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Kongresas ruošiasi 
pradėti kiek spar

čiau dirbti
Ikišiol tinginiavęs kongresas šią 

savaitę susilauks daugelį svar
bių pasiūlymų

\VASHINGTON, s. 14. —Su
sirinkęs pradžioj šių metų kon
gresas ikišiol beveik nieko ne
veikė. Jis tik tvarkėsi, vadai 
manevravo ir svarstė tik labai 
mažos reikšmės dalykėlius.

Tečiaus šią savaitę kongre
sas ruošiasi įsikinkyti į darbą. 
Už poros ar trejeto dienų pre
zidentas prisius pranešimą su 
pasiūlymais socialės apdraudos. 
Kongresmanai irgi turi priruo- 
šę įvairiausių bilių, kuriuos jie 
dabar skubinsis įnešti kongre
sui, su vilčia, kad gal ir pasi
seks juos privesti prie svarsty
mo.

Tarp kitko šią savaitę busiąs 
pasiūlytas bilius, kad jau da
bar butų išmokėti bonusai ex- 
kareiviams. Tas valdžiai kai
nuotų mažiausia $2,000,000,000.

Ruošiamąsi paduoti ir daug 
kitų svarbių bilių. Bet kongre
sas, žinoma, lauks daugiausia 
ką pats prezidentas pasakys ir 
be jo sutikimo nieko nedarys.

Šią savaitę pasiūlys 
socialės apdrau

dos bilius
VVASHINGTON, s. 14. — 

Prezidentas Rooseveltas ruošia
si apie vidurį šios savaitės pa
siųsti kongresui pranešimą apie 
socialę apdraudę—nedarbo ap
draudę ir senatvės pensijas.

Tuo savo pranešimu jis tai
kins sutrukdyti veikimą inflia
cijos šalininkų, kurie vėl pasi
darė veiklus ir ruošiasi apie 
vidurį savaitės laikyti savo su
sirinkimą .

Taipgi nori užbėgti už akių 
radikalų sumanymams, nes jau 
ruošiamąsi įnešti kongrese ke
lis socialės apdraudos bilius, jų 
tarpe ir utopiškąjį Townsend 
sumanymą, kad seniams butų 
mokama po $200 į mėnesį pen
sijas.

Rusija teis 10 ge
ležinkeliečių

MASKVA, s. 14. — Rostove 
liko areštuoti 10 geležinkelių 
darbininkų, kurie bus atiduoti 
teismui už susidūrimą dviejų 
traukinių sausio 8 d. Nelaimėj 
žuvo 6 žmones ir 23 liko su
žeisti.

8 žmonės sužeisti
CHICAGO.— 8 žmonės liko 

sužeisti, du jų sunkiai, kai vie
nas Ashland Avė. gatvekaris. 
matyt, delei sugedusių stab
džių prie 63 gatvių įvažiavo į 
kitą stovėjusį gatvekarį, o ta- 
sis pastūmėtas stipriai atsi
trenkė j priekinį gatvekarį.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja;

Apsiniaukę, galbūt sniegas, 
biskj šilčiau.

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:* 
42.

Skaito balsus paduo
tus Saar krašto 

plebiscite
Visame krašte yra ramu. Na

ciai net ir balsavimo dieną 
darė klastas

SAARBRUC.KEN, sausio 14. 
—šiandie 5 vai. po piet tautų 
sąjungos komisija pradėjo skai
tyti balsus, kurie buvo paduoti 
vakarykščiame plebiscite. Bal
savimo posėkmės, tikimąsi, bus 
paskelbtos rytoj.

Naciai jau dabar skelbia lai
mėję balsavimus. Opozicija ir
gi pripažysta, kad balsavimus 
veikiausia laimėjo Vokietija.

Tečiaus tas balsavimas netu
ri didelės reikšmės, nes galuti
ną sprendimą turi padaryti tau
tų sąjunga, kuri gali, jei ma
tys reikalo, balsavimą pakeisti.

Pastebėtina, kad tautų sąjun
gai valdant Saar kraštą per 15 
metų nepasidarė jokių skolų, 
visų valdininkų algos yra iš
mokėtos ir krašto kreditas yra 
geras, nors pastaruoju laiku 
kredito jam neduoda nė Vo
kietija, ne. Francija. Depresi
ja irgi nelabai jaučiama.

Šiandie visame krašte yra 
ramu, laukiant balsavimo davi
nių. Bet paskelbus davinius 
gali kilti sumišimų, nes nujau
čiama, kad naciai bandys tuo- 
jaus pasigrobti valdžią į savo 
rankas, o, politiniai tremtiniai 
ir visi nacių priešininkai ban
dys kuoskubiausia • kraštą ap
leisti, kad išvengti nacių kerš
to.

Balsavimai praėjo, palygin
ti, gana ramiai. Tik vietomis 
buvo nedidelių sumišimų. Na
ciai net ir balsavimo dieną el
gėsi kaip aršiausi politikieriai, 
toli pralenkdami ir paskubu
sius Amerikos politikierius. Per 
visą dieną Vokietijos radio 
skelbė visokiausius prasimany
mus apie opoziciją ir Bendrąjį 
Frontą. Naciai tiek toli nuėjo, 
kad paskelbė, jog Bendrojo 
Fronto vadai bėga į užsienį. Ir 
ištikrųjų pasirodė, kad naciai, 
tų vadų vardu, išpirko geležin
kelio bilietus į švencariją...

Italija pritaria Saar krašto 
grąžinimui Vokietijai

Kiek žinoma, Italija pritaria, 
kad kaip tik paaiškės balsavi
mo daviniai, Saar krašto grąži
nimui Vokietijai, nelaukiant 
tautų sąjungos patvirtinimo, 
kad tuo išvengti tolimesnių ki- 
virčių su Vokietija.

Virš Norvegijos 
skraido Rusijos 

lėktuvai
OSLO, Norvegijoj, s. 14. — 

Prieš kiek laiko šiaurinėj Nor
vegijoj ėmė skraidyti kokie tai 
paslaptingi lėktuvai. Jie skrai
do naktį, kada jų niekas nema
to, bet tik girdi.

Dabar vienas laikraštis tvir
tina, kad tai esą Rusijos lėk
tuvai, kurie daro manevrus ir 
skraido išbandymui lėktuvų 
tvirtumo.

Rusija tą griežtai nuginčija.

Du sušaudyti

Du žmonės liko sušaudyti 
Ufoj ir 3 liko nuteisti 10 metų 
kalėjiman sąryšy su paskendi
mu valties, kurioj buvo už 1,- 
000,000 rub. degtinės. Esą įgu
la pavogusi dalį degtinės ir kad 
paslėpti vagystę, valtį sudegi
nusi. '

SINCLAIR EPIC PLANAS OHIO VALSTIJOJE

Ohio valstijos bedarbių šelpimo įstaigos bando panašų į Sinclair EPIC planą. Jos paėmė tuščias 
dirbtuves, už kurias valstija negauna jokių taksų ir tose dirbtuvėse pastatė bedarbius dirbti 
kitiems bedarbiams reikalingus dalykus, ypač ką galima pagaminti su mažiausia brangių ma
šinų — drabužius, kojines ir t. t. Gaminiai nėra parduodami, bet vien išdalinami <tų gaminių rei- 
kalingiems bedarbiams, kurių jie neturi už ką nusipirkti sankrovose.

Anglija pasiūlys* leis
ti Vokietijai atsi- 

ginkluoti
LONDONAS, s. 14. — Ang

lija ruošiasi paduoti Vokietijai 
sensacingą pasiūlymą. Ji pa
siūlys, kad Franci j a ir Italija 
panaikintų tą Versallės sutar
ties punktą, kuris draudžia 
nugalėtosioms šalims ginkluo
tis ir leisti Vokietijai atsigink- 
luot, bet su sąlyga, kad Vokie
tija pasiliktų tautų sąjungoje 
ir dalyvautų nusiginklavimo 
konferencijoje. Prie tokio žin
gsnio Angliją verčia tai, kad 
Vokietija vistiek atsiginkluoja 
ir tai be jokio talkininkų pri
tarimo ir atsiginkluoja visu 
smarkumu.

Svarsto 30 v. savaitę 
dėl niekurių 

industrijų
WASHINGTON, s. 14.—NRA 

administracija svarsto pasiūly
mą įvesti 30 vai. darbo savai
tę tose industrijose, kurios dar 
neturi kodeksų.

RYMAS, s. 14. —Princas
Alessandro Torlonia, sūnūs
amerikietės Elsie Moore, šian
die apsivedė su princesa Bea- 
triz, duktere buvusio Ispanijos 
karaliaus Alfonso, šliubą jiems 
davė kardinalas Segura. Vestu
vėse dalyvavo daug visokiau
sių princų ir karalių giminių, 

t ♦ ‘
WASHINGTON, s. 14.— Au- 

gščiausias teismas nutraukė po
sėdžius iki kito pirmadienio, 
nepadaręs jokio sprenimo Tho- 
mas Mooney byloje. Nuospren
dis dar gali būti atidėtas ilgam 
laikui.

NEW YORK, s. 14. —- Taikos 
reikalams pašvęstame žurnale 
Mussolini išspausdino straipsnį, 
garbinantį karą, kaipo tikrą 
išbandymą žmonių ir atmetantį 
demokratinę teoriją, kad val
džia turi būti didžiumos.

Sustabdys automo
bilius

MINNEAPOLIS, Minu., s. 14. 
—Prie streikuojančių garažų 
darbininkų dabar ruošiasi pri
sidėti ir abiejų miestų gasoli- 
no stočių darbininkai, kas su
stabdytų visus automobilius 
abiejuose miestuose.

Svarsto minkštųjų 
anglių mainerių 

algas
PINEVILLE, Ky., s. 14. — 

Vakar minkštųjų anglių dabo 
taryba pradėjo tardymus dėl 
minkštųjų anglių mainerių al- 
gy.

Visi šios apielinkės unijos 
organizatoriai nusiskundė dėl 
persekiojimų. Daugelio jų na
mai liko išsprogdinti, o šerifų 
mušeikos terorizuoja angliaka
sius, tai taip kad pastarieji 
nedrysta nė liudyti tarybai, nes 
jie liktų pašalinti" iš darbo.

Taryba prižadėjo suteikti ap
saugų, jei ji galės.

Holandija nepriims 
Saar tremtinių

t ’ ■ ’rl ■ 'rln

VHAAGA, s. 14.— Holandija, 
paskelbė, kad ji nepriims poli
tinių tremtinių iš Saar krašto, 
kurie bėgs nuo nacių teroro. 
Visame Holandijos pasieny sar
gyba liko žymiai sustiprinta ir 
tremtiniai bus grąžinami atgal 
į savą kraštą, arba turės ieš
kotis prieglaudos kurioj kitoj 
šaly.

NEW ORLEANS, La., s. 24. 
—Kadangi miesto finansai at
sidūrė federaliniame teisme,‘tai 
miestas dabafr nebegalės išmo
kėti algų savo valdininkams. 
Tai pasekmė miesto valdžios 
kovos su senatorių Long;

z> H' 
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AURORA, III., s. 14. —Pieno 
kaina čia liko pakelta iki 11c 
už kvortą.

Nelaimingai užsibai
gęs pasivažinėjimas 
vogtu automobiliu
CHICAGO.—Graži Genevieve 

Knapik, 16 m., iš Hammond. 
šokių salėj susitiko jauną 
Town of Lake lietuvį Alfred 
Stasiulį, 19 m., 4554 S. Pau
lina St., su kuriuo ir išvažiavo 
pasivažinėti. Bet pasivažinėji
mas baigėsi labai nelaimingai: 
Burnham priemiesty automo
bilis atsimušė j tiltą ir apvir
to. Mergina liko prispausta 
automobilio ir mirtinai sužeis
ta. Pats ’Stasiulis bandė pa
bėgti, bet vėliau liko suimtas. 
Jis buvo tiek girtas, kad nega
lėjo duoti aiškaus paaiškinimo 
apie nelaimę. Tik tiek prisi
pažino, kad automobilį jis pa
vogęs S. Wood gatvėj ir išva
žiavęs pasivažinėti su Hammon- 
do šokių salėj sutikta nepažys
tama mergina. Jis areštuo
tas. Mergina gi pasimirė li
goninėj.

Jauni vagiliai
CHICAGO.—Kensingtono po

licija suėmė penkis vaikus, 13- 
14 metų amžiaus, kurie prisi
pažino papildę apie 25 ar 30 
plėšimų.

EMDEN, III., s. 14. — Jake 
Eten suistepė rankas ir jas nu
siplovė gasolinu. Po to jis už
sidegė cigaretę. Išrodo, kad jis 
gal ir pasveiks.

LITTLE AMERICA, s. 14.— 
Byrd ekspedicijos geologų kuo
pa pasiekė kalnus tik už 180 
mylių nuo pietų poliaus.

WATSONVILLE, Cal., s. 14. 
—Gabino Oliveras, 95 m., pas
kutinis indėnas iš Pajaro klo
nio indėnų genties, užsimušė 
nukritęs laiptais.

WASHINGTON, s. 14. —Se
natorius Lynn J. Frazier iš 
South Dakota žmona pasimirė 
nuo influenzos.

Lietuvos Naujienos
Dvi tragiškos mirtys 

Tauragėj dėl 400 litų 
skolos

TAURAGE.— Gruodžio 30 d., 
8 vai. Tauragėj įvyko baisi 
tragedija: Tauragės liet, smulk. 
kred. dr-jos tarnautojas Stumb
rys nušovė tos dr-jos bankelio 
direktorių Aliminauską, o po 
to pats nusišovė.

žmogžudystės buvo tokiomis 
aplinkybėmis:

Stumbrys dr-jai buvęs sko
lingas 400 lt. Baigiantis me
tams, direMtorius, teorėdamas 
suvesti atskaitomybę, reikala
vęs iš Stumbio skolos. Del to 
tarp Aliminausko ir Stumbrio 
kilę nesusipratimų. Vakare Ali- 
minauskas savo bute skaitęs 
laikraštį. Pro langą suskambė
jęs šūvis ir Aliminauskas kri
to mirtinai sužeistas. Kilo pa
nika, subėgo daug žmonių. Vi
si įtarė kad Aliminauską nu
žudė Stumbrys. Gatvėj pasiro
džiusį Stumbrį policija ir pub
lika pradėjus supti, norėdami 
suimti. Stumbrys nutarė nepa
siduoti ir jis:., gatvėj nusišovė.

Dar viena liudytoja 
pripažino mačiu
si Hauptmanną

-FLEMINGTON.'-Nv -J., s. 14. 
— šiandie Bruno Hauptmann 
byloje liudijo p-lė Hildergrade 
Alexander, pažystama Dr. Con- 
don, kuris sumokėjo išpirkimą 
už Lindberghų kūdikio sugrą
žinimą. Ji liudijo, kad ji ke
liais atvejais mačiusi kaip Bru
no Hauptmann sekiojęs Dr. 
Condon. Tečiaus jos liudijimas 
labai subliūško kvočiant Haupt
manno advokatui.

