinkę vienamę Chicagos 
hotelyje, surado, kad geriems laikams grąžinti būtinai 
reikia, kad žmonės tvirčiau tikėtų į Dievą.

Bet iš ko jie žino, kad: Dievas nori, kad depresijos 
nebūtų? Jeigu jie ir žino, tai’ iki šiol jie to dar neįrodė. 
Priešingai, kunigai dažniausia skelbia, kad neturtas ir 
pasaulio gėrybių (“svieto marnasčių”) išsižadėjimas tai 
didžiausios žmogaus dorybės. Pagal jų mokslą, į dangų 
eis ne turčiai, bet Lozoriai. v J.

Tokiu budu depresija kaip tik ir priartina žmones 
prie to idealo, kurį skelbia kunigai. Jau^iandie yra ke
liolika milionų beturčių Amerikoje, kurie net duonos 
kąsnio negali užsidirbti. Niekuomet kunigai nebūtų ga
lėję savo pamokslais paruošti tokį didelį skaičių kaų- 
aidatų j dangaus karalystę. O jeigu ji dar ilgiau prasi
tęs, tai gal visi bus išganyti.

Apžvalga
KOVA DĖL LAISVĖS

TEBEINAKadangi Lietuvoj yra varžomas laisvas žodis, tai socialdemokratai yra priversti leisti savo laikraštį užsieniuose. Hit- lerizmui įsigalėjus Vokietijoje, pradėjo eiti Paryžiuje “Kova”, kurią redaguoja ištremtas iš Lietuvos gabus ir energingas vyras, Jonas Januškis.Vedamame straipsnyje pirmame “Kovos” numeryje nurodoma, kad sąlygos diktatūros režimui Lietuvoje pastaruoju laiku pagerėjo, nes į jį, žiūrima, kaip į “mažesnę blogybę”, kuomet visų dėmesys yra atkreiptas į žvėrišką. Hitlerio mi- litarizmą, kuris grasina pavojum tarptautiną talkai/ Tačiau laikraštis pareiškia, kaj ir šitose aplinkybės* kova ne

(Tęsinys)
IIJ, Miisiį Jaiuiimas: šis, gcrbiaiųieji, klausimas yra gal opiausias. Tai yra klausimas, kuris ne tik mums, žilagalviams, neduąda hei kimo, nei sielos ramumo, bet jis maude širdis ir musų tėvų-tčvukų dar ruso vergovės pančiuose bebūnant. Mes, senesnieji, gerai atsiminę. laikus, lęada Lietuvos jaunuolis užbaigęs progimnaziją, čiclą gimnaziją ar net vieną kitą ųnivęrsiteįo fakultetą, dąnginosi į gilumą slavų šalies aptiekoriautif tapti vienos ar kitos valdiškos Įstaigos valdininkėliu, mokytoju ar rasti aukštesnėse profesijose sau įkandamą duonos plutą. Jie ten subręndo į vyrus ir moteris susitvėrė sau šeimynas tankiausiai su svetimo kraujo lytimis ir už metų kitų net patys drovėjosi savo močiutės kalbos. Net ir po šiai dienai musų tėvų nepri- gulmingojc žemelėje randasi “ponų” kilusių iš vargingo vy- žuočio surukusios bakūžės’, kurie vedę ruses, palinkės, totores, vokietes, franeuzes ir dar kitos kilmės moteris, guodžiasi, kad jiems yra koktu važiuoti namo . atostogoms vien dėl to, kad» jų. seną, močiutė ųęmokės su, jo žmoną ar jo vaidais tįplfamaj sųsį- kąlįęŲ. O tačiąų jįe užimą Kaune labai aukštas vietas; jįe patriotai, taųtininHąi, f geriau sakius jie yra ištautėję tautos tautiečiai, kuriems nežinia kodėl musų prolėvUj. diėr vas DH.a. VSM ąi^ų.Jautos gąųsęnįbęs.

Ij Mums, amerikiečianja, ištau,- tėjimo šipekla yra, viąį^ai: nepavojinga. Ir juo grčičiau mes supnasiiųe juo .greičiau, pasveiksime nuo tos ligos, kurią mums įkatbėjp ųijipų ištautėję — tautos tautiečiai: taip čia tąip. ir Liętųyoję, į M,us& jąunįpw» aftų, svams yra sveiko' proto jaunimas.' Tą jfeK W jisai nesutiko atsižadėti sąvb •yiftų.ąą,

gali sustoti, nes fašizmas, nežiūrint koks butų jo tautiškas pavidalas, nepašalina tų visuomeninių ydų, kurias pagimd^ kapitalizmas.“Socialistinis judėjimas”, sako jisai, “nemirė ir negali mirti.”
65 METŲ SUKAKTUVĖS — 

KALĖJIMEVienas žymiausiųjų Rusijos, darbininkų judėjimų veikėjų ir rašytojų, F. A. čerevanin. sulaukė 65 metus amžiaus, šitap; jo sukaktuves plačiai paminėjo Europos darbininkų spąuda, nes jisai yra nemažai rašęs ųžsipnių, laikraščiams ir jo veikalų yra išverstų į svetimąą kalbas.Tas rašytojas socialdemokra-. tas gyvei^ sovietų Rusijoj#, Bet kurio* vietoje? Nų-gi galėjime!Jau kqtyir.ti mp^ai Cerevarp- nas yrĄ kąjįnąpą^s už tai, kąd
tauteję

