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Italija protestuoja 
kam japonai kri

tikuoja Italiją

Del nacių 80,500 gy 
rentojų turėjo ap 

leisti Vokietija

Jų persekiojimai labiausia at
kreipti prieš žydus, katali
kus, protestonų opozicijų ir 
plienašalmius

Vokietijos tremtiniai išsisklai
dė po visų pasaulj, bet 15,000 
tremtinių vis dar nesuranda 
pastovios prieglaudos

Abysinija vėl prašo 
pasaulį sulaikyti 

Italiją nuo karo

WASHINGTON, 1. 21. —At
stovų butas priėmė prezidento 
Roosevelto pasiūlymų uždraus
ti bylas prieš valdžių dėl pa
naikinimo aukso klauzulės pi
niguose ir valdžios bonuose.

Turi $1,250,000, bet 
mirė be skatiko

Graikijos ex-karalius 
laukia progos at

gauti sostą

LONDONAS, 1. 21. — 
tomis iš Sofijos žiniomis, 
sektas suokalbis nužudyti Bul
garijos karalių Borisų. 7 opo
zicijos partijos nariai liko areš
tuoti ir konfiskuota daug gink
lų ir amunicijos.

Šveicarijos kalnuose susidaužė 
didelis Holandijos pasažieri
nis lėktuvas

BELGRAD, 1. 21 
tomis oficialėmis žiniomis, žai
bas Jugoslavijoje pereitais me
tais užmušė viso 245 žmones.

Chicagai ir apielinkd Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:-

—Dar du žmonės liko 
vis dar tebesitęsian- 

tarp

šeštadieny po 
piet vakariniuose priemiesčiuo
se perėjo smarki perkūnija su 
lietum, pridariusi nemažų nuo
stoliu.

PRESRONSBURG, Ky., 1. 21. 
—Hattie Irę Hyden, 14 metų, 
prisipažino uogaujant supiaus- 
čiusi peiliu ir nužudžiusi savo 
9 metų brol| Thomas. Spėja
ma, kad ji pamišo nuo karščio.

Anglijos kareiviai 
nušovė 9 mahome

tonus Indijoje

Nušovė du šerifo padėjėjus

FORT LAUDENDALE, Fla., 
21. —Gubernatorius Sholtz j- 
sakė ištirti nulinčiavimų negro 
Stacey ir kaltininkus atiduoti 
teismui. Negras, kuris peiliu
ku supjaustė baltų moterj, liko 
atimtas iŠ policijos ir pakartas 
netoli jo namų.

PHEONIX, Ariz., liepos 21

Naciai piktai puola 
visus jiems nepalan

kius žmones

Rusija teisia moterų 
žagintoją

Didelis Ho- 
lėktuvas

Bolševikijos duktė į 
skundė savo tėvus

Keturi žmonės u 
mušti žaibų New 

Yorke
MIDDLESBORO, Ky., 1. 21. 

—Gelbėdamas savo suimtų už 
pinigų išeikvojimų žentų, 77 me
tų senis Brooks nušovė du še
rifo pagelbininkus ir pabėgo į 
kalnus. , Suimtasis betgi nebė- 
bo su savo uošviu.

•Bet visgi dar yra apie 15,000 
tremtinių, kurie neturi pasto
vios vietos gyVfenimtii ir klajoja 
iš vienos Šalies į kitų. Vokieti
ja jų neįsileidžia, b jei kuris 
tremtinių ir sugryšta, tai pa
tenka koncentacijos stovyklon 
ar kalėj iman.

Bijodamies nachj šnipų, kuni
gai išpildė nacių jsakymų nė 
žodžiu neprasitarti pamoks
luose apie nacių paskelbtų 
katalikams kovų

LONDONAS, liepos 21. - 
Aerodromuose stovi paruošti 
kiekvienų minutę išskristi du 
lėktuvai, kurie, prie pirmos 
progos, turi išgabenti j Graiki
ją dabar Londone gyvenantį 
buvusį Graikijos karalių Jurgį ir 
jo palydovus, kad jis staigiu 
pasirodymu tinkamu momentu 
galėtų atgauti Graikijos sos-

BERLYNAS,-liepos 21. —Vi 
daus reikalų ministerijos įspė
ti, katalikų kunigai šiandie sa 
vo pamoksluose nė žodžiu ne
užsiminė apie viešai nacių pa
skelbtų kovų “politiškam kata- 
likizmui”.

TOKIO, liepos 21 
ambasadorius įteikė Japonijai 
protestų prieš Japonijos laik
raščių smerkimų Italijos avan
tiūros rytų Afrikoj.

Japonija betgi atsakė Italijai, 
kad ji verčiau rūpintųsi savo 
reikalais ir pataisytų savo el
gesį pirm negu bandys įvesti 
savo cenzūrų svetimų šalių 
laikraščiams.

rys- 
miestyje pasažieriniam trau
kiniui užgavute jų automobilių. 
Viena moteris iššoko iš auto
mobilio ir tuo išsigelbėjo, bet 
ji sunkiai susirgo nervų pakri
kimu. Nelaimės laiku auto
mobilius sugedo ir sustojo ant 
bėgių.