Prieš ją ir po jos tęsė liu
dijimus rašto ekspertai, kurie 
tvirtino, kad reikalaujantys iš
pirkimo laiškai yra rašyti pa
ties Hauptmanno.

Kadangi šeštadieny nebuvo 
teismo, tai tą dieną abiejų pu
sių advokatai praleido davinė- 
dami įvariausius pareiškimus. 
Išrodo, kad visa byla virsta ad
vokatų komedija: kad joje ga
lėtų pasigarsinti vyriausi ad
vokatai. Prokuroru yra vy
riausias New Jersey valstijos 
advokatas, kuris, paprastai, pats 
bylų neveda. Bet šioj byloj 
jis dalyvauja asmeniškai. 
Hauptmanno advokatas yra pa- 
skilbęs New Yorko advokatas 
Riley (kalbama, pasamdytas 
vieno New Yorko laikraščio). 
Abu jie turi po keletą pagelbi- 
ninkų, apie kuriuos niekas ne
mini. Kad pasigarsinti, abu 
vartoja įvairiausias priemones.

Kad kaip nors Hauptmanną 
nuteisti, prokuroras ketina pa
šaukti liudytojus net ir iš Vo
kietijos, taipgi atsikviesti rašto 
ekspertus iš įvairių šalių. By
loje jau liudijo viena liudytoja 
iš Škotijos, kuriai, be abejo, 
buvo atlyginta kelionė ir gerai 
užmokėta, nors jie nieko svar
baus neparodė. Kaip matyt, 
valstija ruošiasi išleisti desėt- 
kus tūkstančių dol. tai bylai, 
kad tik pasmerkti mirčiai žmo
gų. Tai bylai valstija jau yra 
paskyrusi $15,000, bet, kaip iš
rodo, ji kaštuos daug daugiau

PUTNAM, Conn., s. 14. — 
Mrs. Fifield pagimdė jau penk
tus dvynukus. Motina ir dvy
nukai jaučiasi gerai.

Kaunan atgabentas iš 
Šveicarijos kasos gro

bikas Janulis
KAUNAS.—Iš užsienio Kau

nan pargabentas bu v. Kauno 
centralinio pašto tarnautojas 
Janulis.

Kaip žinoma, pernai pavasarį 
Kauno pašte buvo susekta di
delė afera: pašto tarnautojas 
Janulis, kuris buvo ir Valst 
tav(>. kasų skyriaus Kauno 
pašte vedėju, pagrobė apie 
193,000 lt. ir pabėgo užsie
nin. Apie metus laiko jam pa
vyko išsislapstyti, bet dabar 
priėjo liepto galą — jis atga
bentas ligi Lietuvos sienos ir 
Kybartuose Janulį perėmė mu
sų kriminalinė policija.

Paskutinuoju metu Janulis 
gyvenęs Šveicarijoj.

Kaip viršininkai išnau
doja, savo tarnautojus
BIRŽAI.— Kaip žinoma — 

buv. Biržų pašto viršininkas 
M. Plepys šiemet išeikvojo iždo 
50,000 litų. Maža to — jis ir 
šiaip paliko nemaža skolų, išei
damas į kalėjimą. Tos skolos 
laiduotos vekseliais, o vekselius 
žiravo ne tik geri jo draugai, 
bet viršininkas pakišdavo ir 
savo įstaigos tarnautojams pa
sirašyti—pažiruoti. Taip— vie
nas ^Biržų vpąįįįo įarnautojas, 
gaunąs nedidelę algą, žmogus su 
šeima, p. š. ir M. Plepiui pa- 
žiravo. Bankas —neglėdamas iš 
kalėjime sėdinčio atgauti savo 
pinigų—ieškinį nukreipė į ži- 
rantą p. š. Nori ar nenori, ga
li ar negali, bet skolą mokėk.

Yra įsakymas, draudžiąs tar
nautojams fundyti savo virši
ninkams dovanas, juo labiau 
reikia įsakymo, kurs uždraus
tų prašyti įstaigų viršininkams 
iš savo pavaldinių pažiruoti 
vekselius. Juk nepatogu, o 
kartais gali ir tarnybos nusto
ti, jei viršininkui vekselio ne- 
pažiruosi. Reikia tarnautojai 
apsaugoti nuo nemalonumų ir 
bėdų.

Nubaudė Varnių komu
nistę

KAUNAS.—Spalių mėn. 3 d. 
akcyzo revizorius Labuckas da
rė kratą Varniuose krautuv- 
ninko Raickino bute, norėda
mas surasti kontrabandinių 
prekių būtent, ugniai įžiebti 
mašinėlių. Kratos metu pašte 
bėjo už atvaizdo užkištas ke
lias komunistinės literatūros 
brošiūras, kurias perdavė po
licijai. Telšių rajono saugu
mo policijos viršininkas Juška 
pravedė kvotą ir nustatė, kad 
minimas brošiūras platino Fi- 
gaitė Minda. Figaitė prieš ke
letą metų pas Raickiną kaip 
auklėtinė išgyveno net aštuo
nerius metus. Kadangi Raic- 
kinas yra rabino pavaduotojas, 
tai Figaitė buvo tikra, kad to
kiuose šventuose namuose ko
munistinės literatūros niekas 
neras.

Gruodžio 21 d. apeliaciniai 
rūmai svarstė šią komunistes 
Figaitės bylą ir nubaudė Figai- 
tę už priklausymą komunistų 
partijai ir laikymą komunisti 
nės literatūros šešerius metus 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

WATERTOWN, N. Y., s. 13. 
—Besi važinė jant rogutėmis, į- 
lūžūs ledui, St. Lawrence upėj 
prigėrė du žmonės.
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Vytautas Alantas,

The Mask Bali
k.

With pleasure Natalie gavę 
i n to the pušhing of the crowd 
about her and immediatėly 
forgot the Turk and Satyr. 
A faun tried to stop her būt 
the crowd pushcd her on. A 
iittlc further on an Idian Ra
jah antį a Roman Senator 
stood before her to keep her 
froiu drifting on. The Rajah 
salaamed and tne other ex- 
tended bis hand in the fash- 
ion of the old Romans.

“How did you happen to be 
roaming about kere, little 
nymph?” asked the Roman, 
“Haven’t you begun to long 
for our Tiberian slopes y et?”

“What are they?”
The Roman laughed. “It is a

• oburch vvhere all pretty 
nymphs likę you live.”

“Oh wait“ cried the Rajah 
catching her hand. “Tell me, Turk 
what do I resemble.

“The king of 
sweeps.” ‘to the Turk and left them.

“Your answer is cven nicer “No, a Turks taste for beau-

than your degs”, said the Ra- 
jah bowing low.

“No, her legs are muth 
nicer than her answer,” cont- 
radicted the Roman enthusias- 
ticaly, looking at Natalies legs.

“You are mistaken friend 
Senator”, insistcd tlie Rajah, 
“her answer has niore wisdom 
than all tlie Vedas.”

The two seenied to be too 
much interested in her beau- 
ty and intellect so Natalie left 
them to their argument.

AValking on a bit she found 
herself a t the opposite door 
of the salon. She turned as 
she heard a melodious voice 
adress her.

“How beautiful you are.”
It was the Turk standing 

Httie above her ~with Satyr.
“You are mistaken Mr. 

said Natalie boldly. 
Aftcr she had spoken the Sa- 

chinmey-j tyr whispered a few vvords

a

Naujienų Vajaus 
Kontestas
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Mano Pastabos
/bandyta vienas tukstantis-pen

tlie

much 
will

Rašo ŽEMAITIS ,
'............- . - •..................... .............

see your 
cvening is

to confi- 
not see my

Naujienų vajaus kontestas prasidęs už 
16 dienų.

Jau pradėjo plaukti kontestantų apli
kacijos.

Jau du kontestaritai pareiškė savo pa
siryžimą laimėti didžiausią dovaną kontes
te, būtent Pontiac De Luxe automobilių.

Tas puikus automobilius jau galima 
matyti Milda Auto Sales Įstaigoje, 31 gat
vė ties S. Halsted str.

Kelios moterys koiitestantės pasisakė, 
kad būtinai nori laimėti laivakortę į Lietu
vą ir atgal. Tai penkto laipsnio dovana 
šiame Naujienų konteste.

Tūkstančiai lietuvių ir jų moterų ren- 
giasi paremti kontestantų darbą, padėti 
jiems ir joms laimėti dovanas, užsirašyda
mi Naujienas sau ir savo giminėms Lietu
voje.

‘ šių metų kontesto dovanos yra dides
nės, kaip pereitų metų. Kiekvienas, kas tik 
smalkiau padirbės, galės laimėti didesnes 
dovanas, ir kiekvienas gaus už savo darbą 
atlyginimą.

Visi darbštesni vyrai ir moterys yra 
kviečiami Įstoti Į kontestantų eiles prieš 
prasidedant kontestui. Kontestas prasidės 
vasario 1 dieną anksti -iš ryto ir tęsis iki 
gegužio 31 dienos.

Prisidėkite prie šio didelio Naujienų 
Vajaus Kontesto, atlikite visuomenei nau
dingą darbą ir laimėkite sau dovanų—nuo 
$20 iki $700 pinigais, laivakortes i Lietuvą 
ir Pontiac De Luxe automobilių.

Neatidėliojant išpildykite čia paduoda- 
mą kontesto aplikaciją ir prisiųskite ją į 
Naujienas.

ty in women can never -be 
wrong.”

“Būt they say the women of 
Turkey are more beautiful 
than we Lithuanians. You 
haven’t a thing to chosc from 
here.”

“No one . in Turkey can > be 
as beautiful as you.”

“What can you know of my 
beauty I am masked.”

“Goki shines even when 
covered with ashes. Further- 
more, I intend to 
facc before 
over.”

“You are 
don t You
facc this cvening.”

“What ever I undertake I 
accomplish.” Natalie laughed.

“Tonighl you have sėt your 
heart on the impossible, to 
you -my facc will be a įnyste- 
ry”

“Will you bet on that.”
“I will.”
“If I win you promise to 

love me?”
“I will, provided I take my 

mask off with my own 
hands.”

“Agreed. You mušt unmask 
of your own frec will.”

“Būt if I win?” ųuestioned 
Natalie.

“I will show you my face.” 
“0h būt that isn’t enougli.” 
“III promise to love you.” 
“Is that all?” 
“IT1 buy you an engagement 

ring?’ Natalie becamc serious.
“What an odd offei’. What 

good will that do me?”
“Do you agree?”
“Būt I don’t understand
“Mušt you understand? At 

a •masųuerade everything is 
possiblc.”

“Of course you’v e joking”. 
Natalie laughed, “I agree.”

“Shall we dance?”
As they moved on the floor 

the very full 
that smelled 
most entirely 
iittle nymph.

“Do you liko 
ing?” asked 

of her partnef.
“Very much, 

cold reality”.
“What do you liko?” 
“Fantasy.”
“Then you are a dreamer?” 
“No.”
“Then why fantasy?” 
“Becaųse I likę life with a 

mask. fantasy is lifes mask.”
“That is why you dressed 

as a Turk?”
“Yes, the East is < fantastic 

and unrcal.”
“Wbo are you really?”
“Ini a man with a great dc- 

sire.”
“What is it that you desire 

so much ?”
“You.”
s‘You know how to be nicc.”
Joy and laughter raged dn 

the hall. The bar was as care-f 
free as a 
Gorks were 
ceiling and 
champagnc
thin glasses as it was 
For the f irs t time 
watched ’ the revclry 
rich. Efficient wąiters 
from table to table. The huge
lips and the anoney given so 
carelessly dazzled 'the giri.

•At first she gaspėd at< the 
fairy liko unreality of i the 
scene būt whcn the champag- 
ne began to run through her 
blood hoth hot and cbld at 
the šame time she f eit a sweet 
friendlyness toward dier fel- 
low revelers. With more* bf 
the refined drinking she felt 

btiiey ’ were very olose bld 
friends.

The Turk was very gene- 
rous' arid gallantly fulfillcd 
all her wishes.

“Perhąps my little /nymph 
woidd liįe some candy ?”

“Thank you, these dirinks 
are enough.”

“Here waiter bring us įsom© 
candy.”

i (To be continued)x

1 Vienų sykj savo pastabose 
buvau minėjęs, kad aš tikiu į 
mokslų ir mokslinius ■ išradi
mus. Dabar patvirtinimui 
savo įsitikinimų paduosiu ke
letu naujesnių mokslinių .Iš
radimų.

Jei kam reikėjo nuėjus pas 
gydytojų duoti savo kraujo 
spaudinių išbandyti, jis mtdė, 
kaip gydytojas apvynioja jo 
rankų su dirželiu. Paskiau 
spaudžia instrumentų, kurio 
rodyklė gydytojui rodė, koks 
yra kraujo spaudimas.

Panašus, ; instrumentas yra 
išrastas ^adikanias Keeler Po- 
lygrapli, pąprastai dar vadi
namas “lie-detector”. Nuo šio 
instrumento . jokiu budu nega
lima paslėpti jielo. Kaip tik 
žmogus bando meluoti, pas jį 
atsiranda daugiau raudonųjų 
dalelių kraujuje (red corpus- 
cles), net ir pats veidas. pa
rausta melagiui. Tas “lie*de- 
tector” tuojau užrekorduoja. 
Paslėpti jokiu budu negalima. 
Su šiuo instrumentu buvo 4š-

nųnykį aiepamelavo. Kąm bu
vo tas instrumentas ant ran
kos uždėtas, tų sugavo beme
luojant.

Vienas Chicagos bankas pa
sigedo ipenkių tūkstančių do
lerių. Iškvotė penkias dešim
tis šešis savo darbininkus var
todami “lie-detector” ir sura
do kaltininkų.

W. G. Summers iš Fordhaių 
universiteto išrado kitų instru
mentų vadinamų “psycho-gal-
vanometer”. šis instrumentas gauti bemeluojant, 
veikla jiu pagelba elektros 
srovės.

gui paduodama įx rankų mažas žmogų bemeluojant. Tos .gy- 
onetalo šmotelis, per kurį yra 
leidžiama maža elektros sro
vė. Kaip tik kaltininkas -nori 
meluoti, tuojau jam prakaitas 
išpiila, nors jis pats gal ir ne
jaučia, bet paduotas jam Į 
rankų metalo šmotelis tuojau 
užrekorduoja į pritaisytų apa
ratų. Nuo melo išsisukti jo
kiu budu negalima.

Profesorius Martimer Adlcr 
iš Cliicągos universiteto irgi 
turi išradęs aparatų, su kurio 
pagelba gali bile žmogų su-
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duolės vadinasi “truth-serum” 
arba ^scopolamin.”

Teismuose dar nedaleidžia- 
ma tų in&trumentų nei gyduo
lių vartoti dėl kvotimo prasi* 
kaltelių. Kiti sako, kad teises 
yra pavydžios mokslui ir ne
nori daleišti, kad mokslas 
teismuose patarnautų.