mm
gryžę iš šventos Rusijos, ne- pajiegia išreikšti savo miųties musų ba., Yra mūšio yra samonipgas savo tėvų, kilme. Ypač didesnių kolonijų jaunimas kurių tėvai yra labiau apsišvietę, nesidrovi vadintis lietuviais nors ir svetimtaučių tarpe būnant. Tas jaunimas labai dažnai geriau kalba lietuviškai negu tam? sus Lietuvos kaimietis, ar ABC. pramokęs jo vaikas.Tiesa, musų jaunimas nęsir rašo į. savo tėvų organizacijas, dažniausiai pašalpines draur gystes, nelanko savo tėvų pramogas, pokiliųsf balius, vakarienes, bet ir visus kitus suėjimus ir jis visur kada nors į jas prigulės ar. taps aktyvių dalyvautųjų šiose pramogose. O priežastįs to yra ne nerangumas, ne musų jauąuolių apsileidimas, bet skirtinga gyvenimui psichologija. Jie yra šioje šalyjp gimę, augę, laukę mokyklas, jie yra šios šalies piliečiai ir pilnai jaučiasi namie savo “tėvynėje. Jie pilnai įvertina ir suprnta savo šalies progresą, politiką ir visą gyvenimo eigą, Jie yra kur kas kultūringesni negu jo tėvas ar jo motiną. Jiems yra keisti ir nesuprantami, tėvų papročiai bei gyvenamo nusistatymai. Jie negauna mažiausio dvasios peno savo tėvų organizacijose nei jų sueigose ar pramogose. Jįe taip, pat nesupranta siekiui0 tų pp- nų, kurie atvažiavę iš Lietuvos perša savo politišką kro- įmelį, rinkdami dolerius iš jų tėvų kiŠeniaus. širdyje jaučiasi lietuviais esą ir labai: dažnai apgailestauja, kad jų, tėvai bei viąi kiti gri- noriai yra kur kas tamsesni ir nekųlturiški.IŠ ckęnominio taško žiūrint jie nemato jokio reikalo burtis į pašalpines draugystes bei kitas orgahižaCijas nes jie kasdieną susiduria su žmonėmis dirbančiais milžiniškose “Insurance” kompanijose,, kurie jiems bando įkalbėti įvairiausių — raktus “ mui ligose, neląįm'ėse, o mikčiai ištikus aprūpinimui senatvės, net aprūpinimui, mokslo lėšoms savo esamų vaikučių arba trečiosios gentkar- 'tęs musų išeivijos.Organizuoti tokį, jaunimą ypač šitokioj; šalyje Haįl? Amą- 'rika, yra ko tik ne u.topiją. Jeigu skendo vojpąčių, fran- įcuzų, anglų a.teįvjų vaikai musų dėdės Saino. kųnkulįuų- rjąnčįamą. kątiįę, tai kų<įąl meS turime mąųyti kad ry/uSJį, kaimiečių vaikai turi to. lįkimų išvengti,šią žodžiai gal kai kaip atrodys “nepatrijųtiški”, tačiau jįe yra realus, gyvenimo, apibudinto j ai, — UžJeką lųums gaminamų, pątrijotų, Ųietuvojp, nęs lią. iš tų valgp pyragą, o Aiperi^ųj mes tiir r^ime džiaągtią kafd, musą kraujo sunųp stengėsi taikiiytis , prią š'iųs šąlieą kultūros ir. teisingais keliais krautis sau gyvenimo gūžtelę^ — Nežiūrint kaip dąug svęčiąi — kolektoriai iš Lietuvos musų jaunimą, neigia, jis daug ko galėtų pamokyti jų j auna ją kartą.Butų Ifur kąs protingiau jęi miisų organizacija, vieton dik- .‘.V.ofi «.a gjn?.>>siam jaunimui;, ką daryti ir kur prigulėti ar neprigujeti, eitu pas fe' jauųi- mą s ii morale ir medžiagine pagalbų- Tokias in&tįtucijąs kaip esami musų didesneąę kcjįąųij.ųsą, ehoęai, klubąį univeįsjtetų kaįnlpąyėliai ar miestų^ pą^kųųsą darželiai kuriuos dąugiąjįsiaį, jaunimas lanko, musį organizacija turėtų. širdingai pašelp.ti, ^o7 'džiais, patarimais ir cenlaja. Jaunimas tą daųgįąusjąį įyąr? tilptų ir vienas kitu trauktų, į sąyų lįuUtįrines dąįrbųoįls Vęį žes.

Savą Jjflpsytaęija. užtapti.

tėvų “mužikiška” kai-pas mus galybės čia gi- jąunimo, kuris pilnai

statymai.

Tačiau jie

bai ne išmintinga. Mes užtektinai turime savo jaunuolių, kuriems stipendijų verktinai reikia, nes aukštesnis mokslas šioje šalyje yra baisiai brangus ir labai nedidelė dalelė musų jaunuolių neva reikalinga pašalinės pagalbos. Rūpinkimės visu pirmiausiai jais!Tai tiek šiuom kartu apie pirmus tris svarbius klausimus musų didžiulės organizacijos. Vėliau pakalbėsime apie reikalui kuopų ir narių darbuotę.
—Dr. C. J. Mikolaitis. Lawrence, Mass.

William Lorimer, buvęs Chicagos bankierius ir senatorius, kuris šiomis dienomis pasimirė nuo širdies ligos North- western geležinkelio stoty. Jis savo laiku vadovavo Chicagos politikai, suktybėmis ir papirkimais liko išrinktas senatan, bet vėliau liko iš senato pašalintas. Bankrutijo ir jo bankas ir kartu su juo susirišę keliolika mažesnių bankų, nunešdami nemažai žmonių pinigų. Jo politinę gaĮia susmuko. Dabar jis gyveno visų užmirštas. Te- čiaus jo laidotuvėse dalyvavo daug žymių senųjų politikierių, jų tarpe ir Samuel Insull.

ATĖJO NAUJAS 
KULTŪRA No. 8

Kurios turinys yra labai įdomus 
ir turtingas

Autarkinio ir planingo ūkio klau
simas Lietuvoje — P. KapūstinsĮ 

šventraščio medicina — D. . 
Pikas.

Spinduliavimas — Sir James Jea 
Kaip rašo musų rašytojai (V. M 

lęol&itžis ”'*** 
nuolis — Žukauskas, M- Vaitkus. T. 
Tilvytis, V. Bičiūnas, K. Kiela).

Stebuklai — Aleksandras Čaks.
Bandomasis laikas — St. Kapnys. 

. Skaitytojo Pastabos — Maksim 
Gorkij.

Taipgi Literatūros apžvalga. Ivai- 
renybgs. Kronika.

šit James Jpan.
........ . fy-

Putinas, Vydūnas, A. Vie-

i profesionalas, kiekvienas parapijos klebonas ir net kiekvienas amerikonas — patrijo- tas, kuris tik turėjo reikalo susidurti su mysų jaunimu,Mes, seni baravykai, ilgimės ne tiek Lietuvos vėliavoj kiek tos bakūžės kurioje mes esame gimę. Tas natūralų. Kiekvienas vilkas į girią, žiuri — tai prigimtis ir jos niekas nciškąs. Ęct kokią tęisią mes turime reikalauti iš savo čia gimusiu vaįkų kad; ir jįe ilgėtųsi to meitėlių, kuris už tvarto savo kriukius mokina mus sanitariškumo?' Musų, jaunuoliai: nėra nei; kiek bl.or gesni už kitų tautų, jaun.upr liūs; nėra ir nebuvo blogesni ir už pačios šiandieninės Lietuvos jaunuolius. Musų jaunuoliai dėka šios šalies reikai- layimams, eina. į pradinęs ir aukštesnes ipokykląs. Didesnis jų, skaičius, proporcipųąjęi: iiųaųt, eina, į kolegija^ ir universitetus kuriuose baigę vi(e- ną kiįą mokslų šaką* darniausiai apsigyyeųą tarp savųjų reikalui, esant prisidedą su, piųigu, žodžiu ir darbų sąyo tautos labui. Ko daugiau mes galime norėti?Tiesa jis yra vangus bųrtip į partijas. Bet ką, gęrp nų5 veikia Lietuvos jaunimas sų- :sirskaldęa į dvidešimt su, viršum partijų? Musų inteligentiškas jaunimas randa sau sdvasios peną kosmopoliškup- se klubuose, įvairiuose/spop- |tuose ir dk.r kitose prąmogoąęį kartu dalyvaudamas, * i iš dą-; lies ir. su, rnumifrNe inteligentiškas mųsų jpįu* nimąs grųdaęi. gątvėje ir pigiose šokių salėse ir ne intęji* gentiškas jąunimąs Liętųvpjją grūdasi po purvinąs iniestąljįų •gątyęs ar mušąs sų kuoląią apie tvartus “vėčėruško^ą”; Koks skirtumas? Musų jaųąh mas nemoka niiisų kalbos K — kalba žargonu, Gerai, bet Lietuvoj jaųnįmąs ląs toje srityje? Nę-.tik'Liąkiįt voą jąųpi^# W ir;
. •' -'Z . •*. ’ - 4... . . *7. ’ **

kitas orgattižafcijas
• įvairiausius- kont policies” apdraudi

veninio gūžteles, kaip. daug ąvęčiąi

!r.