BAKERSFIELD, Cal., 1.' 21. 
—Kauntės sveikatos departa
mentas skelbia^ kad nuo liepos 
1 d. nuo vaikų paraližiaus pa
simirė keturi žmonės ir kad 
naujai susirgo 26 žmonės.

VANDALLA, III., 1. 21. — 
C. A. Evans dvaro pašto dė
žutėj surasta už $24,300 re
gistruotų bonų, kurie prieš kiek 
laiko kankinimu buvo atimti 
iš seno ūkininko Bissing. Plė
šikai tų bonų negalėjo išleisti 
ir juos netiesioginiu keliu grų- 
žino savininkui. Bet pasilaikė 
$4,000 neregistruotų bonų ir 
$10 pinigais.

Religinės riaušės 
šiaurinėj Airijoj 
dar tebesitęsia

SAN BERNARDINO, šveica 
rijoj, liepos 21 
landi jos pasažierinis 
skridęs iš Vokietijos į Italiją, 
atsimušė į kalnų ir nukrito 
tarp medžių netoli San Giaco- 
mo kaimo, 3 mylios nuo čia.

Kada susidaužiusį lėktuvų pa
siekė gelbėtojai, tai visi 13 ja
me buvę žmonės—pasažieriai ir 
lakūnai

šaukia visa 
grūmoja re-

13 žmonių žuvo lėk 
tuvui atsimušus

į kalną

CIIICAGO.— Keturi žmonės 
Jacobs . šeimynos iš Palatine— 
—tėvas, motina ir dvi dukte- 

liko užmušti tame prie-
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MASKVA, liepos 21. — čia 
yra teisiamas Sergei Meški, 
buvęs viršininkas Maskvos ofi- 
cialės inturistų agentūros. In- 
turist samdydavosi daug mo
terų ir merginų vertėjų ir paly
dovių aprodyti keleiviams įdo
mesnes, bolševikų leistas, vie
tas. Kaltinama, kad Meški, pa
sinaudodamas savo augšta vie
ta, pasišaukdavo samdines j sa
vo namus ir jas žagindavo. Kai
po įrodymas prieš jį, paduota 
jo užrašų knygelė su vardais, 
adresais ir telefonų numeriais 
853 moterų.

Kurske liko pasmerkti mir
čiai grudų triteto viršininkai 
už vogimų grudų.

Tiflise liko sušaudyti du plė
šikai užsiėmę namų plėšimu.

4 žmonės užmušti 
traukinio

GROBIKŲ AUTOMOBILIS, PAGROBTAS 9 METŲ VAIKAS

kuris yra numatomas busi
muoju Virgin salų gubernato
rium, nes prieš dabartinį gu
bernatorių Pearson yra iškelta 
rimtų kaltinimų, kuriuos dabar 
tyria kongresas.

ADDIS ABABA, liepos 21.— 
Abysinijos imperatorius Daile 
Selassie vakar vėl atsišaukė į 
visų pasaulį, prašydamas jį pa
veikti Italijų ir sulaikyti jų 
nuo karoz.

Jis sujudinančiame atsišauki
me sako, kad Italija ruošiasi 
taikų “paskandinti karo kra- 
juje ir ašarose” ir prašo visas 
valstybes to neprileisti.

Jis primena, ka,d Abysinija 
priėmė krikščionybę 2,000 me
tų atgal, kada dar visas pasau
lis buvo stabmeldžiai ir krikš
čioniška šalimi pasiliko ir ik
šiol. Todėl ji turi teisės 
kalauti, kad Italija su ja 
tusi krkiščioniškos meilės 
taikos dvasioje, ypač kad 
lijoje yra ir tariamas tarptau
tinis sostas krikščioniškos re
ligijos.

Abysnija sumušė italus 40 
metų atgal ir nuo to laiko Ita
lija ruošiasi pulti ir užkariau
ti Abysinijų. Bet, primena ka
ralius, Abysinija per 5,000 me
tų išlaikė sa^o nepriklausomy
bę ir niekas negalėjo jos užka
riauti. Todėl ir dabar, jei bus 
Italijos užpulta dėl dviejų men
kų pasienio incidentų, kuriuos 
lengva butų sutaikinti, tai 
Abysinija gins savo kraštų iki 
paskutinio žmogaus.

LONDONAS, 1. 21. — Rusi 
ja užsakė Anglijoj septynių* 
prekių laivus, kurių pastaty
mas kainuos daugiau kaip $2,- 
000,000.

Visur pamaldos praėjo labai 
įtemptai, parapijonams žinant, 
jog jų tarpe yra pilna nacių 
šnipų, pasiruošusių vietoj su
imti kunigų, jei tasis nepa
klausys nacių įsakymo.

Tečiaus pamaldos visur pra
ėjo be jokių sutrukdymų, nes 
pamokslininkai vengė nors žo
džiu užsiminti apie nacius ir 
valstybę.

LAHORE, Indijoj, liepos 21. 
—Laike visos dienosvir nakties 
riaušių devyni mahometonai ir 
vienas Anglijos kareivis liko 
nušauti susirėmimuose. Mano
ma, kad riaušės dar negreit 
bus numalšintos.

Riaušės kilo mahometonų mi
niai baniąnt sulaikyti griovimų 
seno mahometonų maldnamio 
—mečetės.