Yra jau išrastos ir tam tik- 
Klausinėjamam žmd- ros gyduoles, kurios sugauna

, ...........
GERB. Naujienų „ skaityto
jos 4r .skaitytojai prašomi 
pirkiniu reikalais eiti.Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

GYDYTOJAI IH DENTISTAI
LIETIMAI

Amerikos Lietuvių Daktarų' Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cci. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutarti.

Mrs. Anelia K. Janisz

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8' ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
-Rez. 6631* So. Califomia Avenue 

^Telefonas Republic 7868

LIETUVIAI

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

* 3343 SoUthHalsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
'Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.; Nuo2iki 4 ir do 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso'Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8^v. NOdėl. nuo 10 41d 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofteas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

i CHICAGO.' ILU

KITATAUČIAI

Physical Therapy 
and Midwife 

6109 :S. Aibąnj 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuv 
se ar ligoninėse, 
duodu massagę 
elęctric treaV 
ment ir magne- 

■ tic blankets irti 
' Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

A.LBavidonis, 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.

Tel. Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8895 .

Dr. Sušauna ’ Slakis
Moterų ir vaikų ligų specialistė
'6900 So.-Halsted St

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

turkish eostumė 
of įnyrtle 
concealed the

.»?-<■ M •

'niašųlierade-
Natalie ^shyly

al-

I don’t likę

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISH

Lietuvis Advokatas
4631’South Akhland Avė.

Tel. Boulevard 2800 >,
Rez. 8515 So. Rockwell St.

Tel. * Republic >■ 9723

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS K-RAY
4143 Archer avM kamp.Franciscoav.

v Ofiso. Tek Lafayette 8650
Rėz. Tek Virginia 0669

7. <

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas -per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų ęagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
ipuo6 iki 7:30 vak vakare.

Tel. Canal 8110
1 Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Tel,. Andbver 1588
Hubbard. Baker

‘&aiee
ADVOKATAI 

Kambarys 1555
1 N. La Sale St.,

CHICAGO

AKIU SPECIALISTAI

DR.fVAITUSH, OPT. 
lietuvis 

Optometricėlly . Akių • Specialistas 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama ^kių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir ■ totiregystę. Priren
gia teisinpni'akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar.' Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus, iKreivos akys atitai
somos.' Valandos nuo110 iki 8 v. ĮNe- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso-, 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

druhken gypsy. 
exploding to tlie 
šilvery bubbles of 

agaiust 
poured. 
Natalie. 
of the 

hurried

DR. c: K. KLIAUGA
... . ^Dentistas —. ■ ■ ,

, Valandos- nuo 9-9
2420 W. Marąuette Rd.
arti Western 'Avė. 5 Hemlock 7828

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z; -Vezel’is

Dentistas
>4645i So. Ashland Avė.

• . v .‘.i arti 47th Street ' <
Valandos nuo iki 8 vakaro.

Sėredoj pagal sutarti.

Dr. Charles Segal 
'OFISAS , 

4729 So. Ashland Avė.
’ • 2 lubos 

CHICAGO. ILK
- OFISO -VALANDOS: 

Nw~H> iM 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vakaS.l-^^li^EK’ndT lOdStf12 

valandai dieną.
v : Phone' MIDWA¥ 2880

A. Montvid, M. D.
'West;Town State Bank Bldg. 

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

’Tel. Seeley 7830
NamųvAelefonas Brunswick 0597

...........O.............  .......................................... ................. ■ > ——

Res. 6600 South Artesian Avenue.
Phone’ Prospect 6659 

Ofiso” Tel. Canal i 0257

Dr. P. Z. Zalatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

.......... . ............... .... .

n TU’ir -Blds V* U Dr. Maurice Kahn
. 4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 ikr &-po pietų

7 Iki 8 vaL Nedel. nuo 10 .iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400 ' ■. < * ' 

Dr. Pulsuckis
'• LE'.’VAN 

-GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Boiil’d 

(Kamp. Damen Avė.) 
?Tel. Hemlock 6699

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

■ 6412 So. Campbell Avė. 
Prospect 0469

Kiti Lietuviai Daktarai.
Ofisą Tel. Calumet 6898

A

Dr.Margeris
3325 So. Halsted St 

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

■r švehtadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Rusas Gydyto.
Moteriškų. Vyriš 

chroniškų Ii 
Ofisas -8192 So. £ 

arti 31 st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. Vak. Ne- 

daliomis ir -šventadieniais 119—12 
.diena.

1935 M. NAUJIENŲ VAJAUS KONTESTAS 
KONTESTANTO APLIKACIJA

Aš žemiaus pasirašęs pareiškiu savo norų -ir sutikimų daly
vauti Naujienų Vajaus Konteste nustatytomis sųlygomis ir 
pagal Kontesto vedėjo nurodymų.

Vardas ir Pavardė ....
Adresas
Užsiėmimas
Kokioj ąpielinkėj veiksiu

Parašas
. . S.Jk

tf’*

DR. G. SERNER
5 . LIETUVIS

__ ’Tel. Yards 1829
' Pritaiko > Akiniu,® 

^Kreivas Akis 
’ - Ištaiso. • j

756 Mešfr 35thSt
ited St.

Valandų# uq 16—4,nuo' 6 iki 8 
Nedėliomis nuo l0 !iki l2 vat dieną.

AKIU SPECIAUSTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko aklninĮi dBl ■viliokių alau

Dr. jdm W Smetana
' OPTOMETfclSTAS 1
• 1891' So. Ashland Avė.

Kanapai 18 BL • Phone Capal '0523
Valandos 12 i^nuo 1:30Garsinkites “Nonose”

•Ji

Lachavich ir Sotus
LIETUVĖ GRABORIUS 

Patamarja laidotuvėse kuo'pigiaustal 
Reikale; meldžiame atsišaukti. o mu-

•LIETUVIŲ GRABORIUS 
Pal«Hoja uš $25.00 ir augš&au.

ei. Canal 6174

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Turiu automobilius visokiems Tfeika-

CHIGAGO.ILL.

Telefonas Yards 1138 

Stanley P. Mažeika 
Graboriusiir

Tel. Cioero 2109 
ANTANAS PETKUS 

Graborius 
KOPLYČIA DYKAI 

1410 South 49 €t 
v CICERO. ILL.

' Visi Telefonai:
Yards 1741

1742
KLAIDOJ AM PIGIAU 

NEGU KITI
. -Ąmbulance Patarna

vimas -Dieną ir Nak-
‘ •ti. ’ Moderniška Kop-, 

lyČia ir Vargonai . 
DYKAI!

LEIUDEIKIS
Laidotuvių Direkto
rius pęr< 30 Metų

4605r07 S. Ųermitage 
Avenue 
Skyrius

! į|| Fairfield Ave.

Simon M. SMas
.GRABORIUS dr BALSAMU0TOJA0 

^Patarnavimas geras ir nebrangus

T«L Monro# 8877T. — -y r-

Laidojame ant lengvu išmokėjimų

2505 West 63rd St.
10734-S. Michigan Avė

N..RADIS Ch.

IŠTIRKITE 
Juozapo Eudeikio ir 

TĖVO
Laidotuvių f Lengvų 
Išmokėjimo Plaųų.

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

14 w. zatd PL, ęhicRgo 
Tel. Canal 2515 arba $516

Tek Cicero 5927

Tek Lafayette 3572 
. Liulevicius

GRABORIUS IR 
’ BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica
goje ir aplelinkėje 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai 

4992 ARCHER AV.

GRABORIUS 
3307 Lituanica Avė 

Tel. Boulevard 4139

.................... ....... .............. H#............. ......... ............... .............. .

I.J.ZOLP
GRABORIUS ;

1646 West 46th St
Tai. Boulevard 5203 4i>-8ill3

1327 So. 49th Ct 
Tek Cicero 8724. Koplyčia dykai
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Cnimso

SKRIDIMO KELIAS 
NEW YORK—KAUNAS 

Lakūnas 
LEIT. FELIKSAS VAITKUS

Keliu, kuris yra parodytas žemlapyje, Įeit. F. Vaitkus
išlėks ties Newfoundlando sostine
Angliją Vaitkus skris per šiaurių Jurą, per Daniją, Baltijos jurą ir Lietuvą pasieks ties Klaipėda. Iš Klaipėdos trauks į Kauną, kur nusileis. Kelionė bus 4,479 mylių ilgio ir % bus 
per vandenj. Iš New Yorko į St. Johns yra 1,151 mylių; nuo St. Johns iki Liverpool — 1,998 mylios ir nuo Livėrpool iki Kauno -

a-.— ... -.........   -__ ; ,,   '-------------------- --------- —--

St. Johns.
laks, skrisdamas iš New Yorko Kaunan, Apleidęs New Yorką, Vaitkus skris j šiaurryčius per Bostoną, Nova Scotia ir į atvirą jurą 

Skrisdamas per Atlantiką toliau į Šiaurę negu “Lituanica I”, lakūnas perkirs vidur} Airijos ir Angliją pasieks ties Liverpooliu. Apleidęs
1UL

1,330 mylių. Leit. F. Vaitkus visai nelies Vokietijos.

/ . ......... II II IHRH

Mano Brangus Rėmėjai: •

Lituanicos 1 1 Skridimo Reikšmė
Rašo Leit. F Vaitkus.

yra patobulinimas 
pap

gacija virš Atlantiko nebūtinai 
turi būti paini. Mums svarbu 
parodyti, jog šitokiame trans
atlantiniame žygyje galima 
naviguoti be ypatingo sunku
mo ir tiksliai, nors virš van
denyno ir nėra jokių rodyklių 
ir viena banga atrodo lygiai 
taip, kaip ir kita. Mes stengė
mės ne sekti kitų lakūnų pa- 
vyzdžiais! Ir kopijuoti jų lėk
tuvų įrengimus, bet dirbome 
pagal tam tikrą planą, kurį 
išvystame nuodugniai išstudi
javę visus svarbesniųjų pra
žūties žygių rezultatus ir pa
darytas klaidas. Kitais žod
žiais, tai nebus tik dar vien
as transatlantinis skridimas, 
bet moksliškas skridimas, ku
rio rezultatai gal bus svarbus 
įvykinimui ateities transatlan
tinio susisiekimo oru.

Kaip mes savo tikslą pasiek
sime? Paimkime, pavyzdžiui, 
navigaciją. Aš netikiu, kad 
bent Vienas transatlantinis la
kūnas butų žinojęs savo pozi
ciją, skrisdamas virš vandeni
no. O tai yra be galo svarbu 
žinoti. Kai kurie lakūnai tu
rėjo pasigaminę labai tiks
lius žemėlapius ir skrido pa
ganuos su pagalba kompasų. 
Tokia navigacijos metodą yra 
gera, jeigu nėra vėjo. Jeigu 
>učia skersinis vėjas, tai jis 
ėktuvą - nuneša nuo kelio ir 
akįthas apie tai nežino iki 

6epaslekia sausžemio. Bet kar 
lis, sausžemį pasiekus, kryp

tį ttiainyU jau pervėlu. Tokia 
navfgačijos metodą yra vadi- 
hanįa, “Dead Reckoning” — 
“Aklas Apskaičiavimas.*’

IGti lakūnai naudoja astro- 
tiotninęhavigačiją — “šaudo” 
Waigždes arba saulę sėkstan- 
jįp ta tokiu budu 'apskaičiuoja 
Igvo poziciją. ' Ši navigacijos 
Įnetoda yra labai tiksli, jeigu 
žvaigždė* arba saulė nėra ap- 
iraukta miglomis arba debe
simis, arba audromis. Aš ži- 
nau du lakūnu, kurie iŠskai- 
(įiavo/ išvystė ...,/ astronominės 

iitlantinįam skridimui iki ma- 
įausių sniulkmenų, bet kai

Daug kartų buvau užklaus
tas, “Koks yra tikslas mano 
skridimo į Lietuvą ir kuo jis 
skirsis nuo kitų įvykusių skri- 
Sių“ ar tai per Atlantiko ar 

(Pacifiko <' vajndenynus?” 
Aš esu pasiryžęs šiame laiške 
į. tuos klausimus atsakyti.

t Kalbant apie šio skridimo 
tikslus, vienas svarbiausių yra 
tks, kad išgarsinti. Lietuvą ir 
još žmones po visą pasaulį; 
kad lietuviai jaustųsi laimin
gi, galėdami pasiųsti per jurą 
savo lėktuvą su pasveikinimo 
žodžiu draugams ir giminėms 
gimtąjam krašte, ir kad musų 
tautiečiai Lietuvoje jaustųsi 
laimingi galėdami tą transat
lantinį lėktuvą iš užjūrio su
tikti.

Kitas svarbus tikslas šios 4,- 
500 mylių transatlantinės ke
lionės
įrengimų ir suradimas 
rastos, bet tikslios navigacijos 
metodos. Praeityje jau buvo į- 
vykinti keli transatlantiniai 
skridimai, vieni pasekmingi, 
kiti ne; vieni iš tų skridimų 
įrodė tam tikrus moksliškus 
faktus, kurie turi didelės ver
tės aviacijoje, o kiti žygiai bu
vo padaryti vien dėl sporto ir 
garbės, kurią jie atneša ir jų 
prirengimas buvo nukopijuo
tas nuo kitų nusisekusių skri
dimų.

Kai aš buvau ' pakviestas 
skristi, tai buvo mano noras, 
taip pat kaip ir noras AL- 
TASS narių ir darbuotojų, 
kad šis skridimas nebūtų tik 
paprasta transatlantinė avan- 
tura nukopijuota nuo kokio( 
pirmesnio skridimo, po kurĮpft 
įvykinimo žmonės man plotį 
ir sakytų, “Bravo, tau pasise
kė!” . <

Mes buvome griežtai nu
sistatę skridimą prirengti ir į- 
gyti lėktuvui specialiu^ -taen* 
gimus, kad įrodyti, jog ilgų 
distancijų skridimuose* * kur 
kuro ekonomija yra svarbiau* Navigacijos skaitlines trans 
sias dalykas, galima išvystyti ‘ ‘ * 
didelį greitį sunaudojant pa
lyginamai mažą kiekį 
no; antra, įrodyti, kad- na$-

miglomis ir nepalankiu oru ir 
negalėjo padaryti nei vienos 
žvaigždžių arba saulės obser- 
vacijos. Rezultate, ir jų nelai
mei, pasiekę sausžemį, lakū
nai pamatė, kad jie buvo nu- 
skridę kelis šimtus mylių nuo 
kelio. VikąJaiką! virš vande
nyno jie navigavo pagal aklą 
apskaičiavimą ir pasitikėjo 
laime.