jiems ant sprando nėra ir nebus išmintingas musų užsimojimas.Apšvietus ir bendros kultūros ipųsų jaupįpĮUh bendrai imant yra. pakankama nes beveik kiekvienoje valstijoje musų, jaunuolis yra verstinai, reikalaujamas lankyti mokyklas iki 16-17 metų amžiaus. Baigęs “High School” musų jaunuolis yra pakankamai priruoštas gyvenime orijen.tuotis, Jo mpkslo cenzas yra ligus 5-6 klesų Lietuvos gimnazijos. .Lietuvos, jaunuolis to mokslo laipsnio pasiekęs jaukiasi pilnoj. prasmėj inteligentas ir Upę žagrės bijo ir pirštus priliesti, o įpusų. jaunimas pasiraitęs dįrba tokį darbą, kokis jam po rapka pakliūva, .Taigį iš kųlįuriško atžvilgio įpums netenka apie savo jaunimą rūpintis.Kaslink savo tėvų, kalbos tai jau yra kitas klausimas. To musų jaunimui, stokuoja, bet vietinėms Susivienijimo kuopoms gerai apgalvojus planą; tą spragą galima butų ’leiigvai užkišti jeijgii Susivienijimo kiekvienas narys butų griežtai reikalaujamas siųsti savo; vaikus į lietuvių kalbos mokyklėlę vasaros metu aij net ir vakarais mokyklos sezono metu, tai už kelių metų mes turėtumėm jaunimą visai gerai vartojantį savo tėvų kalbą; Tokias mokyklėles turėtų gyyuojtj kipkvienpj skaitlip- nęjję .kuopoję ir lėšas, nors dalinai, turėtų centro iždas pą- rdępgįtir Šitęs; ątnęštų daug daugiau naudos negu kai ku- pijopppųpjpmas skąitliįp- gų ekskursijų į Lietuvą inujsų įąppųpįįapis rengimas. Ekskursijos miunj organizacijai per daug brangiai kainuos, p naudos Ipbai Ynažąi, susilauksime.Pastaęppj.u laiku net yrą sumanimas traukti Lietuvoj aukštųjų mokyklų studentus į Ąpmrikos upijverritetus tikslų parodyti jiems musų mokymo metodus ię kendpų supažip* dinti juos su šįos šalies sp- ciale tvarka ir bepdrai vi^p gyveninio eigą su yiįčia, ka,d tie stįįpjįeptai, uamp sugrįžę platins amerikonišką, gyveiiį- m.p/idęją savo šal^jp. •.Jeigu. Lietuvos kraštas lips reikalingas ąiųęęjkppiško, sty- Ijaus spęiąiio gyvenipių ptravę- dimų, tai jau, jie pajyts- rfaą sau kelią tąm įvykdyti. Lietuvos Universitetą^, teguk rūpinasi apie savo studentų sJLį- pęn^ijąs tiems, kurie jų- nup- žiurą yrą. tinkami užsienių kul,tur.oj.e tobulintis, čia ne Susįviepijimp reikalas ir tušT tinti' \ pfg'amzadr jos tokiems tikslams butų lą^
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Buvusi chicagietė 
danininkė p. 0. Ku
bilienė Chicagoje

•yra artistai pilnoje to žodžio 
prasmėje ir galėtų lengvai kon
kuruoti su Metropolitan ir ki
tų operų žvaigždėmis. Ji tiki, 
kad kai kurie Lietuvos operos 
dainininkai nusineštų laurus 
pasirodę ir gražioj Metropoli
tan operoje.

Grįžo iš Lietuvos; debutavo 
Valstybės Operoje

Chicagoje dabartiniu laiku 
lankosi p. Ona* Krasauskaitė- 
Kubilienė, dainininkė ir žmona 
kun. J. Kubiliaus, Boston, Mass.

Grįžusi iš Lietuvos, kur p. 
Kubilienė padarė debiutą Vals
tybės Operoje ir koncertavo 
įvairiuose miestuose, ji atvyko 
Chicagon 
trumpam 
vus, p.p.
III.

Ji yra
vinosi dainuoti New England 
konservatorijoje, Bostone, ku
rioje gavo stipendijų. Ji pla
snoja koncertuoti šį sezoną 
Amerikos lietuvių kolonijose ir 
dainuoti Federalinėtj (NBA) 
Operoje, kuri dabartiniu laiku 
ytra organizuojama Bostone. 
Ji tarp kitų rolių, dainuoja 
Amneris, Aidoje.

Vyrai nurėdė WakoL 
czyka, bet su Šim-i 

kum neapsidirbo '

ir vėliau apsigyveno 
laikui pas savo tė- 

Rukšėnuc., Lake Vilią,

mezzo-soprano ir la-

Aukštos nuomonės apie Lietu
vos dainininkus

BRIGHTON PARK. — Ketu
ri Town of Lake lenkiukai už
tiko ketvirtadienį naktį tūlą Ja- 
cob Wakolczyką, 39, 4911 So. 
Maplėwood avenue. Pasidabojo 
keturiems jų tautiški rūbai. 
Tad nurengė Wakolczyką, pasi
ėmė visus jo rubus ir $23.86 
čekį.

Bet pasidabojo vyrukams ir 
puošnus rūbai, kuriuos nešiojo 
Anton Šimkus, 4352 So. Cali- 
fornia avė. Lietuvis nepasirodė 
toks nuolankus, kaip pirmasis 
pakliuvęs į vagilių rankas. Re
zultatas buvo tas, kad ne tik 
jie neatėmė Šimkaus rūbų, bet 
patys pakliuvo į policijos ran
kas.

Suimtieji yra: Edward Wit- 
kowski, 22 metų, 5035 South 
Wood, William Bogacz, 22. 5001 
S. Throop; Stanley Kaminski, 
18, 4459 South Honore, ir Vic- 
tor Rozanski, 21, 4608 South 
Honore st.

Bruno Richard Hauptman iš Bronx, New Yorko, pas kurį

šiandien “grand openingas” 
New City Tavern

T0WN OF LAKE. — šį va
karą įvyksta, atidarymas New 
City Taverno, 1706 W. 47th st.

Aludės savininkais yra pp. 
Albinas ir Elena Rudinskai ir 
p. Veronika Skinkis, kuri nese
nai atvyko Chicagon iš New 
Yorko. Pp. Rudinskai yra labai 
populerųs žmones, bet ir p. 
Skinkis, nors neilgai buvojusi 
Chicagoje, turi savo pasekėjų.

“Grand Openinge” gros gera 
muzika, bus skanių užkandžių, 
žinoma, ir gėrimų, tad visi ga
lės linksmintis iki ankstybo ry
to. —Senas Petras.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

LIETUVIS

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Avenue 
Phone 

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

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins aklų Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. .skaudama akių karėti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
dmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

rasta nemaža dalis sumokėtų už Lindberghų vaiko paliuosa- 
vimą pinigų. Jis yra kaltinamas, kad jis pagrobė vaikų, jį nu-! 
žudė ir pamėtė netolimuose krūmuose, bet vistiek vėliau išrei-i 
kalavo, pinigus, prižadėdamas kūdikį sugrąžinti gyvą ir sveikų.

______Graboriaį______

Laidotuvės $95

J. J. BAGDONAS

P-a Kubilienė yra labai au
kštos nuomonės apie Lietuvos 
operos daininirikus, kaip K. 
Petrauską, Kutkų, (Kutkauską), 
Sodeiką, p. Grigaitienę ir Mic- 
kunaitę (kuri dabar gyvena 
Philadelphijoje).