NEW YORK, lieps 21.—Va
kar laike didelių karščių užėjo 
staigi ir labai smarki perkūni
ja su tokiu pat smarkiu lie
tum. Tuo laiku jura buvo pil
na žmonių, žaibai trenkė į 
vandenį ir Brighton byčiuose 
užmušė keturius žmones ir ke- 
turius sužeidė. Be to du žmo- 

New Yorko prie- 
dau- 

o vanduo užliejo 
lietaus oras staiga 
atvėso.

buvo jau negyvi.
Kaip matyt, lėktuvas ieškojo 

vietos nusileisti, nes jis pir
miau per ,radio šaukėsi pagel- 
bos, turbut motorui sugedus. 
Lėktuvas bandė nusileisti siau
rame San Giacomo klonyje, bet 
tinkamos vietos nusileisti ne
buvo ir lėktuvas atsimušė j 
kalnų ir medžius.

Tai jau trečias tos linijos 
didelis lėktuvas susidaužęs bė
gyje 7 mėnesių.

Pabaigoje pereitų metų susi
daužė Syrijos tyruose puošnus 
“skraidantis hotelis”. 7 žmonės 
buvo žuvę.

Dvi savaitės atgal siteidaužė 
pasikeliant Amsterdame kitas 
tos linijos lėktuvas. Tada žuvo 
6 žmonės.

MASKVA, 1. 21 
na šiurpi drama tapo sulošta 
totorių ‘respublikoj”, kur 15 
metų duktė įskundė savo su
skurdusius tėvus ir pagelbėjo 
juos nuteisti kalėjiman.

Bado verčiamas tėvas Sabi- 
rov pasivogė biskį grudų ir 
arklienos. Duktė jį įskundė 
komisarams ir jis liko nuteis
tas 10 metų kalėj iman. Motina 
gavo tris metus kalėjimo.

Skundikė-, duktė; už tų susi
laukė iš bolševikų didžiausių 
pagirimų ir pensijos, kaipo pa
vyzdys visai bolševikiškai jau
nuomenei. -

BELFASTį šiaurinėj Airijoj 
liepos 21 
sužeisti 
čiose religinėse riaušėse 
katalikų ir protestonų.

Tose riaušėse jau aštuoni 
žmonės žuvo.

LONDONAS, liepos 20. — 
Vokietijos tremtinių šelpimo 
vyriausias komisionierius James 
G. MacDonald savo raporte 
tautų sąjungai sako, kad na
ciams įsigalėjus Vokietijoje, 
80,500 jos gyventojų turėjo ap
leisti Vokietijų, kad tuo išsi
gelbėti nacių persekiojimų ar 
kalėjimo. MacDonald reikalau
ja, kad pati tautų sųjunga pri
simintų šelpimų ir rūpinimusi 
tais tremtiniais.

Kunigai nė žodžiu 
neužsiminė apie na- 

cių-katalikų kovą

III, 29 metų, nepalikęs ne ska
tiko ir turėjo būti palaidotas 
bažnyčios paaukotoje žemėje 
kapinėse. Betgi pasak jo naš
lės, New Yorko banke randasi 
sudėta $1,250,000, kurie ilgai
niui butų tekę jam. Jis yra 
ainys Robert Stuart, buvusio 
partnerio John Jacob Astor.

Prieš kelis metus jam ėmė 
nesisekti ir pripratęs prie pra
bangos buvo priverstas išpar
duoti visą savo turtą, atvyko į 
Californijų, kur buvo privers
tas maitintis 
bedarbis.

nes prigėrė 
miesčiuose žaibas trenkė 
gelį namų, 
gatves. Po 
nepaprastai
žaibų buvo

4 mirė nuo parąli 
žiaus

Ikišiol tie tremtiniai buvo 
šelpiami privatinėmis aukomis. 
Jų šelpimui ikišiol buvo su
kelta $10,000,000. Iš tų pinigų, 
Amerikos žydai sudėjo $3,000,- 
000,000, Anglijos gi žydai su
dėjo $2,50Q,000.

Iš tų 80,500 tremtinių 27,000 
liko apgyvendinti Palestinoj, 
6,000 apsigyveno Jungt. Vals- 
tjose, 3,000— Pietų Amerikoj, 
300—Pietų Afrikoj, 10,000 — 
Francijoj, 4,000— Ilolandijoj, 
2,500—Anglijoj, 2,000—Ispa
nijoj ir 500 kitose šalyse. Dar 
500 tremtinių yra paruošti iš
važiavimui į Jungtines Valsti-

BERLYNAS, liepos 21. - 
Naciai yra pasiryžę ‘‘išvalyti’ 
ir sunaikinti visus savo prieš! 
ninkus—žydus, katalikus, pro 
testonų opoziciją 
mius.

Apie tai piktai 
nacių spauda ir 
presijomis.

Anti-semitų vadas Streicher 
paskelbė, kad jis vadovaus va
jui visai išvaryti iš Berlyno 
žydus, arba bent juos suvary
ti į tani tikrą kvartalą—ghetto.