Navigacijos problema
Kai aš pradėjau ieškoti na

vigacijos metodos, kuri, jeigu 

butų patikima ir nepriklau
sytų perdaug nuo oro sąlygų 
virš okeano, tai radio buvo 
atsakymas; specįalis kryptinis 
didelio radiuso radio priim
tuvas. Buvo keli lakūnai, ku
rie naudojo radio, bet tik 
kaipo “beacdn’*— “signalinį” 
aparatą. Kitais žodžiais, jie 
sekė tiesią krypties liniją, j 
destinaciją, panašiai skrisda
mi, kaip reguliariai transpor
tiniai lėktuvai Amerikoje, ku
rie skraido nustatytomis pro 
linijomis. Bet, nors taip skris
dami jie žinodavo, ar jie 
skrenda tiksliai* ar ne, jie ne
žinodavo, nebūdavo tikri, ku
rioj vietoj ant tiesiosios lini
jos jie būdavo. Todėlei, jie 
negalėdavo patirti, 
greitis ir koks vėjas pučia, ir 
negalėdavo pasinaudoti prie
lankiais vėjais įvairiose aukš
tumose.

Taigi, aš užsakiau ra
dio Aparatą su dideliu radiu
sų, kad galėčiau jį vartoti ne- 
vien, kaipo signalinį priimtu
vą, bet kad su jo pagalba vi
suomet galėčiau išskaičiuoti 
poziciją ir, tuo' budu žino
čiau, kur esu virš vandenyno, 
lyg kad skrisdamas virš saus- 
žemio, kur yra daug (vairių 
ženklų ir rodyklių. Jeigu vėjas 
imtų mane nešti iš kelio, aš 
sužinočiau apie tai labai trum
pu laiku ir galėčiau kryptį 
kaip rfeikiant pataisyti.

Kalbamas radio aparatas, 
“Westport Direction

dalelė plaka musų širdyse.
Aš tikiu, kad “Lituanica II” 

sumažins tą didelį tarpą tarp 
musų amerikiečių ir artimųjų 
Lietuvoje ir kad ji suartins abu 
tolimus kfrantus. Aš tikiu, kad 
kąį. Lietuva išvys lėktuvą virš 
Kauno aerodromo, ji supras, 
imd’m£š jos neužmirštame ir 
kad mės esame lietuviai!

. Su aukšta pagarba,
1 Felix Waitkus.

jaunoji, prię kurios ir aš pri
klausau, kalbame svetima kal
ba; nors kai kuriems iš musų 
Lietuva yra tik akyse sukurtas 
vaizdas iš musų tėvų pasakoji
mų, bet mes jaučiame, kad ji 
yra, brangi, realybė, kuriai nie^, 
jaunieji,, nulenkiame galvą pa- 
garbojė. Ntfrs ’mes dienos 'švie
są išvydome' toli, 4,000 mylių 
nuo jos krantų, mes jaugiame, 
kad ji yra artima ir kad jos

ilgis, bangų ffOntalis kitėji
mas, elektros laidų sistema, 
tikslumas, kontroliavįmas ir 
signalų pagąyjmo distancija 
ir tt., bet šiuo kartu negaliu j 
tuos dalykus daugiaus gilintis.

WASP SIDI
-/■“ t -1, .. . ■■ * >•■***,• *"*, į * I" ,r I
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Kalbant apie> motorą ir jo 
įtaisas (Prattr and Whitney 
Wasp SI Dl), tai į jį buvo 
įdėti keli patobulinimai, kad 
visuomet gaučiau kuogeriausį 
mechanišką veikimą ir did
žiausią pajėgą,’ suvartojant 

ku, kad transatlantiniai kelei
viniai lėktuvai visuomet tučės 
gauti iš motorų aukščiaUšį 
veikimo laipsnį, nes vietoj 
kiekvieno sutaupyto galiono 
gazolino (petrolio), lėktuvas 
gali gabenti šešis svarus dau
giau pašto, ekspreso ar kitų 
krovinių. ;

Naujas Lituanicos Wasp 
motoras yra vėliausio tipo 
motoras, kuris jau įrodė savo 
mechanišką gerumą. Motoras 
turi sekamas ypatybes: Jis tu
ri aukšto spaudimo cilindė- 
rius ir pistonus, “high super- 
charger”, šeštarnes, (kurios su
teikia galimybę motorui ope
ruoti skystesniu gazolino mi
šiniu ir išvystyti reikalingą 
pajėgą didelėse aukštumose. 
(Mano planas yra skristi auk
štai, ne vien, kad butų palik
tos apačioje visos audros ir 
miglos, bet ir todėl, kad dides
nėse aukštumose, išvystyda
mas tokią pat jėgą ir sunau
dodamas tiek pat gazolino, 
kaip ir žemai, lėktuvas grei
čiau skrenda). Karburatorius 
buvo specialiai pagamintas, 
kad suteįktų lėktuvui didešrię 
petrolio ekonomiją.
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' SUTAUPYSIT PINIGŲ ■ 
Pirkdami Ceverykus Pas Mus :

Musų krautuvėje visuomet « 
rasite didelį pasirinkimą Jį 
spalvų, didumo, stylių irma- ■ 
teriolo. a

Mes turime čeverykus vy- | 
rams, moterims ir vaikams, g 
KalioŠius užlaikome visokius n

iki šiol ir nedaug/naudota, bet palyginamai  ̂mažai kuro. Aiš-

koks jų

“Westport Direction Finder 
and Radio Compass"—“West- 
port Kryties Atradėjas ir Ra
dio Kompasas” —yra pirmas 
toks aparatas, pagamintas il
gų distancijų skridimams, ir, 
aš esu visai tikras, kad j iš 
turės didelę vertę ateities 
skridimuose. To tipo radio 
aparato užsakymui buvo ir ki
ti sumetimai, būtent, bangų

K''3V

Propelleris yra naujo tipo 
Lycoming—Smith Controllab- 
le Pitch (kontroliuojamų ge
ležčių) propelleris, kurio gele
žtes lėktuvui skrendant gali
ma pasukti į bet kurią reika
lingą kryptį ir tuo budu išgau
ti aukšČiausį naudingo veiks
mo laipsnį. šis propelleris su
teiks galimumą, trumpai įsi-, 
bėgėjus pakilti su dideliu kro
viniu. Pakilus į orą, propel- 
lerį galima bus atatinkamai 
nuštatyti lėktuvo pagreitini? 
mui. Vėliau, svoriui mažėjant, 
propellerį vėl galima pakreip
ti dftr greitesniam skridimui.

Originale važiuoklė—“land- 
ing gear” bus pakeista stip- 
rėšnia, kuri galės su rezervu 
pakelti didelį svorį ir turės 
Šiauresnius ratus. Tie ratai 
bus padengti su “streamliners* 
Oro atsparai sumažinti lėktu
vo greičiui padidinti.

Visi Šitie ir kiti patobulini
mai, įrengimo metodą ir tt., 
buvo suplanuoti, siekiant juo 
tiksliausio motoro veikimo, 
juo didžiausio skridimo grei
čio 4,500 mylių kelionėje ir 
kuro ekonomijos.

Transatlantiniai skridimai 
bus rengiami mokslo tikslais 
sekančiais metais, už penkių 
ir dešimties metų nuo dabar, 
ir jie visi bus svarbus ir nau
dingi aviacijos ateičiai. Jeigu 
šis skridimas pavyks, o aš tikiu 
kad ji^ai pavyks, tai aš 
jausiuosi ir visi musų drau
gai jausis, kad jo tikslas yra 
pasiektas.

Gražiausias komplimentas, ko
kį ; galima padaryti Lietuvai, 
musų pratėvių namams, yra su 
pasididžiavimu pasakyt}, “Aš 
esu lietuvis”. Nors mes čia 
Amerikoje, ir senoji karta, ir

DUODAME PASKOLAS ant MORGIOU 
Lengvais išmokėjimais nuo 5 iki 20 m.

TAUPYMO SKYRIUS. Galima 
(IncOme shares). Galima padėti

Galima mokėti’po 50c. i mėnesi

• 4 •

ir

įmurome* Corporation. 
WaaMnrton. D. C. ijtl 
kiekvieno asmens iki 
<8.000.00.

< * • ‘‘‘ ' 1 v ‘ , 
padčti $100,00 arba daugiau-— 
$1.00, gauti knygelę ir kada

arba daugiau. — (Installment 
thrift). Mes mokame už 
kiekviena doleri dividen
dą, pagal uždarbio. Pra- 
eity išmokžjom 5%.

W Pirma Fėdėral ir tvir
čiausia finansine įstaigą.

Mums jokia depresija 
nekenke Ir nekenks. Nė
ra Jokių iškaščių. likti 
musų orgahizacijos Hariu.

TEDERALbAVlNGS
[ANP LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

PHONE CANAL 1679 -
i ; . JUSTIN MACKIEWICH, Rašt

Gerkit ir Reikalaukit I
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Boarbon 

ir 
Lietuviško!

Degtini!

! 1000 porų čeverykų jūsų pasirinkimui. O kainos nebrangios ■

i UNIVERSAL SHOE STORE
S ZALESKI IR MARTIN, Savininkai

MuttialLiąuorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. TAROS »«0S
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KODĖL ATGAL?

KORESPONDENCIJOS
Rockford, 111

ŠVEDIJA, NUGALĖJO DEPRESIJĄ

R IIi

PRADŽIA. 3:30 VAURO RIETU
T-l** •

Chicagos. Lietuviui Symfonijo
BUKAPROTIŠKA DĘMAGOJ3IJA

ja., Viskas gal būt ir čję pa- 
prastar gyvenimo vaga, jei Ga- 
jęvehos nebūtų pradėję spau
sti procentai už paimtų tau
pomojoj kasoj paskolų. Kadan
gi. j ii procentų nesumokėj 6,. tai 
k#sa> išsiėmė vykdomąjį lak*

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Haisted SU Chicago,

usj baritonas , 
tavięiene; soprano.

SidMeription Ratas)' 
•8.00 per yeay in Canada. 
•7.00 per yoar outside of Chicago 
•8.00iper year ip.Chicago 
3c per copy»

Skelbimai Naujienose 
duoda <naudą dėlto, 
kad • pačios Naujienos

tai atsistojo žinomas komunistų negrų
Entered as < Second. Gaiš Matter 

llarch 7th 1014 ai the<. Post Office

•8.00 
4.00 
2.00 
1.50

'ivri »nmr
' ■ J •

Antradienis,; saus

•7.00
3.50

.1.75
1.25

revoliuciniai? pamokslais?, Niekas nėra

šw,mewkb6;dj Nm Yorko distrikte Harl^m, kur 
gyvena labai: daug.; buvo, sušauktas dideliu mitin
gas, kurio tikslas buvo paskatinti negrus, darbininkus, 
kad jie kartu su baltais darbininkais dėtųsi 4 .unijas tb-

da su savo
tįęle daug žU^vęsiapię,‘W Jįaipjkgmth
nistai; o čia jie atvirai išeina prieš negrus darbininkus, 
kurie nori nuo to “baltojo šovinizmo” apsiginti. Ir tik 
dėl to, kad ne komunistų partija vadovavo, mitinge!'

T^tigi dar kartų komunistai tapo numaskuoti, kaipo 
žemiausios rųšies demagogai.

nyry-,, i; i "x hi winti

NAUJIENOS
Tha Lithuaalan- Daily- Newe-

Poblished Daily Ęjicept.Sunday by 
rbe Lithuanian News PuK*,Co., Inc.

1739 South HaUted Street
Telephone CANal 8500

Chieagos; Lietuvių1 Chorai “Pirmyn! 
Birutės Choras
Chicagos Lietuwą>¥yrą Choras- 
SmMbB

neL šiaip
šposiiūPkMū teie< n^labui l mar 
lomai šposus krečia,. Jie kalba 
taip, kad “ kjtiems;net* ausys 
bausta. Jeigu kas bando juos 
sudrausti/ tai dar gauną į kup-

Lenkijoj, Badomo teismui 
tenka spręsti gal pirmutinė to-? 
kia byla teismų istorijoj.

Byla stačiai neįtikimą,, bet 
lenkų laikraščių pranešimu, 
yrą. tikriausia, kaip ir visos 
kitos bylosi.

Tos bylos objektus 
pusi karvė.

Atšalkoyo kaime, valstietė 
Janina Gąjėvska, turęjo. karvę. 
Karvė, kaip karvė,, paprastas 
naminis gyvulys, bet vieninte-

Senatorius Borah, iš Idaho valstijos, sako, kad 
Jungtinės Valstijos turi grįžti prie Tarno Jeffersono 
principų ir politikos. Tie principai savo laiku buvo la
bai pažangus ir nemenka dalis jų da ir šiandie turi sa
vo reikšmę. Bet kodėl Amerika turi ieškoti savo, idealų 
praeityje? ...

Thomąs Jefferson veikė beveik, pusantro, šimto, me
tų laiko atgal. Tos sąlygos, kuriose žmonės gyveno 18 
šimtmečio pabaigoje ir 19 šimtmečio pradžioje, buvo 
daugeliu atžvilgių visai kitokios, negu šių dienų sąlygos. 
Tai kaip gi galima šiandie vartoti tą politiką, kuri buvo 
vykinama tuomet?.

Jeigu mes norime eiti su gyvenimu, tai turime eiti 
priekyn, o ne atgal. Senatorius Borah, kurį daugelis va
dina progresistu arba net radikalu, turėtų tatai žinoti. 
Bet su juo, kaip ir su visa eile, kitų vadinamų pažangių 
politikų Amerikoje, yra ta.bėda, kad jų akys-vis yra at
kreiptos į praeitį, o ne į ateitį

Atsidarant. Švedijos parlamento sesijai po Kalėdų 
it Naujų Mėtų1 švenčių, jos valdžia pareiškė, kad.depre
sija, toje šalyje jau beveik pasibaigė. Valdžia- ne tik. su-> 
gebėjo subalansuoti biudžetų, nekeldama mokesnių,, bet. 
galėjo paskirti-ii paprąstų metinių- valstybės; pajamų 
da ir 40 milionų kronų valstybės skolai mažinti. Bedar
bių šelpimui, jos apskaičiavimu, šiemet reikėsią jau tik, 
60. milionų. kronų, kuomet pernai metais, tam reikalui: 
buvo paskirta 160 milionų.

Švediją valdo jau kelinti metai socialdemokratai. 
Jiėi pasirodė gabesni politikoje už' buržuaziniųpartijų 
politikierius. Net ir sunkiaisiais depresijos metais so
cialdemokratų valdžia mokėjo. apsaugoti kraštą ; nuo 
ekonominio it» finansinio • susmukimo. Jos pasisekimą^ 
parėjo daugiausia nuo dviejų dalykų: viena, nuo to>> kad 
valdžia ėmėsi griežtų priemonių pačioje depresijos j pra
džioje, darydama planus ilgesniam laikuiįojnevieniems 
metams arba* pusmečiui;, antra, nuo to,- kad .valdžią rė
mė ekonomiškai’ silpnesnius gyventojų sluoksnius ir 
stengėsi suversti,, sunkiausią naštą ant. pečių turtuos 
liams.