Jos nuomone, tie damininkai

Apiplėšė Bridgepor 
to lenkų spulką

Išsinešė apie $5,000; pabėgo

Mor- 
apie

atva-

Co., krautuve, 3234 S. Halsted 
Street, transliuos iš stoties W. 
G.E.S.

Šio programo vedėjas, daini
ninkas J. Romanas, pranešė, 
kad jis bus ypatingai gerai 
prirengtas ir išpildyme daly

vaus keletas gabių radio daini
ninkų, su naujom dainoms ir 
muzika. Prie to bus labai įdo
mių kalbų ir svarbų praneši
mų. Todėl, reikia nepamiršti 
užsistatyti savo radio ir pasi
klausyti.—Rep. J.

Puliman 4151
10734 S.Michigan Av

Republic 3100
2506 W. 63 St.

Amerikos Lietuviu Daktarę 
-------------Dra°SiJo» Nariai.________
Tel. Ofice Wentworth 6380

Res. Hyde Park 8895

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis

Phone Canal 612?
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: — 1—8 ir 7—8 
Stredomis ir nedėl. pagal sutarti. 

Res. 6681 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

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

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

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

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

Dr. S. NAMELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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. 
Prospect 0469

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

EMILIJA URBA 
w Veličkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 20 dieną, 1:30 valandą 
po piet 1934 m., sulaukus 22 
metu, Kimus Chicago, II).

Paliko dideliame nuliūdimų 
vyrą Kazimierą, dukterį Delo« 
res, sūnų Kazimierą, motiną 
Emiliją ir tėvą Joną Venckus, 
dvi seseris Josephiną ir Aldo* 
ną, dėdės Antaną Stulgą ir L. 
M. Norkų, dėdienę Venckienę, 
uošvius Martiną ir Stanislavą 
Urbus, švogerj kun. Walter P 
Urbą, dėdė Jokūbas Paulaus- 
kis ir teta Barbora Ambro- 
zienė ir giminės.

Kūnas pašarvotas ^randasi 
1340 So. 50th Avė., Cicero III, 

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
rugsėjo 24 dieną, 8:00 vai. ry
te iš namų į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Emilijos Urba gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Tėvai, 
Seserys, Dėdė, Dėdienė, 
Uošviai, švogeris 
ir Giminės, t

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Petkus, "Tel. Cicero 
2109.

BRIDGEPORT.—Vakar plė. 
šikai užpuolė Pulaskio lenkų 
spulką, kampas 32-os ir 
gan, ir išnešė spėjamai 

1 $5,000.
Vežimas tik ką buvo

žiavęs iš miesto su pinigais. 
Kaip tik ginkluoti vyrai įnešė 
pinigus į sptflkos ofisą, tai jie 
buvo tuojau užpulti. Nežiūrint, 

į kad buvo ginkluoti, turėjo pa
kelt rankas. Plėšikai atėmė 
nuo jų pinigus ir prasišalino.

Pėtnyčiomis ši spulka visuo
met daugiau parsitraukia cash 
pinigų, ypatingai čekių mainy
mui.

Plėšikai tą, matyt, žinojo ir 
laukė vežimo su pinigais. Jie 
buvo patėmyti gatvėje ko tai 
laukiant, bet kadangi gatvė ten 
buvo taisoma, tai žmonės ma
nė, kad plėšikai prigulėjo prie 
gatvės taisymo burio.

RADIO
Priminimas radio 

klausytojams
Ryt, nedėlioj, 11-tą vai. prieš 

pietus, radio klausytojai bus 
suįdominti su gražiu progra
mų, kurį Progress Furniture

PADĖKAVONfe

ALVINA VENCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 21 dieną, 2:39 valandą 
po piet 1934 m., sulaukus 15 
metų amžiaus, gimus, Chica- 
go, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, tėvą Vincentą, tris 
brolius Vincentą. Kazimierą ir 
Adverdą, ciocę Barborą ir dė
dę Lazdauskus, krikšto -moti
ną Marijoną Vasiliauskienė ir 
ir dėdę Vasiliauską, dėdę Pra
ną Venckų ir dėdienę, ciocė 
Armstrong, dėdę ir dėdienę Si- 
masias, gimines ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6049 Keeler Avė.

Laidotuvės i Įvyks antradieni, 
rugsėjų 25 dieną, 8<30 vai. ry
te iŠ namų į Gimimo Panelės 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iŠ ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alvina Venckus 
giminės, draugai Ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti r 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliai, Ciocčs, Dėdės,

>Krikšto Motina )lr Giminės.
Laidotuvėse -patarnauja gra- 

-horius J. J. -Bagdonas, Telefo
nas Republic 3'100.______ _____

r

JUOZAPAS KASPARAS 
kuris mirė rugsėjo 15 dieną 
1934 ir palaidotas tapo rugsė* 
jo 19, o dabar ilsis -Šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, -kurie suteikė 'jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžjny- ■ 
bės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mū 
sų tarpo, reiškiame giliausią ‘ 
padėką dalyvavusiems laidotu- . 
vėse žmonėms ir suteikusiems ’ 
vainikus draugams.

Dėkavojame musų dvasiškam* 
tėvui, Kun. Vaičiūnui kurs at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą; dėkavojame .grabo- 

.riui S. P. -Mažeikai, -kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavimu r 
garbingai nulydėjo jį į amži- ‘ 
nastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame gėlių aukautojams, 
Šventų Mišių auk., fgėlių nešė
joms ir grabešiams ir paga-: 
Uos ■ dėkavojame -visiems daly-f 
vavusiems laidotuvėse žmo- ■ 
nėms; o tau musų -mylimas 
vyre ir tėveli sakome: ^Ilsėkis ■ 
šaltoj žemelėje. Nuliūdę

/Moteris -ir :Sunus.

International Wine & Liąuor Co.
Musų įstaigoje randasi inportuotos - degtinės iš Lietuvos, Rusijos, 
Latvijos, Estonijos, Lenkijos, Vokietijos, Francijosf Kubos ir Meksi
kos. • Taippat yra didelis pasirinlJmas visokios rūšies Amerikoniš
kos degtinės. Keisas $12.00 ir aukščiau.

I '

Lietuyių (staiga ir lietuviai pardavėjai. •'

4611 So. Ashland Avė.
Telefonas Boulevard 0470

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO. ILL.

f
5

Širdingai pžkviečiam visus 'draugus ’ir 
pažįstamus į

NEW CITY TAVERN
Siibatos vakare, Rugsejo-Sept. 22 d.

1706 W. 47th Street
Tel. Yards 1963

Skanus užkandžiai. 
Alus, muzika

A. H. RUDINSKAI 
ir 

VERONIKA SKINKIS

1

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas /Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailumo ir nebrangumo 
Laidotuvėse.Pašaukite....... v
REPubiic 8340 

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime sąryšių su firma tuo 

pačiu vardu)

Jei kenčiate nuo galvos skaudėjimo. 
Jei skaitant raidės susilieja į 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 aukžtas 

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

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

Ofiso Tel. Lafayette 3650
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 Archer av„ kamp. Francisco av.

J. F. BADŽIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139

V -

Tel. Lafayette 8572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chica
goje ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV?