Vidaus reikalų ministerija 
paskelbė dekretų, kad katalikų 
kunigai savo pamoksluose nė 
žodžių neužsimintų apie nacių 
vajų prieš “politinį katalikiz- 
mų”. Naciai klausysis visų 
kunigų pamokslų ir nusikaltė
liai bite aštriai baudžiami.

Nors darbo ministeris Seldte, 
įkūrėjas karo vet. plienašalmių 
organizacijos, ir stengėsi su
sižinoti su Hitleriu, kuris da
bar buk plaukiojus Norvegijos 
pakraščiuose, tečiaus vistiek ei
na gandų, kad slaptoji policija, 
kuri uždare plienašalmių orga
nizaciją Thuringijoj, Silezijos 
ir Badeno provincijose, ruošiasi 
už daryti ją taipjau Schleswig 
ir Mecklenburg, o gal ir viso
se kitose provincijose.

Slaptoji policija uždarė kaba
retų, vaudevilių ir cirko akto
rių organizacijų, nes joje rado 
naciams nepalankių narių.

Papos nuncijus Orsenigo vėl 
apsilankė užsienio reikalų mi
nisterijoje ir, pasak katalikų, 
įteikė antrų Vatikano protestų 
prieš katalikų persekiojimą Vo
kietijoje.

Naciai neužmiršta ir protes
tonų organizacijos, kuri ir pir
miau buvo visaip persekioja
ma. Negaudami tuščios baž
nyčios Trebbine, netoli Berly
no, opozicionieriai pasisamdė 
salę ir įsirengė joje savo kop
lyčią. Bet štai atėjo nacių 
govedos, vadovaujamos žymių 
nacių vadų, rudmarškinių, na
cių jaunimo ir partijos vadų 
ir koplyčią sunaikino.

BALTIMORE, Md., 1. 21. — 
Maryland valstijoj dėl karščių 
mirė vienas žmogus ir du* žmo
nes užmušė žaibai. Po lietaus 
temperatūra staigiai nukrito 20 
laipsnių.

COLLISON, III., 1. 21.—žai
bas trenkė j namus ir užmušė 
skaičiusį knygų Boten, 48 m.

CHICAGO

TACOMA, Wash., turtuolių sūnūs ir grobiko žmona Mrs. 
Margaret Waley, 19 metų. Nors ji grobime ir nedalyvavo, 
tečiaus vėliau gelbėjo vyrui vaikų slėpti ir už tą ji gavo 20 
metų kalėjimo. Del jos pakliuvo ir jos vyras, nes ji tapo su
imta Salt Lake City, Utah, kai pirkdama pigių cigafretų dė
žutę išmaino, penkinę, kurią jos vyras buvo gavęs tarp išpir
kimo pinigų už vaiko paliuosavimų. Suėmus ją nešvanku bu
vo surasti ir patį žmogvagį. Apie $4,000 vąduotpinigių jis sudegino, o virš $90,000 rado užkas 
tus žemėj. Waley už žmogvagystę gavo 45 metus kalėjimo. Antras žmogvagys, Mahan, tebė
ra nesuimtas.
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Prince von $tarhembercr

Austrijos vicekancleris ir kru
vinojo fašistinio heimwehro 
vadas, kuris liko tikruoju Aus
trijos valdonu*, kancleriui 
Schuschnigg susižeidus automo
bilio nelaimėj, kurioj kancle
rio žmona liko užmušta, 
nūs sunkiai sužeistas.
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Mokslo Kampelis
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Kaip ipes pažįstąją jpasąulį.
Jau nuo Koperninko laikų, 

kai jis įrodė, kad $emė suka- 
ĮSj, ,0 ftę ,W?. Ž,WR^. 
pradėjo netikėti akimis, ąųsi- 
piis ir įeitais jutimo organais. 
Ir yra pamato kartais jais ne
tikėlį, nes dažnai to, ką męs 
savo akimis matome, ištikro 
nėjra.. Žmogus mato mėlyną 
(įangų, ausims sjyengiant gir
di įvairius skambėjimus, nors 
tikrenybėj nieko panašaus nė
ra.

Žmogus kartais gali ir vi
sai nebūtus daiktus matyti, 
nesamus garsus girdėti. Per 
sapną tas dažnai atsitinka, 
bet ir nemiegant kartais žmo
nėms rodosi įvairus regėji
mai.

O kad juos matyti, reika
linga išpildyti tik viena sąly
ga: kuriuo nors bųdu nuslo
pinti jutimų organų veiki
mą.

Užhipnotizuotas žmogus ma
tys visa tai, ką jąm tas, ku
ris jį užhipnotizavo sakys.

Tuomet rodant žmogui iš 
popieros sulankstytą pa'ukštį 
ir sakant, kad tai yra karve
lis, užhipnotizuotas žmogus 
ištikro matys ten karvelį.

Jam sakant, kad pas jį at
bėga vilkas, žmogus tuo tikės 
jį matys ir bijos.

Hipnozė dar mokslo pilnai 
neišaiškinta, bet jos priežas
tys iš dalies aišjkjos. Čia ku
riuo nors keliu yra sustipri
nama žmogaus vaizduotės vei
kimas, o nusilpninama jutimo 
organai.

Be hipnozės yra dar gana 
daug tokių atsitikimų, kada 
žmonės mato nesamus daik
tus.