Kitose šalyse, valdžios vartojo višaL kitokią politi
ką. Pavyzdžiui, Amerikoje, užėjus depresijai, valdžią 
ilgą ląįką. nieko, nedarė, tik. vis ramino žmones, , kad ge
rovė “jau už kertės”. Milionai darbininkų, išmestų į 
gatvę,.buvo palikti ;°Pono Dievo apveizdai” ir privatinės 
labdarybės malonei.;. Paskui, kada depresiją; ėmėt pri
griebti jau ir stambiuosius bdžniėriūs, tai valdžia įstei
gė Finansinę Rekonstrukcijos korporaciją ir pradėjo; 
teikti;paskolas geležinkeliams, bankams ir kitoms stamn- 
bioms biznio įstaigoms. O biednuomenė, pravalgiusi pa*- 
skutines savo sutąupas> kentė didžiausią vargą. Tik kai 
balsuotojai - tą valdžią* iššlavė Jauk, tai Amerikoje»pra
sidėjo “naujoji dalyba”', kuri’ atsiminė apie darbininkus 
irr fannenusr Tačiau; masių; skurdas buvo, taip i pakirtęs 
ekonomines krašto pajėgas, kad dabar yra sunku jį at
gaivinti,, nežiūrint to, kad-valdžia leidžia, bilionus doler. 
rių kovai! su depresija..

Švedijos socialistai matė toliau, negu buržuazinės 
valdžios, ir nedavė depresijai perdaug įsigalėti, bet pa
čioje pradžioje, ėmė su ja energingai kovoti, , ir jų i pai 
stangos davė gerų vaisių. Ekonominis krizis tenai jau 
baigiamas pašalinti, bedarbiu skaičius žymiai: sumažėju, 
ir kraštui dabar nebereikią bijoti finansinio kracho ar
ba kitos panašios nelaimės. i

Pasirodo, kad socialistai gali būti nettife idealteM 
bet ir geri gaspadoriai. \

bas. sakė* įvairių- stambių darbininkų* organizacijų va
dai ir buvot priimta keičias rezoliucijjį.

Bet į tą mitingą atvyko ir būrys komunistų, ma
tyt, iš ankstą susitarusių kelti triukšmą. Mat, komunis
tai laiko save “vieninteliais” visų pasaulio nuskriaustų
jų “vaduotojais”, o čia susirinko kelių tūkstančių dar
bininkų minia be komunistų palaiminimo. Taigi visą lai
ką, einant prakalboms, komunistai iš įvairių kerčių sve
tainės šukavo ir skandalino.

Galų gale, kada apie mitingo pabaigą buvo pasiū
lyta susirinkusiems priimti rezoliuciją, pasmerkiančią 
“lynčiavimą 
vadas, Ja‘mes W. Ford (kuris pereitą rudenį buvo ko
munistų partijos kandidatas į J. V. vice-prezidentus), 
ir ėmė kalbėti, , kad jisai esąs tokiai rezoliucijai priešin
gas. Negras nenori, kad butų- sustabdytas lynčiavimas 
(kaltinamųjų žudymas be teismo), kurio aukomis daž
niausia būna negrai! Tą keistą “negrų vadą” publika, 
žinoma, nušvilpė, ir jisai gal butų gavęs kuprinių nuo 
savo viengenčių, jeigu mitingo vedėjai nebūtų mokėję 
palaikyti tvarką salėje.

Tai kur gi tų komunistų išmanymas? Kur jų logi
ka? Ar jiems rupi gerovė tų žmonių, prie kurių jie len-

Karve pamate antstolį 
ir... mirė

• Daugelis žmonių metų pabai
goje daro, taip sakant, savo 
darbų “atskaitą”. Toks jau pa- I 
protys. Ir ne tik paskiri žmo- I 
nes, bet ir įvairios įstaigos pa- I 
tikrina savo “inventorių”, — 
bando surasti, kokie buvo me- I 
tai: geri ar blogi.

Pravartu tad padaryti atskai- I 
tą ir iš musų veikimo, pažyme- I 
ti svarbesnius^įvykius, .nurody? I 
ti svarbesnius > veiksmus,

Pirmiausiai, t tenka , pasakyti, I 
kad žmogaus gyvenime yra trys I 
svarbiausi momentai: gimimas, I 
ąpsivcdimas ar -miii’tis,. Taip ibent I 
kai kurie samprotauja Gimi--1 
mas*ir mirtis.ne nuo:musų pri
klauso. Mes - ne sąvoki valia. į šį I 
pasaulį’ - ateiname ir ne savo, .vai I 
lia - j j: apleidžiame. Tokia jau.: 
gamtos- “diktatūrai ’ ir prieš ją Į 
nėra galimybes ątąįšpi^tii 
! Kitoks; reikalas esti . su vedy
bomis.- čia jau kiekvieno žhkh 
gaus asmeniškas dalykas: jis- 
gali* vesti arba -nevesti, j iš gali 
gyvenimo draugų pasirinkti vier 
ną asmenį i arba kitą, Vadinasi,- 
Šiame atvejyje svarbią rolę lo- Į 
šia liuosa valia. Bent mums 
taip, attode. O tuo tarpų yra J 
filosofą, kurie sako, jog tokiai 
dalyko, kaip, liuosa valia nėra; 
ŽmogusT į šį pasaulį j atsineša 
iam. tikras savybes, tam tikrus 
gabumus, tam tikrus, uedatek- 
lius. Sakome,. jęg., tai» yra., pą- 
veldejimas* Jis. užauga Jam .tik- 
rose-. sąlygose, kurios: formuoją 
jo.budą^, veikia.ją.asmenybę, 
pagalios, jis s yra.tėvųv auklėj ą? 
plas,- mokinamas.
- Tie<! trys-i veiksniai vyriausiai 
ir padaro, žmogų-/tokia,, kokiui 
jis yra; padiktuoja.jam elgtųs, 
taip^.o ne kitaip;).
I Bet - tiek; to su.. tomis, “f ikso?, 
fijomis”. Kalbėsime apie, pap-1 
rastum dalykus; r

- ; Perei-ttus metus anusų kolonijoj 
j e. įėjo labai į madą rengti /vk 
šokios- rųšies. vedybų sukaktu* Į 
ves, — dešimtiesr penkialikos I 
metą, ir t. t. Ot, susidaro .būrys J 
kūmučių ir- štai jam.sukaktuviųil 
pokylis.,

Sukaktuvės rengiama namuos 
‘ se arba svetainėse-; privatiškos, !
• kur. dalyvauja giminės ir draui 

gai, arba-• viešos; kur gaM ’viaiJ 
dalyvauti,1 kas tik dolerį tyri J 
arba iš- ką dolerį galima iškau- j 
lyti; { tokias sukaktuves vi
siems durys atdaros; Nestebėti
na, kad jos dažnai pasibaigia;

nei taip. Susirenka

Uiukymo kaina t
CMcagęje — paštui
* Mefcung ....... ....... . .......... .

Pusei metų......... .... . ......
Trims ųtSnesiams_____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiai ----------

Chicagoj,, per išnešiotojus:
Viena kopija^.. . -----------
Savaitei ---- ---- ---------------
Mėnesiui* ------------------- —

Suvienytose Valstijos^ ne Chicacoj, 
peitm 

Metams--------- -
Pusei metų-------
Trims mCnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam, mėnesiui

Lietuvon, ir kitnr-užaleniuose
(Atpiginta)..,

Metams .       88H0
Pusei metų-......... ...........  4.00
Trims mėnesiams . , w 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.,

jevskos sodyboje atsirado ant
stolis* Aišku, namtiose kilo są
myšis.
i P<onas> anstolis drąsiai įėjo 
į-tvarią, paimti karvės. Bet čia 
ir įvyko nelaukta tragedija.

Karvė, pamačius valdininką* 
išpūtė akis, pažiurėjo į paša

valdišką pono antstolio gran- 
(tfnęeąnt antstolis
partek ją savo ranka, persi
gandusi karve beviltiškai su
mykė ir krito negyva.

Byloj įdomiausias momentas, 
tai veterinarijos gydytojo pa
rodymas. Jis apžiūrėjęs karvę 
ir radęs, kad jai nuo išgąsčio 
plyšo širdis.

Karvės savininkė kasos val
dybą patraukė teisman, reika
laudama atlyginti, nuostolį, nes 
kasa, atsiuntusi antstolį, esan
ti betarpę karvės mirties kal
tininkė.

Bylą teismas jau buvo pa
skyręs svarstyti, bet neatvy
kus , keliems liudininkams, ati
dėjo svarstyti kitą kartą.

kad jie kartu su baltais darbininkais d&tjsiJ 
pnuiwnža- Sakose.. kuiiose. jįe,. djjM. Mitui

z.» ■ A ; v*’*#* •ii-U

Mair rodosi, kad- darant at
okaitą už ’ senuosius- metus < rei
kėtų-atkreipti dėmesį j tą reiš
kinį.- Būtent; jeigu jau-rengti 
sukaktuyesi., tai rengtįLjąąh kul
tūringu būda,, o nedaryti iš; j u 
jomarkuą su peštynėmis;

Kuk<UĮUzas»>.
ft’.i J

__
__



Antradienis, saus. 15, 1935

.’i

IšDraugijųVei dmo
dusiam pigiau gyventi, o ne 
vienam.”

Julius Mickevičius, , Cliioa* 
gos Lietuvių.Draugijos prezi
dentas.
įmoterį . vedęs, 
kainuoja pigiau, bet, jeigu dvi 
ar tris, .tai. brangiau.” i

NAUJIENOS,
......................... ......... ........... ........ '.................... .................. ........................

Sužeistas bevažiuo
jaut gatviakariu

Iš Northwest Lietu
vių Moterų Kliubo

NORTHSIDE. — Northwest 
Lietuvių Moterų Kliubas su
rengė Naujų Metų sutiktuvių 
vakarėlį Mil Roy .svetainėj, ku
ris gerai pavyko. Atsilankė 

i .apie 1150 . žmonių, i kurie .links
minosi kaip viena šeimyna— 
įdainavo, šoko ir nei minutei 
ramiai nesėdėjo. Su triukšmų 
■buvo palydėti seni* metai ir kar
tu su jais depresija, bet kur 
kas triukšmingiau buvo sutik

ėti nauji metai, kuriems atėjus 
visi svečiai buvo ^pakviesti va
karienei.

Po užkandžių svečiai links
minosi ir toliau ir nei nepama
tė, kai atėjo 4-ta ryto. Seniai 
northsidiečiams teko taip lin
ksmintis.

Bravo, kliubietės, kad ne- 
snaudžiate ir parengiate tokius 
gražius vakarėlius. —E. B.

J. Jaekas Palaimin
tos Lietuvos D-jos 
pirmininku 1935 m

Organizacija pradėjo naujus 
metus gaudama ' 26 naujus 

> narius

Medelinskas, Gara- 
dauskas Garfield Pk.

Kliubopriešakyje
GARFIELD PARK.—Garfield 

. Parko Vyrų ir Lietuvių Kliubo 
pirmininku 1935 metams paliks 
George Medalinskas, o jo pa
dėjėju bus Juozapas Garadaus- 
kas. Kiti kliubo valdybos na
riai yra, M. Medalinskas—Nu
tarimų raštininkas, C. Katala, 
finansų rast., V. Manikas, M. 
Davidonis. ir D. Brazus—kasos 
globėjai, M. Kaziunas-kasie- 
rius, A. Karoblis—ligonių lan
kytojas, Dr. A. Davidonia— 
daktaras-kvotejas.

ši valdyba Jravo; i^inkta| su- 
siri nirime,-~gruod$o *9 d J-1934 
m., ir ji parėmė; pareigas Kliu
bo susirinkime, kuris įvyko 
sausio 13 d., Lawler svetainėj, 
3929 W. Madison street.

Kliubas rengs vakarienę
Iš pirmesnių kliubo nutari

mų pažymėtini yra sekami: 
Kliubas nutarė nesiųsti dele
gatą į Socia!čs Apdraudos kon
ferenciją; narės rengs šaunų 
baliipvakaricnę * ir -paskyrė 50 
centų įžangą; buvo išrinkti po 
2 atstovu šėtrų patikrinimui Ci- 
ceroj svetainėj >ir “Naujienų” 
Bendrovėj.

Paskutiniu laiku,, kliubas tu
rėjo tik vieną ligonį. Pelno iš 
paskutinio baliaus’ buvo $65.00 
nežiūrint sunkių laikų ir nema
žų išlaidų.

Kliubo susirinkimai įvyksta, 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio. Įstojimo, mokestyfe 
yra sekamos: nuo 16 melų ilę 
25 m. $L00; nuo 26 iki 35—j- 
$3.00; nuo 35 metų iki 45 —t- 
$4.00. Mėnesinės .duoklės yrį 
25 centai. Pašalpos ktitibas mo
ka $5.00 į savaitę*-^Kliubietis« ,

(Atsiprašome kliubiečio, kaimas, 
per klaidą ši korespondenciją 
netilpo pereitą savaitę.—Red.)

Chicagos Žagario- i 
čiai darbuojasi ■

Tad likaus krumos; pasilsėt, 
O . senis Gasparas, .lupj ■ sau 
Užtikęs paėmė aiiklėt. 
*tKuomi aš esu, pasisakyt 
'Aš t tuomet inęgalėjau,

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BENIO SĄRASAS
ALFABETO 'TVARKOJE

gis skyrius yra vedamus tikslu pagelbėti musų skaitytojams su
sirasti, kur .galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu, iš telpančių čia skelbimų ne
galite .susirasti ko Jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus.gausite informacijų,, jeigu tik 
jų bus -galima, gauti.

118APLELWĖ.—Keletądie-
tai gyvenimaš|nų atgal Juozas fKikis, 644 Wį.fNesiikik’.kumetį burnoj laikyt

^Jeigu esi vieną

BRIDGEPORT.—Palaimintos 
Lietuvos Draugija nelaukė iki 
nauji 1985 metai atneš ką ge- 
ro—-ji. tuos' metus tuojau pra
dėjo priderančiai — įrašė :26 
naujus narius visus jaunuolius.

Draugijos priešakyje stovės 
J. Jaekas—pirminikas, o jam 
vadovauti prigelbės šie virši
ninkai—A. Sabaitis—viee-pirm.; 
G. Pakeltis—ištikimas ir darbš
tus draugijos sekretorius; F. 
Micklin— finansų raštininkas; 
F. Medalinskis— kasierius, F. 
Margevičius— i kontrolės rast.; 
S. Mažeika—Iždo globėjas ir 
Vincas Balsevičius—maršalka. 
Knygų peržiūrėjimo komisijo
je .darbavosi A. Gurskis, K. 
Stula ir J.' Rūta. Auditorijos 
atstovu bus B. Jakaitis, kuris 
kartu su A. Sabaičiu rūpinsis 
draugijos parengimais, būdami 
Biznio komisijoje.

Draugija Jaikė savo metinį 
susirinkimą sausio 9 d., Chiea- 
gos Lietuvių Auditorijoje.—«X.