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

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

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

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

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

Tel. .Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, UI'
TeL Cicero 5927

iO

Tel. Ciceroir2109i
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI . 
1410 So. 49 Ct 

Ibis

^Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau-
___________ gijos Nariai.___________

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

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7454

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

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

Tel. S«eley 7830 
Namų telefonas -Brunswick 0597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų .ir nuo 7 iki £t80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. D UNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
.4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

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

Res. 6600 South Ar^ęsian Avenue.
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS :
1821 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

.Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visi 
chroniškų ligų '

Ofisas 3102 So. Halsted St.
arti 81st Street 

Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Advokatai

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St. 
Tet Boulevard 1401

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

vak. Nedėlioj pagal sutarim* 
t Ofiso Teki Boulevard 7820 

Namu Tel Prosnect 1930

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St 
Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDĘN
, LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S- Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rfz. Tel. Vktorv 2848 

DR. BFRTASH
756 W. 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo1-8 nuo 6*80-8:80 

Nedėldieiitaia pagal nutarti.

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste 
163 W. Washlngton St 

Kambarys 402 Tėl. Dearbcrn 9047 
Res. 5349 So. Hermitage Avė. 

Vakarais nuo 5 iki fi 
Tel Prospect 1510
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Anglų Kalbos 
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Aritmetikos 
Knygvedystės 
Mašinėle Rašyti 
Prekybos Teisiu 
Laišku Rašymo 
Abelnos Istorijos 
Dailiarašystės 
Pilietystės

Partiiers Wanted
Pusininkų Reikia

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA alaus tavem pusė 
arba visas 
pardavimo 
vietos. 6750

Financial
Finansai-Paskolos

lošimuose ir choruose. Lai -bus 
jai lengva šios šalies žemele.

Planuoja atidaryti 
Kaspar- American 

State Banką

KAS per klaidą paėmėte ne savo 
moteriška kauta pas P. Liepų Justice 
Parke nedėlioj sept. 16 d. Praneškite 
2542 W. 46 PI. A. Rimdžius.

120 AKRŲ fauna ant pardavimo 
— viskas “clear”, visi budinkai, sta- 
kas ir mašinos, apie 300 mylių nuo 
Chicagos, Jugalls. Mich. A tai šauk i te, 
10543 S. Wabash Avė.

Turi būt gražios išveiz 
Jei ne 

Begotos ne-

Lietuvis Valkata Prisipa 
žino Nušovęs Policmoną

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

RENDON kambarys ženotai porai 
ar vienam ar dviem vyrams, su ar 
be valgio. 4810 S. Winchester Avė. 
2ros lubos iš fronto.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA $2000 pirmo mer
gišiaus ant didelio namo. Savinin
kas 4512 So. Hermitage Avė, pir
mos lubos.

IEŠKAU kambario artimoj South- 
sidėje, su pusryčiais. Rašykite Box 
163, 1739 Sb. Halsted St., Chicago.

FURNIŠIUOTI 2 šviesus kambariai 
dėl vienos arba dviejų ypatų. Gali
ma valgit pasigaminti, 827 W. 34th 
PI. Imos lubos.

RENDON apšildomas švarus kam
barys, kreipkitės iki 4 vai po piet. 
1 lubos, 3256 So. Union Avė

Ofisas ir Dirbtuvė:
91 ST. ir KEDZĮE AVĖ.

Post Office Evergreėn Park, 111,

LIETUVOJ stuba penkių šeimynų, 
84 aktarai, žemės, viskas aptverta, 
daug vaisinių medžių. Mainysiu ant 
Aiherikos ūkės arba namo. 1445 So. 
50 Avė., Cicero, Iii.

RAKANDAI pilnas įrengimas še
šių kambarių, moderniški, gali ir 
puikų flatą rendųoti, taipgi visas 
įrengimas kriaučių šapos nebran
giai. Atsilankyte patirsite ant vie
tos. 6631 So. Rockwell St. 2 lubos.

RfeNDAI kambarys — vyrui ar 
moteriai prie mažos šeimynos. Su 
valgiu ar be valgio. 3329 Lituanica 
Avė., 2 lubos užpakalyje

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda moderniškas hardware 

Storas su namu ar be namo. Namas 
pabudavotas 1929 metais ir viskas 
naujai įrengta. Bizni valdžiau pnt 
tos pačios vietos per 12 metų »— Ne
sveikata verčia apleisti.

, SIMON’S HARDWARE 
418 Territorial Street, 
Benton Harbor, Mich.

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musu spulką.

TEL. LAFAYEETE 1088

2608 West 47th St.,

GROSERNfi su namu parduosiu 
arba mainysiu.

4522 S. Honore St.

Wm. Mayer Chas. Pernstein 
Telefonai 

Evergreen Park 7146

PAIEšKAU partnerio j Lunch 
Room bizni su $150 — vyraš ar 
moteris. 3454 So. Halsted St. (Fron
tas 2 lubos).

biznis, gerai išdirbtas 
iriežastj patirsite ant 
►o. Halsted St.

Atminčiai J. Paže 
rauskaites

RENDON šviesus, karštu vande
niu šildomas kambarys, vyrui, be 
valgio, prie mažos šeimynos, ar ve
dusiai porai. Gali valgi gaminti, 
7115 So. Honore St.

RENDON tavern, kabaretas, dar
žas. geroj apielinkėj, moderniški 
bildingai 5436-44 S. Damen Avė.

ŠTAI GERIAUSIA proga užbaigti 
ta nelaimingą depresija ir nereikės 
dirbtuvės Žiaurų bosų klausyti. Iš 
priežasties pajrimo sveikatos esu 
priversta parduoti bizni su namu 
rezidencijos vietoj ir užtikrintas 
pragyvenimas su labai mažai pini
gu, Kreipkitės 3847 W. 66 St. Te
lefonas Hemlock 5912.

Business Chances
Pardavimui Bizniai______

PAIEŠKAU pusininko i tavern 
bizni su mažai pinigų, arba parduo
siu visą 3517 S. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu far- 
mą ant namo mieste ne su dideliu 
morgičiuin. Farma yra išmokėta.

716 W. 22th St.

REIKALINGAS karpenderis, ku 
ris supranta darbą Valgis ir a p ra 
gyvenimas ant vietos.

3738 So.. Halsted St.
PARSIDUODA gera grosemė, nė

ra arti kito tam panašaus biznio 
su gerai įtaisytu Ice Cream pado
riu. Šitas biznis užtikrintas, neša 
gera pelną. Pardavimo priežastj pa
tirsite ant vietos.

4554 So Rockwell St.

Stanislava Meskienė, 1443 
Chgo Hghts, III.

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino, gali gamintis ir valgi. Renda 
pigi, privažiavimas geras. 819 W. 
34 PI. 1 lubos iš užpakalio.

REIKALINGAS kriaušius geram 
darbininkui darbas ant visados 
Box 165, Naujienos, 1739 S. Halsted 
Street.

grėen Monument Co.
Autorizuoti Išdirbėjai Augštos
Rūšies Paminklų., Pastatom Pa-

Kampinis 2 flatų namas, vienas 5 
ir vienas 6 kamb. flat. garu šildomi. 
Kaina $4500.00.