įvairių religijų kūrėjai ir 
pranašai yra matę aniuolųs ir 
kitokius daiktus. Jie tai lai
kė stebuklingais pasirodymais, 
o ištikro ten buvo tik ju vaiz- 

< duotes padaras. Mat, |ie žmo
nės yra gan,4 daug galvoję apie 
Dangų ir aniuolus, apie pra
garą ir velnius, jie galvodami 
apie šiuos nežemiškus daik
tus, savo sąmonėje susidarė 
vienokius ar kitokius įvairių 
dvasių paveikslus, ir šie pa
veikslai jų vaizduotėje nuolat 
kartojami, taip įsigalėjo, kad 
atsitikus progai, kada būda
mi ąr dėl protinio darbo ar 
dėl ko nors kito dvasiniai nu
vargę ir nors ir nemiega, bet 
jų jutimo organai neveikia ir 
jiems pasirodė tie vaizdai, ku
riuos jų vaizduotė gamina, o 
ne tai kas tikrinybeje yra.

Ypač dažnai mato regėji
mus nebūtų daiktų tie žmo
nės, kurie apsigema dvasiniai 
nesveikais ir jie, nors, rodos, 
sveiki būdami, nuolat tarytum 
kliedi, jų visas gyvenimas, po
etų žodžiais tariant, kaip sap
nas, ir jei šie žmonės tik dau
giau galvoja apie Dangų ir 
kitus panašius dalykus, jiems 
ima rodytis aniuolai, prana
šai ir kita. ;

Seniau iš to kartais pelny
davo šventųjų vardą.

Kad pranašams galėjo taip 
susipinti jų vaizduotės sukur
ti vaizdai su tikrenybe, kad 
kartais net juos skaitydavo už 
tikrybę, mes galime įsitikinti 
ir kasdieniniam gyvenipie.

Reikia tik prisiminti sau 
tuos gyvenimo momentus, ka
da mes virpėjome nuo rūpes
čio ir baimės patikti kurią 
nors numatomą nelaimę, ka
da musų siela buvo pripildy
tą gresiančios nelaimės vaiz
dais, mes suprasime, kaip 
musų jutimo organai nustoja 
lygsvaros, ir mes girdėsįme ir 
matysime tik tai, ką mes nu
matome sutikti, nors ištikro 
ten nieko pavojingo nebūtų. 
Jeigu tai butų žmogaus bai
mė didžiame miške, nakties 
melu pakliūti į žvėries na
gus, jam kiekvienas šakutės 
brakštelėjimas virs šjiaužian-1 
čio žvėries braškėjimu, o 
kiekvienas kelmas pačiu Žvė-’ 
rimt

Gąųą dažnai nebūtus daik
tus mato pasigėrę žmonės. Jie 
keliaudami ir velnius sutinka 
ir pypkėmis sų jais sumaino 
ir kitus panašius jjalykus re
gi*

O juk visi panašus regėji
mai nepaliko be reikšmės. Dėl 
jų seyiąu vyravo pasakojimai 
ir legendos apie aitvarus, ra
ganas ir kitus dalykus, o jų 
baimė ne vienam ir ligą įva
rė ir į kapus nuvarė.

Kaip matyti, yra gana daug 
galimumų žmogui bu.ti apgau
tam* dėl ne tinkamo veikimo 
jutimų organų, nors vos tik 
keli iš daugelio būdų būti ap
gautam tebuvo paminėta. 

• ' • • f

Todėl reikia būti labai at
sargiems su įtikėjimu į viso
kių stebuklų buvimą, nes jų 
aprašyta tiek mažai, o tokių 
nuotykių, kada žmogus mato 
nebūtus daiktus yra tiek daug. 
O kad galima butų, tikrai at
skirti, kada musų pažinimas 
yra tikras ir kada apgaulin
gas, reikia susipažinti su mu
sų jutimo organais.

Klausa
Mes girdime aplinkumoj vi

sokius balsus: aukštus, žemus, 
malonius, erzinančius arba 
nieko musų jausmams nesa
kančius. Ir čia, kaip ir visur 
kitur, musų protas nuolat sta
to klausimą, kam(e yra prie
žastis tų balsų įvairumo, ko
dėl vieni daiktai skamba gar
siau kiti silpniau. Daug yra 
prigimtyje įvairių reiškinių, 
bet jų pagrinde stovi tik du. 
ir visuomet tie patys dalykai, 
tai medžiagą ir jėga. Medžia
ga po įtaka jėgos sudaro 
įvairius judėjimus, kas ir su
daro visą gyvenimą. Mes ma
tome judėjimą, bangavimą 
vandens, taip pat gali judėtį, 
banguoti ir oras. Įvairių daik
tų, virpėjimai sujudina orą, 
sukelia bangas, o' |as ^skleid
žiasi į visas puses! Puolęs į 
vandenį akmuo sujudina jį, 
sukelia bangas, bet jos sklei
džiasi nepertoįiausiai, nes van
duo yra gana tankus ir sun
kus daiktas ir besitrindamos 
vandens dalelės viena į kitą 
greit sukeltas bangas susilp
nina jr nutildo. Visai kitoks 
kūnas yra oras. Jis palyginus 
su kietais ir skystais kūnais, 
yra gana retas, jo dalelių tar
pusavis trynimasis yra nedi
delis ir ore sukeltos keno nors 
bangos gali nueiti gana to
li. -