Politika
18th Street,'buvo sužeistas, kajC 
jam bevažiuojant gatviakariu,,- 
priešakinėje platformoje, j:ka$ 
tai paleido akmenį iš gatvei 
per gatviakario langą.

■--Į..... .......  ' .... . '

Brightonparkiečiai 
- bruzda lietuvio al- 

dermano reikalu

"KORNEVILIO 
VARPAI”

Serpolėtė

Kas ką sako
gyvais klausimais
Naujienų landus reporteris F. 
Bulatu kasdien atsiklausia į- 
vairių žmonių, ką jie mano 
apie visokius didelės ir ma
žos svarbos dalykus.

Ar vienam ar dvieja?

“Žinoma,

Šiandien; jpaduodaine netikėk 
tai užklaustų žmonių atsakym
ui us į opų’ klausimą: Ar 'apsi
vedusiam pigiau gyventi ar 
vienam ?

Štai ką jie sako:
A. J. Astrauskas, 6935 South 

Maplewood avė
kad vienam pigiau ir geriau 
gyventi. Kada 'žmogus <apsiive- 
di, tai gauni -bosą, -o ką bosas 
namuose reiškia, tą visi žino.”

Barbora Antikauskienė, -3247 
So. Emerald avė. — TTas pri
klauso nuo moterės. Jei mote
ris rūpestinga, tai vedusiam 
išeina pigiau, .gyventi. • O yra 
daug smagiau. Mes , jau de
šimts metų kaip vedę ir.visas 
tas laikas buvo vienas smagu-'

•mas.”
P. Embrasas, 3532 Lowe av. 

—“Pavieniam gyvent ' išeina 
braųgiau, ■ bet smagiau. Kad 
vienas praleisi pinigus, tai t tą 
vienas ir žinai/O kąip mote
ris > pradeda \ vyro pinigus >bc 
rdikhlo eikvoti, lai prasideda 
barnės, ir tada-sudiev..smagu-

BRIGHTON PARK — Brigh- 
ton Parko Lietuvių Politiškas 
Kliubas laikė po. persiorganir 
žavimo savo pirmą susirinki" 
mą, kuris įvyko sausio M d. 

’Grainonto svetainėje. Atsi
lankė Brighton parko rinktinė 
publika. — Visi visuomenėši 
.veikėjai, organizacijų vadai* ir 
šiaip Amerikos piliečiai.

.Svarbiausia su&irihkimoi tiks
las buvo, kad apkalbėti- reikar 
lą 12 Avardos aldejcmono rin
kimo reikalą. Susirinkusieji 
savo kalbose ir diskusijose pa
reiškė, 1 kad . 12 waudo lietu
viams, nėra <ki tos: išeities, kaip 
tik suburti visas jėgas į vie
nybę ir išrinktu pirmą lietuvį; 
Chicagos mieste. Į 12 wardo 
aldermonus kandidatuoja1 Bar- 
ney -R. Pietkiewicz. . Lietuviai 
tiki šiol -dar nėra gavę nei ma? 
žiausios reprezentacijos šio 
miesto valdžioje. Kaip mes 
neveiktumėm, jnes* turime 
nors kartą iškovoti lygias tei
ses ir pripažinimą lietuviams, 

^politikoje, taip kaip, ir ‘kitos 
tautinės grupės.
i .Buvo išrinktas vajaus komitę- 
.tas iš 23 ypatų, kurie iuojaus 

- -pasiskirstė • pareigomis; dr pra- 
tdčjo darbą varyti pirmyn. Ta 
komisija nėra užtektinai skait
linga.
.Kad .dapildžiu^. komisiją ir 

.prąš^linps visus. įeitus,: truku- 
’ taip^'^fcnd buttf‘apinitdš 

viso 12 wardo 50 pririnktų 
darbas, yra šaukiamas visų 
Brightonparkiečių ir ■ viso 12 
wardo lietuvių susirinkimaą, 
ketvergo vakare,, sausio. 17 d., 
1935 Gramonto svetainėj^, 
kampas 45 place ir S. Rock- 
weH gatvių, .kaip 7:30 vai. va
kare. Kviečiame atsilankyti 
kaip vyrus taip ir moteris. ' L

'• " , įf ’?

Registraicija
•Piliečių (registracija : įvyks 

29- d.-, sausio: 1935. Precinktai7 
bus atdari nuo 8-dši rytoriki 9' 
vakaro, todėl yra pareiga vi
sų tų, < kurie persikraustė ar
ba jaunuolių, kurie suėjo 21 
metus,; užsiregistruoti, kad ga-' 
lėtumėm vasario, 26 d. balsuo
ti už Barney. 41J'Pietkiewicz į 
12 wardo Aldermonus.

Motinos Sūnūs.

12311

visų charakterių komis-Iš
koj operetėj “Korncvilio Var
pai”, kurią - Chicagos Lietuvių 
Choras* Mato sausio 27 d., 3:30 
•v. po piet Sokbl svetainėj; 
'2345 S. LKedzie -Avė., ryškiau
sią išsiskiria' ^erpdlėtė. Tai 
kaip * sakant *<vėlnio nešta ir 
pamesta” mergina, arbaykaip 
žmonės-vddina “pajotžargii”. !

•Serpolėtė yra. -KorneVilio 
grafo--Ūkvedžio skupudlio Gas-; 
paro augintinė. Ji ką tik gi
rnius! ' buvo < surasta > šalę - krito 
pamesta ’ir -Gasparas ją Užau
gino, kaip ji pati sako, “su 
viščiukais ir antukais”.

Taip’ varge Užauginta- ir ’kas- 
die vešdanlą ?kovą, ji. yra ‘iš
mokusi <už' save kovoti, yra 
drąsi, visuomet pajėgianti i sa
ve - apginti. ? t 1

l T odei kai vkitos merginos 
bando ją -apkaltinti, ji drąsiai

*p 
joms atsikerta: 
“Girdėt, Ona mažoj i 
Jau nenor avų dabot, 
Paskui aviną dvikojį 
Ėmė nuolatos sekiok 
Gal neilgai reikės bėgioti: 
Ji — avis, jis — avinuks, 
Greit bus ,gal ir eriuks. — 
Turės jau.ką dabot!”

Kitai- merginai .ji atkerta

1
r

Sunkiai sužeistas lie
tuvis fabrikantas 

p.Pudark
Kito automobilio nustumtai 

nuo kelio atsimušė į stulpą

BRIGIITON PARK,— Chica*- 
goje yra Kruopiškių kliubas, 
Kupiškėnų ir Ramygaliečių. 
Yra ir žagariečių kliubas, ku- 

• rie susispietę didžiumoje Brigh- 
ton Parke ten ir darbuojasi. 
Draugija laiko savo susirinki
mus kas trečią sekmadienį 
kiekvieno mėnesio Hollywood; 
Inn svetainėje, 3417 West 43rd 
Street, lt vai. po; pietų. Sekan
tis • kliubo susirinkimas įvyks 
sausio 20 d.

Pereito .mėnesio, gruodžio 
29 d., pabaigoje kliubas buvo 
surengęs pasekmingą vakarėlį, 
kuriame nariai linksmai pralei
do laiką ir padidino savo skai
čių 18 naujų narių.

J. Apkeiiienė, 5655 So.. San- 
• gamon st. — *Tai netikęs. klau
simas, ir ne mano* reikalas 

-apie* tai žinoti.”
Sophie Andruška,

Fhnerald . avė. — “Aišku, kad 
vienam.”

Vincent Almenas, 3 E. 119 
Street. “Aš manau, kad apsi
vedusiam pasidaro daug be
reikalingų išlaidų. Todėl ir 
nesivedu.”

Barbora 'Andrijauskas, 3132 
Emerald ,ave. — “Vedusiam 
geriau gyventi, bet ne pigiau’.” 

'•M. Tarutis, tavernos savi- 
niukas,' 3149. S.i Halsted st. — 
“Po šventai deįsybei, vedusiam 
brangiau gyventi. Vedusiam 
reikia .ne -vienos, bet dviejų 
porų čeverykų, o kai^ Joliąu 
prireikia keturių ir-šešių, tai 
Jau tikra bėda. Taipgi ir alaus

Ir verikti demOk^jau. 
Nuoga-buvau: tuomet irisai, 
Kišenių neturėjau, 
Tad i dr- neatminiau :gerai 

į įKur ipasportąi padėjau.
Nors;mane.svetimi, .augino, . 
Ir .žiuri į įmanė kreiva, « 
! let visgi niekas įikišiol tnežino, 
•Kas tokie -mano > yr lėvaL.

jęjgu įgimti aš įgalėjau, 
Tai abęjot snėr ko beveik* 
Kad savo 'motiną1 turėjau, 
O gal ir. tėvą, taip kaip reik 
Todėl Čia nėra ko nė stebėtis, 
Gal princas1 buvo .mano tėtis, 

i Molė, gal grafų j padermės”.
Ir jos svajone beveik išsipil

dė...
O kai ji. Uždainuoja ąpię 

garsiuosius Normandijos obuor 
liūs ir jų girą, tai.... .Bet apie 
tai kitą sykį. — b.

Su dideliu pasiseki
mu įvyko SLA. Mo
terų kuopos šokiai

>

I t

Susirinkusiems teko linksmai 
praleisti laiką ir .išgirsti ne- 
tikėtą dainų kaftkursą.

PLAUKŲ DAŽAI
HAIR COLOR

ŽIU PLAUKAI
TRJNKOLINE permatomas . skysti
mas, ne DAŽAI, permainys jūsų 
niauku, spalva, prašalins pleiskanas. 
Gausite vaistynčse, departamentinčse 
krautuvėse arba rašykite TRINKOLI- 
NE LABORATORIES. 4240 Armi- 
tasre Avė., Chicasro. Tel. BELmont 
1870. Kaina $1.25, per paštą $1.85.

RAKANDŲBargenai
FURNITURE BARGAINS

Čia 
susirasit 

iko

jums reikia
ANGUS

COAL
«

W. SCHAULER’S STORAGE 
4644 N. Western Avė.

Detalio rakandu akylius. $450 varto-
I tas tikras kiniškas divonas. PIGIAI.
Nauji . kiniški ■ kaurai po $15, $25, 
$35 ir $850. 10 daik. valg. kamb.
sėt. $98. Modern. 8 d miegkamb. se
tas $98. Parlor Bet. 825—$45. Cash 
ar išmok. Vakaraia.iki 9. ned. iki 4.

STORAGE RAKANDU BARGENAI
$200 importuoti kaurai __  $25.00
$300 kaurai -------------------  $85.00
Parlor, roiegkambario ar- val
gomojo kamb., rakandai $80.00

Atdara vakarais ir pedčlioj. 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

‘‘Girdėt,\kad; su’ Mare
V r B ' 

Antanas ..yaRare 
Vis eina-!daW4aęn. 
O ką jie veikia ten ? 
Jus jau ..galit numanyt, 
Ką ten juodu, gal daryt”.

’ Merginos, / žinoma, , sustau j a 
ir jai grūmoja:
“Mes, jįai. k^^ ištaisysimi, 
Mes akis v jaį' išdraskysim, 
Mes dantis jai išdaužysiu! 
Tai liežuvnihkei Liaudai!”

v'

»

’L.

Bet jų grūmojime nėra joį- 
kio piktume), nes ji yra visų 
.męgiaipa < dėl i jos ■ linksmumo, 
’berupeStingumo, dėl jos geru- 
rlUO. I

^Serpolėtė • tečiaus Gasparo 
viAtlikaiš ■ irantukais - luesiten- 
kina. Ji gyvena svajonėmis 
ir kartais įsivaizduoja kokia 
grafaitę.
-Ir! kddeime?- Juk Jos kilme ne

žinoma ;
Jr'pati' į itai iatsako daina: 
Mš < nesu > ^paprasta (mergaitė, 
Noris <;šjde ekelio a t trasia; 
Grafiutė, .galrir karalaitė 
Tąip iŠ netyčių pamesta. 
lĘęgmidama ; aš i pailsau,

■ r-,. ■»»» 1,1.110'. I    I »■

'Apie 250 rinktinės. publikos 
šėštadieųį vhkare susirinko į 
Chicago Beach viešbutį, kur. 
įvyko SLA. Moterų kuopos. 
Metiniai šokiai. Tai buvof gra
ži publika,' kuri užmiršusi są- 
vo stonus ir profesijas nuošir
džiai atsidavė pasilinksmini
mui ir smagiam vakaro pra
leidimui.

Vakaras pasižymėjo jauku
mu ir gyvumu,’ kuris ir prisi-. 
dėjo prie susivaržymo prany
kimo ir visus stilygino .ke
lioms smagioms valandoms. 
Gyvumas tiek įsismagino va
karo eigoj, kad susirinkusieji, 
jeigu blausėsi, turėjo progą 
išgirsti netikėtai įvykusį :dai- 
nų' konkursą. Tame konkurse 
dėl pirmenybės ir kokybėje, ir 
visokių fi-tygų: galingume . var
žėsi pp. Nora Gugienė, Ę.. 
Drangnlienė iir p.JBarisas, sa
vo laiku -gerai - žinoma daini-“ 
ninkė' lietuvių parengimuose.

Kas. kpnkursą. laimėjo,..nežiL 
,nia, nes kiekvienam, teko ^pa
daryti savo nuosprendį, o ra
šantis meturėjo prųgos visą 
konkursą išgirsti, nes jo atyr 
dą atkręipė smagiai šokančios 
poros, kurios trempė, sukosiu 
liųgavo gražiai išpuoštoje sa
lėje į taktą J, Byansko. orkest-

ANGLIS! Tūkstančiai namų var
toja ekonomiškas, be suodžių Tro- 
picair anglis—Garantuotas svarumas 
ir žiluma. 8creewpg — $4.75; Mine 
run — $5.75; .Luma arba egg — 
$6:00.

NORTHERN COAL COM 
. 8 telefonai

RepubHc 0600 — Lavndale 7366 — 
_________ Merrimac 2524__________

BARŲ FIKČERIAI
BAR FIXTURES

BARAMS EIKČERIAI 
Žemiausiomis Kainomis Chicagoj 

'Nauji ir vartoti stalai, krėslai 
įrengimai restoranams. 
....Priimsime jūsų senus fikčerius •' 
gera kaina. 

HERZOG F1XTURE CO. 
1140-42-44 : Blue Island Avė, 

netoli Roosevelt; Rd. tel; Monroe 4078 
.......... .. . ...................... ... —

KNYGOS
BOOKS

Senu ir naujų lietuviškų kny 
suomei Kausite'Naujienų knygyi

KAILIAI
‘FtJRS

*

ir'

SAUSIO IŠPARDAVIMAS 
Pasinaudokit atpigintomis kainomis. 
Prisidėkit prie musų- kailiniu kliubo. 
Nei nepajausit kaip nppirksite kaili
nius. Tiktai džiaugsitės čia i daryda
mos bizni. Kailiniai valomi, taisomi, 
persiuvami ir naujai pąmušami.