Taipgi 6 kamb. mūrinis cottage, 
garu šildomas. Extra kambarys ant 
viškų. Kaina $2,950.00, randasi arti 
Marąuette Blvd. ir Ashland Avė.
FREDERICK H. BARTLETT 

& COMPANY
33 W./Washington St. 
Klauskite Mr. Lemke

NORTHSIDE
šių metų sueina lygiai du me
tai kaip persiskyrė su šiuo pa
sauliu Jozefą (Pažėra uiskai te. 
Kaip daugeliui buvo žinoma, 
J. Pažerauskaitė buvo linksma 
ir drauginga mergaitė, laisvų 
minčių, visados dalyvaudavo su 
pažangiąja visuomene, kaip tai

TAVERN pardavimui. Našlė ne 
gali vesti bizni

5545 So. Damen Avė.

REIKALINGAS ant ūkės darbi
ninkas. kuris supranta ūkės darbą 
Atsišaukite F. T. Lubin, 7009 So. 
Sangamon, Radcliffe 5775.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
2 štoraj, moderniškas, geroj apielin- 
kėj, parduosime pigiai.. Kas nori 
gali ir grosernės bizni pirkti.

2419 W. 69th St.

PARDUODU Studebaker automo 
bili Standard Six, geram 
nebrangiai. 4011 S. Campbell Avė

4-6 KAMBARIŲ moderniškas, pe
čiais šildomas mūrinis namas. 2 
augštai. Naujai išdekoruotaą. Pui
ki transportacija. Renda $T8 ir 
$14. 1511 N, Maplewood Avė.

PARDAVIMUI tavern, geroj apie- 
linkėj, labai nebrangiai. Pašaukite 

Brunswick 7819

Moterų Piliečių Lygos susirikimas: 
ivyks trečiadieni rugsėjo 26 d. 1934 
Fellowship House, 831 W. 33rd PI. 
8:00 vai vak. Visos narės yra pa
geidaujamos būtinai atsilankyti 
nes bus svarstoma daug svarbių da
lykų. S. W. Raštininkė.

Tel. Yards 8408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storagė, Grating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III 

Ofisas 3406 S. Halsted St.

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

1500
Chicagos Lietuvių

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

įsirašyti Chicagos Lietuvių 
Draugijon galinga kiekviename 
panedėlyje nuo 9 ryte iki 7 vai. 
vak. Draugijos ofise, 1739 South 
Halsted St. arba telefonuokite čia 
pažymėta diena.—GAN AL 0117; 
musų atstovas atvyks įrašyti Jus 
Draugijon. ■■•••< < ■--'.'.J

PAIEŠKAU brolĮo Povylo Saba
liausko. Paeina iš Ramygalos para
pijos. žinau, kad randasi Chicagoje. 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti. Uršulė Vitkus, 3256 South 
Union Aye. Chicago.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė nuosavą mo
dernišką studiją su 

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

$125
$150
$175
$125 Rieš. Bedruimio setai dabar 29.50 

NELSON STORAGE CO.
6910 Cottage Grove

Atdara vak. iki 10. Nedėlioj iki 5.

KAILIO KAUTAI
ATNEŠTI PAS' MUS DEL STO

RAGE IR PATAISYMUI, bet savi
ninkai juos neatsiėmė; black pony 
kautas $20; brdwn caracul $25; 
gray caracul $24;leopard cat $39; 
American Broadtail, $24; black ca
racul $28; racoon $35; Hudson Seal 
$65; Genuine Mink' $150; ir dauge
lis kitų, kurie yra verti keturius 
sykius tos kainos., Taipgi 20 jack- 
ettes po $10, ir 38 kailiniai serafs 
po $2. Economy .Section.

MILLER FUR COMPANY, 
166 North Mich i gan Avė., Chicago 

Atdara yakarais

REIKALINGAS patyrusis vyras 
ant farmos, Michigane 140 mylių 
nuo Chicago, valgis, kambarys ir 
užmokestis. Atsišaukite po 7 vakare 
Schneider, 6148 N. Hoyne Avė, 2 apt.

PARSIDUODA bizniavas namas 
ant 63 gatvės, geram stovy j. Par
duosiu pigiai, pardavimo- priežastį 
ant vietos patirsite.

10851 Sok Michigan Avė; * -

DAUG ŠILUMOS, MAŽAI PELENŲ 
Pirkite dabar: Geras pavaduotojas 
dėl Pocahontas; Black Gold, lump 
arba egg, $6.00; Mine run, $5.75; 
Screenings, $4.75. Grandy Mining 
Co„ Cedarcrest 2011.

YOUOYtd
Nlght and MorrilHfe tb keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free "Eye Care** 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co., Dept. H. S.,9 E. Ohio St.,Chic»fo

BARGENAS Auburn — 1928 - 
8 cylinderių, 4 durų sedanas. Paau 
kausiu už $65.00.

4421 S. Artesian Avė,

International Wine & Liųuor 
Co. randasi adresu
Ashland avenue. Dalininku ben
drovės yra p. Wm. Bagdonas, 
su kuriuo pašikalbėjus, paaiš- 

kad tas sandelis turi 
įvairiausių gėrimų iš Lietuvos, 
Rusijos, Lenkijos, Latvijos, Es
tijos, Vokietijos, Franci jos, Ita
lijos, Kubos, Meksikos ir kitų 
šalių. —Senas Petras,’

Visi senieji dainininkai, kurie dai
navo Liet. Soc. Vyrų chore, vėliaus 
L. S. S. 81 kp. chore. Naujos Gady
nės čhore ir Pirmyn chore, malonė
kite susirinkti i buvusią M. Melda- 
žio svetainėje, n.dėlioj, rugsėjo 23 
dieną kaip 10 valandą ryto \ant 
repeticijos, kad galėtumėm tinkamai 
prisirengti * prie buvusio 25 meti; 
Jubiliejinio koncerto lapkričio 4 d 
1934 St. Agnės svetainėje.

NAUJIENOS, Chicago 
"" ... ...........

PRANEŠIMAS
, RAMYGALOS Aldo KHubfts turės 
savo metini išvažiavimą^ Rugsėjo 
23-ia d. National Grove, Riversi- 
de.. III. Visiems žinomos daržas 
Karais galima privažiuoti. Jžanga 
dykai. Kviečia visų atvykti.

Jeigu butų lietinga, tai prašo
ma atvykti i Z. Barausko švelni
no ir yvis'mntvti v<ens 
linksmai laiką praleisti

Ramygalietis.

VINCENTAS BRUNO MESKIS 
(Maske) advokatas, 1443 Wentworth 
Avė., Chicago Heights, III. apleido 
savo namus kovo mėnesi, dėl neži
nomos priežasties. Girdėjau, kad 
M r. Meskis yra išvažiavęs i Reno, 
Nevada. Meškiu yra 29 metų am
žiaus, penkių pėdų 8 in. sveria 165 
svarų, tamsių plaukų, mėlynų akių. 
Turiu labai svarbų reikalą, prašau 
kas žinote Ji pranešti, arba pats atsi
šauk 
Wentworth Avė,

PACKARD 1931 Custom Sedan, 
su 6 naujais tairais. Vdndens šil
dytuvu, šoniniais mountingais. La
bai švarus duco ir išmušimas. Visai 
kaip naujas karas. Garantuotas, 
kad yra geroj padėtyj. Gražiau
sias karas koki jus norite matyti. 
Paaukausiu už $325, galima ir 
išmokėjimo

3138 Clybourn Avė. 
arti Western ir Belmont.

Budriko radio programas iš 
stoties WCFL, 970 K., nedė
lioję, nuo 1:00 iki 2:00 vai. po

CARR BROS.
WRECKING CO.