Nevisos oro bangos yra vie
nodos. Vienos yrą gana ilgos, 
siekiančios iki keliolikos me
trų ilgio, kitos gana trumpos 
turinčios tik kelis centimet
rus. Nevienodas yra ir skai
čius bangų pasikartojančių 
per vieną sekundą. Stipriai 
įtemptos stygos virpa greičiau 
ir daugiau sukelia trumpesnių 
bangų per sekundę ir mes gir
dime aukštesnį toną, mažiau 
įtempta styga arba būdama 
kiek ilgesnė ar didesnio dia
metro, virpa lėčiau ir suke
lia mažesnį skaičių ilgesnių 
bangų per sekundę ir mes gir
dime žemesnį toną.

Tokiu budu balso aukštu
mas priklauso nuo oro bangų 
ilgumo. Juo banga ilgesnė, tuo 
tonas žemesnis ir atvirkš
čiai.

Kaip oro bangos paliečia 
musų ausis mes girdime ata
tinkamus balsus.

Musų ausis yra prietaisas 
oro skrendančioms bangoms 
sučiupti. Išorine ausis išplė
sta, išraityta, į vidurį įgaub
ta, kad geriau galėtų oro ban
gas sugauti. Tiesa, čia yrą ir 
gereijkąlįngų girdėjimui dajių, 
kaip ausų raumenys, nęrs vis 
tiek ausų negalime judinti, 
vįršui ausies žemyn užlenk
tas kąmpas, kuris pas vienus 
žmones yrą kiek didesnis, pas 
kitus visai menkai išreikštas, 
bet jis yra pasilikęs nuo tų 
senų laikų, kuomet dar žmo
gaus au/sis buvo į viršų smai

la, 'kaip kitų žemesnių už 
žmogų sUjtvėyimų.

Oro baųgos, įėjusios į au
sies ąngą, sujudiną skersą!’ iš
temtą plėvelę, bugnejįu vadi
namą* kuris sujudintas, su pa- 
gelba ausy j esančiu plaktuko, 
priekalėlio ir kilpės tonos 
mažų kauliukų, oro judėjimą 
perduoda į vidujinę ausį — 
labirintą. Labirintas yra vidu
je smilkinio kaulo. Jame su
dėta patys svarbieji klausos 
organai. Čia yra kelis kartus 
susukta nuolat į galą smailė
janti, kaip susuktas ragas 
straige. Joje be kitų dalių nuo 
pradžios iki galo tęsiasi pa
grindine plėvelė, o ant jos 
klausos stygos.

Kuomet mes girdime kokio 
nors muzikos instrumento bal
sus, pav., arfos, tai tuos bal
sus sukelia to instrumento 
stygų virpėjimas. Yra paste
bėta, kad ne tik arfos stygos 
virpėdamos gali sukelti oro 
bangas ir sudaryti garso įspū
dį, bet ir oro bangos — gar
sai gali sukelti stygos skam
bėjimą. Žinoma, ne kiekviena 
arfos styga atsilieps į bet ko
kį muzikos garsą, o tik ta, 
kuri galės panašų balsą iš
duoti.

Jeigu mes turėsime arfą ir 
dainuosime sale jos stovėda
mi toną do, tai visos kitos sty
gos bus ramios, tik skambės 
ta, kuri išduoda toną do. Tas 
pats ir su kitais tonais. .

Kaip minėta labirinte, ant 
pagrindęs plėvelės, yra išaugę 
siūleliai arba stygos. Jų ilgis 
yra nevienodas, todėl vienos 
tinka sugauti aukštesniems 
garsaiįis, Jkitos žemesnicjns. Jų 
yra gana daug ir priskaitoma 
ligi 20 tūkstančių. Jos, kaip 
tos arfos stygos, virpa jas ju
dinant aplink esamam sky
stimui, kuris savu keliu būna: 
sujudintas oro bangų.

Šis ant pagrindinės plėvelės 
esančių stygų virpėjimas per
duodamas klausos nervo ša- 
jk&tems ir per /nervus eina į 
smagepis į ten Jįsąnčius kląųr 
soš centrus, kųfpr .sudaromas 
garso įspūdis.

Tuo budu musų smegenys 
sugauna ne tiesioginį oro ban
gavimą, o tik jau savotiškai 
perdirbtą musų klausos stygų 
virpėjimą.

Musų ausis negali pajusti 
visų ore esančių bangavimų. 
Ten yra tik apie 20,000 ban
goms sugauti stygų ir tik apie 
20,000 skirtinų balsų mes ga
lime girdėti. Kaip arfos ne- 
skapibės nė vieną styga, jei 
mes dainuosime tokį, toną ku
riam nėra atatinkamos arfo
je stygos, taip mes nepajusi
me tų ore esančių bangų, 
kurios neras ausyje sau ata
tinkamos stygos, kad galėtų 
ją sujudinti. Ir ištikro, mes 
negirdime labai žemų (storų) 
ir labai aukštų (plonų) bal
sų, nors jie ir galėtų būti gir-, 
dimi.