Siuvami ant užsakymo.
D. ADLERBLUM — FURS 

įsteigtas 1906 metais 
6510 So. Halsted ' Normai 5150

Radiatoriai ir ^Katilai
RADIATORS & BOILERS
RADIATORIAI IR BOILERIAI

.Kainos dabar..numažintos 25<y“^

Lengvi išmokėjimai nuo'12 riki 24
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Division SL
‘ kampas ’Marshfield

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek- kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi .darome visokį blgkorystėi 
darbų. •

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtory 4965.

Iškilmingai palaido
ta Bernice Smilgienė

Pereitų

BEVERLY HILLS.— Sausio 
10 d. anksti rytmetį, apie-tre- 
čią\ valandą lietuvis, p. Tudark, 
pagarsėjęs išdirbėjas miniabu- 
ros telefonų,, grįždamas iš In
diana tapo .labai sunkiai sur 
žeistas prie \Westem Avė. iį* 
85-tos gatvės. Sužeistasis nuį 
vežtas į Little Company of 
Mary ligonbutį, kur j į prižiū
ri Dr. ’T. Dundulis. p

Manoma, kadzgal reikės da
ryti operaciją.

( Nelaimė atsitiko, kai kitas 
automobilius nustūmė ,>p. FuĮ- 
darko. autontobilįų ūmo kelio ir 
pastarasis susikūlė :• į stulpą.

- -^-Koresp.
I ■ 1 ................ I ,n...............................................n

. Siunčiame .Mearamu i viso 
pasaulio dalis. >

L O V’E UK I S 
kvietkininkas 

Gšlčs vestuvėms,.; tankistams ir
tuoja.” x

PoniaAAl^au»kianė, 7126 S.
Rockvvell st.—■**Na, tai dabar 
užklausė.kad ap8ive-|^|^|į|^^į^

■ f

I1E

r

pa-'

f8:30 vd
Radio Stotis
WGES
1360 kilocycles

a

šituo 1 laiku ir iš šitos 
radio stoties kiekvienų

ros muzikos. Tarp šokančiųjų 
teko pastebėti, ;ir Lietuvos ge- 
neralį konsulą, pulk. * P. • ža- 
deikį, ir konsulą, A. Kalvaitį, 
p-a Kalvaitienę, ? -p-a A. Dovi- 
donienę, pp. Mackevičius, Ei- 
rus, Narvidus, Masiulius, Dr. 
Juozaitį, Dr.sKiela ir p. Kiclie- 
nę, pp. Tuliusi ir daugelį kitų.

Vakaras buvo pasekmingas. 
Jo surengimui darbavosi’;SLA.
Moterų Kuopos-Rengimo Ko
misija, su pirmininke p.! Šal
kauskiene priešakyje. Iksas.

BRIDGEPORT
; penktadienį iškilmingai buvo 
, .palaidota Bernice Smilgienė, 
4459 įSo. Halsted Street, kuri 
mirė trumpą laiką atgal sulau
kusi 36 metų amžiaus.

Po pamaldų šv. Jurgio •baž
nyčioje, velionės kūnas buvo 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse, graboriui S. P. Mažeikai 

1 tvarkant:.laidotuvių apeigas.
' Velione užmerkė akis po 

sunkios operacijos, kuri buvo 
padaryta AVestsidė ligoninėje.

• Laidotuvėse dalyvavo daug 
velionės draugu ir pažįstamų, 

‘ kuriuos.,po liūdnų apeigų, ve
lionės .vyras,. Juozapas Smil- 
,gis pakvietė užkandžiams na
muose. 1Senas Petras.

Garsinkites “N-nose
MATILDA KURSIS
(po tėvais Dockaitė) 

Jau mčnesis laiko kaip . 
itkavcjome -musų mylimų mote 
. ri ar motinėlę, kuri persiskyrė • 

su Šiuo pasauliu gruodžio 12j * 
.d., < «6Itlao J .v. V.( 1984. m {, ir. iJbuvo 1 

•< nulydėta Iš namu (?486. W,..68 *> 
St.) i* švento Jurgio parapijos < 
bažnyčia,, kur. atsibuvo jrfcdulin-; I 
gos pamaldos ir iš . ten -puvo | 
nulydėta i švento • Kazimiero 
kapines. . Paliko .dideliame nu-j 
liūdime vyra Albiną, sūnų An-i ■ 
taną.' duktėri SyTvią ir‘ jos mir
tis — -skaudžiai sugraudiną- gi-i 
flĮniriių, ir pažįstam iširiKs. It 

* dabar - motinčlč ilsėkis ramiai 
..kol.mes. pąs. jtavęuateisime*

Trečiadięni sausio 16 d. bus 
atlaikytos želatinos pamaldos 

.••šv. Paneigs Marijos Gimimo:, 
Bažnyčioje, 68th?ir, Washtenaw 1 
Avė. \ JtiMarųtatte: Park) 7:80 < 
vr1» ryt©**:

Visi gimines, draugai ir ,pa- 
žjstamį ^prašomi -atsilankyti pi 

...pamaldas, < o ,rvo pamaldų i tna- 
,. mus adresu, 2436 W. 68tb St.

tyųlimįe, lieka
Vyra^, ą,(iJ9uktč,oGind»

■'Banedžlj 
Seredąir 

; Pėtnyčią :
—w

i-

rr*»

J

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuov. ryto iki' 1 v. p. p. 

t....... ulini................ i -»■ ii

.dabar eina "Naujienų 
• rytiniai radio nprogra-
i linai, ^kuriuose rpaduo
dama vėliausios .žinios
iš Chicagos 
'sauiio.

ir< visa pa

*

taipgi

$ vai. vakare
Iš-stoties 
WSEC

i
■

kiekvieną seredą

. j PROGRAMAS

M'LDA■ 11 .TEATRAS ••TEATRAS.
SUOS. Halsted

RAMŪVA
11 TEATRAS fl

; 853r S. Halsted St

SAUSIO .15 
“ST? LOUISJKID”

su James Cagney ir kitąįs. 
taipgi komedija

Vakare DYKAI Indai moterims. 
< 
t

i1

SAUSIO 16 ir 17 '
- “BY YOUR LEAVE”

^Genevieve?'T«bin ’ir kiti 
komedija ir. Vakarę DYKAI: Indai

SAUSIO 18 Jr 19 
“THE SCARLET, LETTER” r ! 
komea^^Zvillu, ’

SAUSIO 15 
“PECK’S BAD BOY”

BU Jackie Cooper ir kitais.^ 
Pirm, ir Antrad. Bargenų Matmee 

iki 6:30 vai. vak.
' SAUSIO 16 ir 17

“A. LOŠT LADY”
su Barbara Stanwyck ir kitais 

taipgi komedija
Bargenu Mati4a.ee
SAUSIO 18 ir ‘19 
“irs A GIFT” 
suBaby LeRoy 

taipgi 
■<<SUNDOWN TRAIL” 

su Wally Wales 
komedija ir

-ana
Jtaffseau .Ma tuiee iki 6.^0 v. y.

nrenniiffiBmimaagB

Mati4a.ee


Sudaužęs vogta automobilį jaunas lietuvis 
paliko sužeista mergina mirti

Dalyvauja operetėj 
“Kornevilio Varpai”

Suimtas Town of Lake berniukas Alfredas 
Stasiulis; mergina pasimirė

19 metų lietuvis berniukas, 
Alfred Stasiulis, 4554 South 
Paulina Street, vakar buvo su
imtas ir Įkalintas policijos nuo
vadoje už pavogimų automobi
lio, už jo sudaužymų ir už mir
tį 16 metų mergaitės.

Su pavogtu automobiliu jis 
Įvažiavo į tiltų Burnham mies
telyje ir automobilio liekano
se paliko sunkiai sužeista, Ge- 
nevieve Knapik iš Hammondo, 
kuri nugabenta į St. Marga- 
ret’s ligoninę, Hammonde, ne
trukus mirė.

Pirmu kartu suėjo

Graži 16 metų mergina išva
žiavo su lietuviu pasivažinėti 
po to, kai jie susitiko viešoj 
šokių salėj. Ji pirmu kartu su 
juo susitiko užvakar vakare ir 
po šokių vakar anksti rytų iš
važiavo automobilyje, kuris, ji 
nežinojo, buvo vogtas.

Po nelaimės, Alfredas Stasiu-

lis paliko automobilį ir pėkš- 
čias nuėjo keliu iki nepamatė 
trokų, kuris sustojo ir jį pa
vėžėjo. Paklaustas, kur jis su
sikruvino ir susibraižė, Stasiu
lis atsakė troko šoferiui, kad 

|jĮ užpuolė ir sunųišę kidnape- 
■’i riai.

Stasiulis buvęs girtas
Policija užtiko StasiulĮ South 

Chicago ligoninėje, kur po ilgo 
kvotimo, jis prisipažino prie 
nelaimės ir merginos palikimo. 
Policija pareiškė, kad Stasiulis 
buvęs girtas. Paklaustas apie 
merginos vardų, Stasiulis at
sake nežinąs, bet vadinęs jų 
“Jane”.

Užmuštos mergaitės kūnų iš 
ligoninės atsiėmė jos tėvas, 
Stanley Knapik, lenkas, kuris 
yra septynių vaikų tėvas. t

Stasiulis pakol kas bus lai
komas kalėjime iki koronerio 
inkvesto.

P-tė S. RIMKAITE
Jauna dainininkė, kuri ope

retėj “Kornevilio Varpai”, ku
rių “Pirmyn” choras stato sau
sio ’27 d., Sokol svetainėj, 
2345 S. Kcdzic Avė., dainuos 
kaimo mergaitės, Zuzanos, 
partijų. Jos sesutė E. Rimkai- 
tė irgi dalyvaus toj pačioj ope
retėj, dainuodama Mares par
tijų.

rodos rezultatais ir spėja, kad 
visus Chicagon atgabentus eks
ponatus teks čia ir palikti.,

Kalvaitis šiandien skaito

Lietuvos-Estijos pa 
rodos eksponatų 
parduota už $2,000

Lietuvos komercinis atstovas 
džiaugiasi Chicagos pasek
mėmis.

\ J dvi pirmas Lietuvos-Esti- 
jos parodos Fair krautuvėje, 
buvo parduota eksponatų už 
apie $2,000, kaip teko patirti 
iš asmenų, artimai surištų su

paroda. Eksponatai turi ne
paprastų pasisekimų ne vien 
tarp lietuvių, bet ir tarp sve
timtaučių, kurie ypatingai 
gausiai perka Įvairius daiktus.

Vienas p. Bonyhąrd, Lietu
vos komercinis atstovas, va
kar pardavė tūlai amerikietei 
eksponatų už $70.00, kitai, 
taipgi vakar, už $60.00. Ypatin
gai populiarus tarp amerikie
čių yra Lietuvos medžio dirbi
niai ir audiniai, kurių greit 
ir nebeliks, jeigu pirkimas tę
sis dabartiniu tempu. '

Mr. Bonyhąrd džiaugiasi Pa-

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS baths

3S14-1C W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

pooi.
Rusiika ir turkiika pirtis

Moterims seredomis iki 7 V. v.

Lietuvos Konsulas A. Kal
vaitis šiandien skaitys paskai
tų apie Lietuvos Dailę na
rėms Chicago Junior League 
organizacijos, kuri 2 vai., po 
pietų padarys vizitų parodai. 
Prelegentas paskaitoje pa
rodys klausytojams kokių 
didelę rolę dailė sulošė Lie
tuvių tautybės palaikyme, kų 
dailė reiškia Lietuvai ir kaip 
ji vystosi. Jis taipgi parodys, 
kad lietuviai buvo dailinin
kai net ir pagonizmo laikais, 
kaip galima spręsti iš turimų 
liekanų.

A. Kalvaitienė, prelegento 
žmona, bus “Junior League 
Dienos” patronesė. Programe 
dalyvaus Valeria čepukiutė, 
kuri sugros kelias kompozici
jas smuiku ir šoks Vytautas 
Beliajus ir jo šokėjų grupė.

Vakar vakare išva 
žiavo konsulas

P. Žadeikis
Lietuvos Parodos’ atidarymo 

iškilmėms praėjus ir paviešė
jęs Chicagoje kelias dienas va
kar vakare traukiniu į Nęw 
Yorkų išvažiavo generalis kon
sulas pulk. P. Žadeikis. Jis 
su konsulu Kalvaičiu atstova
vo Lietuvų atidarymo iškilmė
se, Fair krautuvėje.

Policistas, vagis pa 
šauti Cicero vaisti 

nes apiplėšime
Piktadariai kelintu kartu už

puolė Liberty vaistinę Grant 
Works distrikte; visi suimti.

dauginus užKadangi laundrės pakėlė *20 nuošimtį 
skalbinius, jus sučedysite pinigus plaudami namuose 
drapanas su moderniška skalbiama mašina. Drapanos 
išplautos namuose yra baltesnės, sveikesnės ir ilgiaus 
tveria, 
machine.
pati per savę išsimoka.

$49.50 ir $59.00
PASIRINKIMAS

APEX, MAYTAG, TH0R, 
WESTINGHOUSE 

ir kitų.

Skalbiant namuose su moderniška vvashing 
Galite pirkti įmokant $1.00 į savaitį, mašina 

Kaina

ATEIKITE BUDRIKO KRAUTUVEN.
• K * f •

JOS. F. SUDRIK, Ine. 3?
3417-21 So. Halsted St

W C F L 970 K. lietuviu programas nedaliomis 1—2 vai. po piet.
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 8 iki 8:45 vai. vakare.

Antradienis, saus. 15, 1935NAUJIENOS, Chicago, III,

iš artimos bažnyčios. Susišau
dymas Įvyko akyvaizdoje mal
dininkų, einančių iš bažnyčios.

Visi piktadariai buvo suim
ti. Jie buvd, apart sužeistojo, 
James Wojcik, 25, 3634 South 
52ncl avenue, ir Andrcw Kow- 
ski, 23, 1114 South DesPlaines 
avenue. •

Vakar paslaptingai 
mirė Bridgeporte Dr.

Henry Plenz
r.% pat? nusižudė, 
širdies liga?

ar

VakarBRIDGEPORT 
kaip 6:30 vakare netikėtai mi
rė Dr. Henry J. Plenz, 3155 S 
Halsted st., Bridgeporte gerai 
žinomas .daktaras. Motina jį 
rado gabinete gulintį ant grin
dų prie rašomojo stalo. Per
sigandusi ir netikėdama, kad 
daktaras yra miręs ji pradėjo 
šaukti ir tuojau atbėgo patar
nautojos, # kurioms Įsakė pa
šaukti bet kokius žmones. Pa
tarnautojos pašaukė advokatų

Tuoj aus buvo duota žinia jo 
dukteriai Patricijai kuri atbė
gus i tėvo gabinetų pradėjo 
raudot ir graudžiu verksmu su
jaudino visus susirinkusius.