Antrų rankų budavojimui medžią 
ga. Nauji ir vartoti medžiai sta 
tybai.

3003—3039 So. Halsted St.
Victory 1272—1273

PARDAVIMUI Franklin automo
bilių 5 pas. sedanas, naujo mode
lio — kaštavo $3800 — esu bedarbis, 
parduosiu pigiai. 3454 S. Halsted St. 
(frontas, 2 lubos).

ANT RENDOS kambarys dėl vai
kino, šviesus, apšildomas, prie ma
žos šeimynos. 6406 So. Francisco 
Avė. Tel. Prospect 4266.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
• Parsiduoda grosernės biznis, ge
roj vietoj, lietuvių kolonijoj Bridge- 
porte. Biznis labai geras. Gera 
proga lietuviui groserninkui. Parda
vimo priežastį patirsite at vietos. 
Atsišaukite pas N. C. Krukonis & 
Co. 3251 So. Halsted St. Chicago 
III. Tel Victory 1233.

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ......  $25.00
$300 kaurai ...........     $35.00
Parior, miegkambario ar val

gomojo kamb.. rakandai .... $30.00 
ir viršaus.

Atdara vakarais ir nedėlioj. 
RAPP STORAGE, 

'5746 So. Ashland Avė.

IPo piet policijos sitotin 
atvežtas ir valkatos tėvas 
ras Duba. Iš jo žodžių paaiškė
jo, kad jo sūnūs Will yra tik
ras silpnaprotis ir kad visą sa
vo gyvenimą jis nedirbo jokio 
darbo, o tik valkiojos. Darbo 
dirbti jis negalėjęs dėl silpno 
proto.

Policija, nuvežė valkatą Dubą 
ton vieton, kur jis užmušė po- 
licmaną, ir čia jis viską iš 
naujo papasakojo ir parodė kaip 
jis tą padarė.

Senelis policmanas Day nak
tį ėjo į darbą į policijos stotį 
prie 85-tos ir S. Green gatvių. 
Netoli stoties dykumose jis už
ėjo miegantį žmogų ir jį pa
spyrė, kad atsikeltų.

Kas įvyko toliau, štai kaip 
apie tai pasakoja silpnaprotis 
valkata lietuvis:

“Aš miegojau dykumose prie 
krūmo. Tik štai kažin kas ma
ne paspyrė ir aš išgirdau žo
džius ‘Lysk iš tos skylės’.

“Tai buvo policmanas. Jis lie
pė man išeiti į gatvę. Kada aš 
nėjau, jis mane išvedė, ir čia 
mes pradėjom muštis.

“Valandėlę mes ritomės, ir 
tuo tarpu aš išsitraukiau laz
dą, kurią aš turėjau po svete- 
riu. Aš trenkiau jam su lazda 
ir jis parpuolė.

“Tada aš jį įsitraukiau į dy
kumas ir apžiurėjau jo kiše- 
nius. Radau jo mašną, bet ji 
buvo pilna visokio šlamšto. Ten 
radau rąžančių, raktų ir. auk
sinį laikrodį. Laikrodžio su len-

BEECHER STUDIO 
padąro 

VAIZDIJįGESNES 
Vestuvių Fotografijas 

744 East .^th St. 
Triąijglė 4240

IEŠKAU kambarį North
su valgiu. Rašykite Box
1739 So. Halsted St., Chicago

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namv 
savininkams reikale nesusipratimų st 
rendauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninku ir rendauninku reikalais. Mes 
neturime skyrių. ’ Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. įžymu? 
namai originalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicągoje.

LANDLORDS BUREAU OP 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

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

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ vaisių, vištų farma 
tinka rezortui, ežeras — Michigan 
Valstijoj, 120 mylių nuo Chicagos, 
prie 12 U. S. kelio, modemiškas 6 
kamb. namas, pardavimui arba mai
nysiu i bizni East sidėj. Pašaukite 
2 vai. po piet Canal 8500 klauskite 
M. Jurgelionis.

50 akerių ant ežero kranto, gera 
žemė, geri namai ir šokių svetainė 
parsiduoda už pusę šiandieninės 
vertės.

80 akerių su beveik naujais bu- 
dinkais, visais įrankiais, 8 karvės, 
3 telyčios, 3 arkliai, 100 vištų, ver
tės $9000, parsiduoda už $4100. Leng
vais išmokėjimais arba mainais.

2 pagyvenimų mūrinis namas už 
$1500. BU

6 pagyvenimų medinis namas už 
$2500. Lengvais išmokėjimais.

J. SINKUS & CO.
1039 W. 69 St.

Normai 4400

Klausytoji neapsivils. Dai
nuos merginų trio. Duetas, Che 
paitis ir Ascila. Budriko Or 
kestras duos daug naujų šo 
kių. Programas bus girdėtai

Nenumeskite Savo 
Plunksnas

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

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

Ine.
3321-25 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 0912

Vakar anksti ryta netoli Chi- 
c: vos Lavvn policijos stoties 
policmanas M. Sullivanas su
areštavo gana jauną apskurus’ 
valkatą.

Bevedant valkatą į stotį, 
licmanas Sullivanas baisiai 
stebo iš to, ką jam valkata 
sake. Jis jam pasakė, kad 
su lazda primušęs policmaną.

Valkata nežinojo, kad tas 
policmanas jau buvo negyvas. 
Tai buvo senas 71 metų polic
manas leitenantas James F. 
Day.

Policijos stoty j valkata pasi
sakė, kad jis yra Will Duba, 
28 metų amžiaus, ir be jokios 
baimės ar susirūpinimo papa
sakojo viską, kaip jis su lazda 
pritrenkė policmaną. Kada jam 
pasakė, kad jis ne pritrenkė, 
bet užmušė tą policmaną, jis 
tuo visai nenustebo, o pasakojo 
tolinus kaip jis tą padare.

Jis taip atvirai pasakojo apie 
policmano užmušimą, kad poli
cija pradėjo abejoti, ar kartais 
jis neprasimano, arba yra ne 
pilno proto.

Vėliaus tapo patirta, kad jis 
yra lietuvis ir kad jo tėvai gy
vena Oak Lawn miestelyj, prie 
95-tos ir Cicero, adresu 4905 
W. 105th str. Valkatos brolis 
pereitą rudenį buvo užmuštas 
automobiliaus prie 95-tos gal-

Didžiausias Automobiliy Pardavimas Chicagoj
Vėl mes siūlome sensacingiausias vertes iš naujai jgytų automobilių, 
kokias Chicaga dar nėra mačiusi. Pasinaudokite šia nepaprasta proga. 

Pirkite sau automobilį dabar
Garantuojame, šias kainas esant žemiausiomis mieste.

Jūsų senas karas priimama mainams, balansą galite išmokėti per 12 ar 
18 mėnesių. Kiekvienam karui duodama 90 dienų rašyta garantija, 
taipgi 7 dienų išmėginimo pasivažinėjimas

PUSDYKIAI
5 akeriai at US. 20 vieškelio, ge 

ra vieta dėl gazolino stoties lunch 
ruimio arba virštų farmos, 5 kamba 
rių stuba su maudynė, elektra ir ki 
ti budinkai. Kaina $1700, 
įmokėti.

20 akerių farma, 6 kambarių 
a su maudyne, vištininkas ir 
budinkai, $1300, $300 įmokėti

50 akerių ant ežero kranto,

Kviečia depozitorius pasirašyti 
“waiverius“

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė 

VUAVMKO. Ali.