Mes tik smarkiai lekiančio 
akmenuko galime girdėti švil
pimą, kai jo smarkus skridi
mas sukelia per sekundą daug 
neilgų bangų, tuo tarpti pa
mažinu jam lekiant, mes ne
girdime jokio balso nors ir 
tuomet jis judina orą, bet jo 
sukeltos bangos esti per ilgos, 
kad musų ausis jas galėtų pa
justi.

Ore plauko begalės ir labai 
iįgų ir trumpų bangų ir jas 
sugaudami dar daug naujų 
garsų mes galėtume pajusti, 
bet musų ausis jų nesugeba 
pagauti ir mums atrodo, kad 
aplinkui yra ramu.

Jeigu žmogui kas nors su
ardytų dalį ant pagrindinės 
plėvelės esančių stygų, jis dar
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LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmoksimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

yV’aley 

žmona žmogvagio pagrobusio 
Waye'rhaeuser vąiką, gryšta iš 
teismo, kuris rado ja kaltą dėl 
dalyvavimo žmogvagystėj. Ji 
du sykiuts buvo prisipažinusi 
prie kaltės, bet teismas nesut’-i 
ko jos prisipažinimą priimti 
iy įsakė jęs bylą Atskirai ųąg- 
rinėti.

Mr«.

jteks dėl musų pažinimo tiks- 
Jumo paabejoti.

Matėme, kad prigimtyje nė
ra jokių garsų, yra tjk hunų 
virpėjimas ir oro bangos, o jei 
jn.es jaučiame garsą, tai tą 
garsą po įtaka oro bangų su
kuria patys musų klausos or
ganai ir' smagenos. Todėl yra 
didelis skirtumas tarp to, ką 
mes jaųčiąme ir tarp to, kas 
tikrybėj yra. Mes nejaučiame 
(jąugelįo ore esančių banga
vimų, bet galime ir nebūtus 
garsus girdėti, jei tik dėl ku
rio vieno ar antro nenorma
lumo, bus verčiamos, pačio 
žmogaus kūno, straigėje esan
čios stygos virpėti.

Iš to suprantama yra, ko
dėl filosofijoj 
ųias sunkiai 
klausimas ar 
pažinimas yra
Gal būt, mums tik rodosi, kad 
yra garsai, bet gal juos pati 
musų sąmonė gamina, kaip 
kad atsitinka per sapną.

Ir garsus filosofas Dekar
tas iš viso savo pažinimo tik 
vieną žinojo neabejotiną tie
są, kad jis yra, o visų kitų, 
kaip garso, taip ir įvairių 
daiktų buvimu esą galima 
abejoti.

Bet su šiuo klausimu dar 
sutiksime susipažinę su kitais 
jutimo organais.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1484—TeJ. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So, Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Phone Boulevard 7042
Dr.C.Z.Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47,th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

yra nagrinėja- 
išsprendžiamas 
bendrai musų 
tikras, ar ne.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
ir e

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 S. ,RockwelI St. 
Telephone: Republic 9723.

lies. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarai?: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefoną^ Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 8650; res. Virg. 0669

mažiau garsų galėtų pajusti. 
Ir jei tai butų suardytos auk
štuosius . tonus sūgaunančios 
stygos, žmogus klausydamas: 
fartapijonu skambinant, ma
nytų, kad aukštiems tonams 
skirtos stygos neskamba.

Žmogus negirdi tų daiktų 
skambėjimo, kurie išduoda la
bai aukštus ir labai žemus to
nus, taip pat negirdės ųė jo
kio skąmbėjimdr jei tarp jo 
ausų ir skambančio daikto 
bus tarpas be djo, nes tik su 
oro pagalba, mėį galime gir- 
dslt ■ ''SI*:/ /

Jeigu po stiklu padėsimą 
laikrodį, tai busj 'įgirdėti laik-i 
rodžio tvakįejinįas, gi jei iš 
ten orą ištrauksime, jo tvak-. 
sėjimo negiTdėsime, atrodys,; 
kad sustojo ėjęs. Garsas eina 
ne tik oru — jis eina ir van-, 
deniu ir per kietus daiktu$, 
bet jei tais keliais jis negd 
lės į ausį pakliūti, — mes gar
so negirdėsinie;.........

Grįžtant prie pirmo klau
simo — ar musų pasaulio pa
žinimas yra tikras ar ne, mums
- -............. .— - -....................... i i

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____ Tol. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St

kampas Halsted St.
Valandos ųo 10—4, puo 6 ikix Valandos ųo 10—4, puo 6 iki 8

“ Į Nedėliomis nuo 10 iki 12 vąl. dienų.