Tuo tarpu, kas tai iš susirin
kusių pašaukė graborių Kow- 
ske, adresu 1503 W. 51 St. Tuo 
laiku grįžo iš Michigan valsti
jos jo žmona Margaret. Priė
jus prie durų Mfs. Plenz nu- 
stjębo pamačiusi didelę minių 
žmonių ir išgirdusi graudų 
dukters verksmų. Ant grin
dų klonyj kraujo gulėjo jos 
vyras, o apie jį susispietusi 
grupė žmonių smalsuolių.

Dr. Henry J. Plenz buvo 45 
metų amžiaus.; . Gimęs Chica- 
goj. Visų laikt| gyveno Brid- 
geporto kolonijoj- Pradėjo 
lankyti mokyklų, būdamas 7 
metų amžiau^p Baigęs North- 
western Universitetų, būda
mas 21 metų.; Užbaigęs medi- 
kalius kursus praktikavo me
dicinų ir daugiausia turėjo lie
tuvių klientelijų.

Rytoj įvyks koronerio tyri
nėjimas. Bus patirta ar Dr. 
Plenz mirė širdies liga, ar jis 
buvo piktadarių užpultas ir 
nužudytas. F. Bulaiu.v

Šįryt atsidaro uždą- 
rytas Kąspar-Ameri- 
can State Bankas

CICERO — Cicero policis
tas Herbert Laube buvo leng
vai. sužeistas ir viens vagilis 
buvo sunkiai sužeistas, susi
šaudyme, kuris įvyko užvakar 
prie Liberty Pharmacy, 4930 
West 13th Street, Ciceroje.

Pašautasis vagilis buvo 18 
apielinkės lietuvis, Petras Jak- 
štavičius, 34 metų, 1906 South 
Union avenue, kuris, manoma 
mirs, nes kulka sužeidė jo 
plaučius.

Vagiliai užpuolė vaistynės 
savininkų Isadore Cam, ir at
ėmė nuo jo $31 pinigais. Bet 
vagiliams nepiatant, savinin
kas paspaudė aliarmo guzikų, 
kuris suskambėjo policijos sto
tyje ir į kelias minutęs poli* 
cistai pasirodė prie vaistinės 
durų. Netikėtai užklupti va* 
giliai pradėjo šaudyti, o poli
cija atsakį, ir, susišaudyme ir 
viena ir kita pusė nukentėjo.

Susišaudymas butų g&r il-

Bankas bus pasirengęs bizniui
J. M. Triner — prezidentas

9 vai. šįryt atsidarys ilgų lai
ką išbuvęs užsidaręs Kaspar- 
American State Bankas, 1900 
Blue Island avenue. Naujo ban
ko direktoriai nutarė Įstaigą 
atidaryti po to, kai'gavo paliu
dymų iš federalės valdžios, kad 
ji apdraus banko indėlius, ir 
kai valstijos auditorius pripa
žino Įstaigų gebame stovyje.

Bankas šiandien bus prisi
rengęs varyti biznį ir priims 
indėlius, taipgi darys išmokėji
mus. A

Banko prezidentas yra James 
M. Triner, o kiti viršininkai, 
George Forster, V. A. Geringer, 
L. J. Janata, Si Kostelny, A. 
Laadt, V. F/ JJftafiėk, W. Oųtt- 
ing, E. F. Smrzį Szymanski, 
L. Wiatrak.

| The English ColiuM1

riot attended the lašt few meet- 
ings are urged to be presemt.

A. Montvid.

Results of Sunday’s 
Basketball Gamės

Sekmadienio basket
ball lošimų rezultatai

Red Birds — 22; Bulaw 
Accs — 19.

J. F. Eudeikis — 23; Belskis 
Booslers — 19.

Banner A. C. — 22; WasK’- 
ington A. C. — 20.

Atlantic Villagers — 25;
IMPS 23.

- Cicero lled Boses — 2; (Won 
by default from Slėepers A. C.)

(Details of games in tomor- 
row’s issue).

Cicero aludininkai 
susijungė į stiprią 

organizaciją
Pasiryžusi apriboti laisnių skai

čių ir ieškos Įstatymų pakei
timų.

J. ■ . , .5. X j'; *

200 Cicer$ ir apielinkės alu
dininkai pereitą savaitę įsteigė 
savo organizacijų, Cicero Ta
vern Keepers Association, ku
riai įtuojau išrinko ir valdybą.

Organizacija yra pasiryžusi 
atlikti-*daug darbų savo narių 
naudai ir kreipsis į valdžių ieš
kodama įstatymų pakeitimo. Ji 
reikalaus, kad vaistinėms ir de- 
partamentinėms krautuvėms 
butų uždrausta pardavinėti deg
tinę; kad butų nuimtas 2 cen
tų valstijinis mokestis nuo 
alaus; kad išduodamų laisnių 
skaičius butų apribotas.

Į organizacijos valdybą Įeina: 
Walter Lehman — prezidentas; 
Walter Mikutis — vicerprez.;
V. Jahoda — sekr.; J. Kloss — 
fin. sekr.; Felix Ohler — ižd.;
W. Gildžius — maršalka. Kiti 
valdybos nariai yra: Jonas Bo
čius, J. Skorepa.

Organizacijos pirmam susi
rinkime dalyvavo miesto valdy
ba ir keletas valstijos valdinin
kų, kurie pareiškė, kad bendrai 
veikiant galima daug padaryti. 
Tas užmanymas geras dides
niems, o mažiukus išvarys iš 
biznio. Tas gal būt ir nebus 
pro šalį, nes landynių urvelių 
Ciceroj perdaug

' A

prie vaistinis Meeting , of IMPS 
Netikėtai užklupti va- Thursday.
radėjo šaudyti, o poli- <1
akį, ir, susišaudyme ir There will be ą 
? kita pusė nukentėjo. thei IMPS fooįtbal 
žudymas butų gšl’it Naujienos, on thursday, Janu* 
sitęsęs, bet policija nu- ary 17, 8 P. M. A eheek up on 
kai j kelių pasimaišė ads and tickatš will be taken.

eeting of
team'i at
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stoj&l
mažas berniukas, einas namo Memberą of the tfcam have

yra
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Buy gloves wl»h what 
it savęs

Mara reikalo aooK«tl SOe ar 
dauriau. kad <auM cery daata 
ko»el«. Msteriae Tocth PasU. 
didelis tūbas , parsiduoda ai 
85o JI valo ir apsauąo daa- 
tie Be to raute sutaupiau 
|8. ai kuriuos raUte ausiplrk. 
ii plrBttaaitea ar M kita 
vamnert PharasacaJ Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
DIGESTIBLE 
AS MILE 
ITSELF1

’ A splendid cheese 
food for children

It epreads rgjdį 
sllces 

toasts 
melts >
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI

A. B. — Tamstos prisiųsta 
žinia nėra aiški.

J. Bendokaitis. — Tamstos 
prisiųstos korespondencijos ne
galėsime sunaudoti. Nenaudoja
me žinių, kurios vieniems pri
duodamos anksčiau, kitiems vė
liau.

Ryt Įvyks Lietuvių 
Moterų Piliečių

Ryt vaka-

RADI O
Dainuos Northsidiečių

Dvigubas Kvartetas

BRIDGEPORT
re įvyks susirinkimas Lietuvių 
Moterų Piliečių lygos Fellow- 
ship House namuose, 831 West 
33rd Place. Organizacija rūpi
nasi moterų pilietiniais ir tau-*' 
tiniais reikalais ir kviečia visas 
suinteresuotas lietuves prisira- ] 
šyti ir į susirinkimų atsilanky
ti.

Susirinkimo pradžia 8 v. v.

šiandien 7tų valandų vaka
re, užsistatykite savo radio 
ant Stoties W. G. E. S. 1360 
kilocycles ir pasiklausykite 
gražaus ir Įdomaus radio pro- 
gramo, kurį nuolatinai leidžia 
Peoples Rakandų Išdirbystės 
Kompanija. šio vakaro pro- 
granio išpildyme, dalyvaus 
grupė žymių dainininkų ir 
dainininki , kurie, vadovau
jant muzikui N. Kuliui, padai
nuos daug naujų ir gražių 

(liaudies bei klasiškų dainelių. 
I Prie to bus rinktinos muzi
kos, Įdomių kalbų, svarbių 
pranešimų ir visokių, įvaire
nybių; (Sp.)

P R AN £ si M Al

SVARBUS
DALYKAS 

LIETUVIAMS
rųNusipirkit visokios 

šies Three Muskateers 
degtinės. Užsisakykite 
pas bile kokį taverną. 
Užeidami į taverną, rei
kalaukite Three Muska
teers Straight Bourbon 
arba Brandy.

THE THREE 
MUSKATEERS 

UQU0R COMPANY.
Incorporated

... 7’ '"-d *•4 Lietuviška įstaiga

4641 S. Ashland Avė.
Chicago, Illinois 

Reikalaujame pardavėjų. 
Klauskite Mr. Petkus.

(Adv.)

North Weat Lietuvių Moterų Kliu- 
bo susirinkimas ivyks sausio 15 d. 
1935 m. P. Kičių bute, 1927 North 
Califomia Avė., 7:30 v. v. Nares ma
lonėkite laiku atsilankyti.

M. K. sekr.

Cicero — Lietuviu Improvement 
Kliubas laikyą savo mėnesini susi
rinkimą antradieni sausio 15 d. 1935 
8 vai. vak. Liberty svetainėje. Visi 
kliubo nariai esate raginami atsilan
kyti i ši svarbu susirinkimą ir tie, 
kurie, norite būti orranizuoti dirbti 
dėl savo ir visuomenės labo, esate 
kviečiami atsilankyti i ši susirinki
mą ir tapti šios prakilnios organi
zacijos nariais. A. F. Pocius pirm.

Bridgeportas — D. L. K. Vytauto 
Draugija laikys metini susirinkimą 
antradieni sausio 15 d., 1935 m. 7:30 
vai. vak. Chicagos Lietuvių Audito
rijos svetainėje, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl kiek
vienas narys privalo atsilankyti, 
taipjau svarbių klausimų randasi ap
svarstyti. Išgirsite raportą apie fi
nansini draugijos stovi. Taipgi ku
rie esate dar skolingi už 1934 me
tus. būtinai pasirūpinkite atsiteisti.

P. K. sekr.

Kensington Lietuvių Bendrovės šė- 
rininku metinis susirinkimas ivyks 
trečiadieni sausio 16 d. 1935 m. 7:30 
vai. vakare, A. Nakroshis svetainėje, 
311 Kensington Avė. Visi nariai esa
te kviečiami atsilankyti, nes bus iš
duotas metinis raportas apie bendro
vės stovi. \ Direkcija.
------------ t-u,-----_------------ ------ —------
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CLASSIFIEDADS
— ■ ------------------------------------ ' ----------------------

Furiiiture & Fixtures 
Rakąndai-Įtaisai

NAUJA DALYBA 
DEL SERGANČIŲ 

EGZAMINACIJA DYKAI 
Be gaišinimo laiko, be operacijos 
Ir neteisingų prižadų. Klinikoje iš
bandytas, medicinoje priimtas, ofi
so metodas. Ant tinkamų jums iš
lygų.
PILĖS, FISTULAS, FISSURES— 
ir panašias mėšlines ligas,, paly
dome.
GASTRIC ULCER, kartu einąs ne
virškinimas, degimas, atsiraugėji
mas ir vidurių ligos.
KRAUJO LIGOS, anemija ir abel- 
nas nusilpnėjimas.
ODOS LIGOS—-niežėjimas, degini
mas, išbėrimas.
NERVU LIGOS, bloga atmintis, 
neurastenija.
ŠLAPUMO LIGOS, deginimas, ne
smagumas ir Įrituojantis kroniš- Iri ctlrmifiYYi nl
VERICOSE GYSLOS, votis ant 
blauzdų ir sutinimas.
Daugelis Rheumatiškų ligų, Arth- 
ritis, Neuritis, Augštas Kraujo 
Spaudimas, silpnumas ir nesmagus 
abelni negalavimai tankiai paeina 
nuo viršaus paminėtų priežasčių. 
Atsilankykit šiandien.
The VERICUR būdas padarė tūk
stančius laimingais—KODfiL NE 
JUS?
Ofiso vai. :9 iki 8 kasdien. Antrad. 
ir Penkt. tiktai 9—6—Nedėlioj 9 
iki 1 vai. po piet.

V A R I C U R 
INSTITUTE

64 W. Randolph St.
4tos lubos— Garrick Theatre Bldg.

Išparduodame Barų Fikčerius, viso
kio didžio su Coil Baksais ir Sinkom. 
Taipgi Storu fikČerius dėl byle ku
rio biznio iškaitant svarstykles, re- 
gisterius ir ice baksus. Cash arba 
ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirkaite kitur.

S. B. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures

1900 S. State St. CALumet 5269

PARSIDUODA restoranto fixčeriai 
— Visi arba po vieną. Parduosiu 
už pirmą pasiulijimą. 14281 Chicago 
St.. antros lubos. Dalton, Illinois 
Dalton 669.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

NAŠLE paieško darbo prie namų, 
arba ant farmų. šaukite

Cicero 2348

Help Wanted—-Male-Female 
Darbininkų Reikią

REIKALINGAS geras virėjas, vy
ras arba moteris — gera mokfestis, 
kambarys ir valgis. Nevedęs turės 
pirmenybę. 5702 W. 65 St. v

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERN pardavimui geriausia 
vieta Chicagoje.

537 N. Clark St.

TAVERN ir Restaurantas parsi
duoda, pilnai įrengtas^ gerai Įsteig
tas biznis, 50 vietų atsisėdimui Ap
leidžiu miestą. 3813 W. 63 St.

PARSIDUODA Delicatessen krau
tuvė geroj vietoj. Renda pigi, ap
gyventa skirtingomis tautomis.

6417 So. Damen Avė.

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

Studija modemiškai 
jrengta su Hollywood 

šviesomis.
420 W. 63rd St

Englewood 5883-5840

PARSIDUODA Tavern ir Restau
rantas, randasi tarpe didelių dirbtu
vių. * Biznis išdirbtas per dausr me
tų, priežastis pardavimo, turime ke
lis biznius, vienai moteriai persun- 
ku visus apžiūrėti.

8729 So. Morgan St

SHOEMAKER šapa parsiduoda, 
išdirbtas pelningas biznis. Nemo
kanti išmokinsiu; priežasti patirsit 
ant vietos. Savininkas 

2709 W. 71 St

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė 

Chicago. IU.

TEL. REPUBUC 8402

PARSIUODA pigiai labai gražus 
taverno rakandai, atsikreipkite grei
tai 6543 So. Halsted St.

Real Eštate For Sale
__ NąmaLĮtemg Pardavimui____ _
PAAUKAUSIU 5-4 kambarių fla- 

tus, namas puikiausiam stovy. Pi
giai. Priežastis senatvė ir* foretlo- 
sure. 5342 Wentworth Avė. Atsi
šaukite angliškai.