“Straight Kentucky Bourbon 100 Proof” 
(IT’S EIGHT MONTHS OLD)

AS HONEST TO YOUR TASTE AS THE NAME
Jūsų pirmas gurkšnis jus pertikrins, kad ji yra taip gera, 

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

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY
vvuni 1?Q A T U’ AMT v

3252 So. Halsted St. ‘ Tel. Victory 5382-83

GRAHAM DeLuxe 1932 sedan 
—kaip naujas; 6 dratiniai ratai— 
geriausi tairai — užbaiga ir ap
mušalas be mažiausios

PIERCE-ARROW, vėliausias 1932 
DeLuxe sedan, tikrai gražiausias ka
ras Chicagoj. Turi 6 dratinius ra
tus, 6 tairus kaip naujus. Be jo
kios dėmės viduj ar oro pusė.i. 
Kaštavo $3400. Musų $IZC|Ct 
kaina tik ........ ................
PACKARD 1931 sedan. Sis karas 
priklausė žymiam bankieriui. Bu
vo tepamas ir aliejuojamas kas 
500 mylių. Mes garantuojam, kad 
jis yra kaip visai naujas.
Musų kaina tik .............. vfcv
FRANKLIN vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan, veik nevartotas ir taip 
geras, kaip kad buvo naujas. 6 
ratai ir 6 tairai kaip nauji. _ 90 
dienų garantija. Musų 
kaina tik .........................
DE SOTA 1932 DeLuxe 
garantuotas kad geras,

Will Duba iš Oak 
Lawn yra tas valka
ta. Sakoma, esąs 

f * j 

silpnaprotis

Dabartiniu laiku yra 
žygiai, kad atidaryti 
American State Banką, 
Blue Island, kuris užsidarė 1932 
įdėtais. Depozitoriai yra kvie-: 
čiami pasirašyti* tam tikrus do
kumentus, laikinai pasižadėda
mi neišimti tam tikrą dalį savo j 
pinigų. Uždarytas bankas turi i 
naujai išrinktą direktorių tary-

(Gregg) 
Stenografijos 
Geografijos 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimolotrijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

PINIGAI< ■*

Kas norite pasidarvti pinigų — 
parduodame arba randuojame fomi- 
š’uotus anartmentus, ruimų yra 72. 
Visi gerai išrenduoti. Aš išbuvęs 
tame bizny 12 metų, dabar važiuo
ju Lietuvon. Tai gera proga, kas 
nori pasinaudoti. Gera moteris ga
lėtu vesti bizni namuose, taisydama 
vai ori ruimeriams.

Atvažiuokite arba rašykite
A. GUKAS

) 4506 Emerald Avė.
Chicago.

sedan —
$295

STUDEBAKER 1931 DeLuxe. so
dan — garantuotas to- $1 CIK 
bulumas, tik ................. ■

Real Estate For Sale 
Namai-Žem6 Pardavimui

2 DIDELI BARGENAI

GYVANAŠLĖ, 35 metų amžinus 
ieško sau draugo, turtingo vyro nuo 
40 — 50 metų amžiaus. Atsakymas 
su foto.

O. ŠIŠIENĖ
I Juozapavičiaus pr.

N. 78, Kaunas, Lietuva

ciugeliu ir peiliuku aš nepaė
miau. Aš išmečiau viską, tik 
pasiėmiau pinigus, kurie buvo 
suvynioti popieroj, apie $18. 
Aš palikau jį ten begulintį.

“Paėjęs aš numečiau lazdą. 
Nuėjau iki 85-tos ir Vincennes 
gatvių ir čia įlipau į gatvekarj, 
kurs eina į Halsted gatvę. Išli
pau prie 63-čios ir 63-čia gat
ve ėjau į vakarus iki Cicero 
gatves. Čia įlindau į laikraščių 
standą ir išmiegojau iki ryto.”

Kada policija iškratė jį, tai 
rado pas jį $1.10 ir mažą gu- 
zikelį *su kokios tai vienuolės 
paveįkslu. Policija spėjo, kad 
gvj tai bus policmano Day duk
ters ‘ paveikslas, bet pasirodė, 1<, 
kad ne

NASH, vėliausios 1933 4
durų DeLuxe sedan. Veik nevarto
tas, važiuotas vos keletą šimtų 
mylių. Garantuojame, kad yra kaip 
visai naujas. įrengtas su sau
giu stiklu. 6 dratiniai ratai ir 
6 tairai kaip visai nauji. Kašta
vo $1,850. Musų 
kaina tik ......................... fcOv
PONTIAC vėliausias 1934 sedan, 
Tobulas kaip tą dieną, kada išėjo iš 
dirbtuvės. Niekaip nesakysit, kad 
šis karas buvo vartotas. Garan
tuojamas kaip naujas .... $££(1 
Musų kaina tik ............. wwV
BUICK — Mes turime juos 2 
1931 ir 1932 sedanus. Visi 
jie puikiusiam stovy ir .turi musų 
pilną 90 dienų garantiją $99£ 
Kaina tik .........................
CHRYSLER vėliausias 1931 De- 
Luxe sedan. Tobulas kiekvienoj 
smulkmenoj — tairai kaip nauji, 
daili užbaiga, duodame musų pa
prastą garantiją; $295
AUBURN DeLuxe 1931 Sedan 
Dailus karas ir garan- $9/į£ 
tuotas kaip naujas, tik

Ir daug kitų. Pasinaudokite šiomis žemomis kainomis ir nusipir
kite karą dabar. Gal niekuomet jums nebepasitaikys tokia proga kaip ši 

Mes atdari kasdien, taipgi ir nedėlioj iki 9 vai. vakaro.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE 
2529 NORTH CRAWF0RD AVĖ.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU moters ar mergnios apsi 
vedimui 
dos, ne riebi ir išmintinga, 
bagota be . šeimynos. 7 „ 
htsiliepkite. Nuo 80 iki 38 metų. 
Atsiliepdamos ne iš Chicagos' malo
nėkite prisiųsti paveikslą, bus su
grąžintas, Aš esu paprastas vyras 
bet norįu gražios moteries. Esu 
amatininkas', 45 metų našlis, be šei
mynos. Malonėkite atsišaukti lai
šku Box 162, 1739 So. Halsted St.. 
Chicago, III.

Furniture & Fixtures

Už STORAGE KAŠTUS 
IMPORTUOTI KAURAI 
Augštos Rūšies Rakandai 
Friezė Parior Setas dabar $29.50 
Imp. 9x12 kaurai dabar $20.00 
Imp. 9x12 kaurai dabar $25.00

Situation Wanted
___________ Darbo Ieško___________

PAIEŠKAU darbo i restaurantą 
saliuną ar į koki kitoki bizni, nes 
turiu gerą patyrimą.

10739 S. Michigan Avė.

Business Service
______ Biznio Patarnaviinafr______
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKORYSTĖ

Ar jūsų stogas reikalauja pataisy
mo? Aprokuosime dykai, šaukite 
THE BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 S. Halsted St. Tel. Victory 4965

Personai
__________Asmenų ieško____

PASITURINTI moteris paieško 
apsivedimui vyro, nejaunesnio kaip 
40 nwtų. Atsišaukite laišku Box 164 
1739 S. Halsted St.

IETKIEWICZ<£