>wy gloyes with whor
it savęs

N«r» reikalo moartu ♦> 
dautlau. kad rauti «era daaty 
kolete. Ueteriae TOoth Pkett. 
didelis tūbas parsiduoda u* 
SB«. Ji valo ir apsauao daa 
Us Be to ‘talltt nutaupttiv 
*8. u* kuriuos kalite ausiplrk 

j?-f*

USTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
AKUŠERĖS

DR. VAITUSH, OPT.
’ LIETUVIS
OptometricaĮly Akiu Speciallatąs. 
Palengvins akių įtempimu, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neryuotu- 
mo, skaudamą ajdų karštį, atitaiso 
trumparegyste* ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose /egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai. Spedalč atyda atkreiptam i mo-

i 7 « —— | kyklo8 vaikus^ Kreivos akys atitai-
Mf?- Ah^ią K- Jųrųgz X?10?- Va*?^d?;. “,’į010 ‘M 8 ’• Ne- 

PhysjcalThęrapj ld*b<>1 nuo 10 lki 12'
Daugely atsitikimų akys atitalso- 6G30 S. Western mog akinių. Kainos pigiau ^lo2ckd 9f252r| '

^mdZ“iUnamuo <712 SoUth Ashland A V- 
se ar ligoninėse. Phone Boulevard 7589
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

* LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

JLaidotuvių Direktoriai
* * * ® V Tu * 3 tf * J? kYj J « * • ' < V • • •

■ >

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

• . V /•< -r • / t A

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Vigoge iMiesto Dalyje.

’ ' , ’ 4 ' * . > • j • ' ' ’ * ‘ A ;

i L J. Z.OLĮP
1646 We8t 46th Street "Phonės Boulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Aveįiue Phoiies Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avęnųe Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue ______ Phone Boulevard 4189

" A. PETKUS
gQuth 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

r ♦ ' » 5 . . » ■ . » • * 1 * » <

J. F, RADŽJUS
6į68 West 18th Street Phone Canal 6174

1 " ■■ *”■* * ♦

S. M. SKUDĄS
718 West 18th^Street Phone Monroe 8377

■7...........    ‘"'un'" ■■.......Į N ..... ..... ............... ;l „—y...........      ,
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AMBULANCE PATARNAVIMĄ^ DIENĄ IĘ NAJJTI 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas BrunsWlck 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki
Vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted St,
TeL Boulevard 1401

Dr. Ą. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likid po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Neimliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

m LAFAYETTE 8051.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th aųd Halsted Sts.
Ofąio valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Ros, 6631 So. California Avenue 

Telefonas Regablic 7866 *

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

TeL Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Ree. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
6900 iSo. Halsted Su 

balandos 1—4 po pietų, 7—8 ▼•!. wa| 
Išskyrus seredomis ir subatomia

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais nuo 10 ijd 12 
Phone Bnulevard R4R>Z' . ♦ •

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. įtędėL nuo įki 12 a. m.

Dy. S. Naikelįs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

. „J- į.jCEtip/ĮCO. ILL.

DR P. IAGMIN
DENTISTAS

3147 S. Halsted St.
U,tam. ir Ketv. nuo 10 iki 8 v. v. 

1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Ser. Pėtn. Sub. 10-8 vai. vak. 

TeJ. Chicago Heights 1131

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8fe 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OEISĄS

4729 So. Ashlajid Avė. 
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWĄY 2886

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

<631 South 
Ofiso

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietį 
7 iki 8 vai NedM. nuo 10 iki 12 

Rea. Telephone Plasa 2400

los:

Ofiso TeL Calumet 6898
Res. TeL Drazel 6191

Dr. A. A. Rojį
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir vii 
chronišku ligų.

Ofiaaa 3102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—t, 7—9 vaL vak. N< 
diliomis Ir šventadieniais 10—12

Dr J.. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatiamaa ir širdies ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 AJd. 2-4. 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 3656 

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49 _ .
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CRAŽUOLES-KANDIDATES Į MISS NAUJIENOS 1935

MARY PESKERIDA K Al RIS ŽVIRBLIS

MALEVOS
Mary Bnrnes Išpardavimas

E. RENTAUSKASM. MITCHEL

RŪTA KARTANAS

NAUJIENŲ DIDYSIS
SUDRIK

IR GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

BIRUTES DARŽEVienutine Tokia

NEDĖLIOJ,Anglų Kalboj
33.46 milionai

Rugpiučio- August 4,1935The Daina
GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

$25.00

Kaina $2.00.

Gausite NAUJIENŲ ofise Mano amžius

Kas atsineš šį gar- 
, gaus kenų sam-

Aukštos rųšies malė- 
va už pusę kainos. Ma- 
levų sampeliai dykai

samdi- 
imant 
samdi-

• A different, delidous 
flavor! Time-honored in-‘ 
gradiente of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, comtnned in a 
new way. Try it!

Vardas ir pavarde

Adresas..................

The Daina’* yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

P. s.- 
sinimų 
polį Paint DYKAI

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitų knygų.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

FURNITURE MAKT
3347-29 S. Halsted St.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Gera maleva Paint.
Varnish, Q“7r*
Galionas....... w f G

kiek pra-
Kas kita 

sistemoj

Visos gražuolės-kandidatės bus iškilmingai ir maloniai priimtos. 
Tūkstančiai susirinkusių žmonių turės progų pasigerėti Lietuvaitė- 
mis-Gražuolėmis. Ir dalyvauti išrinkime “MISS NAUJIENOS 1935.”

Preferred,by 
millions 

to mayonnaise

Nauja eksporto ruši 
kieti joj

Centralinių Vokietijos plie
no fabrikų pertekliai 1932 m 
buvo 22.09 milionai markių, c 
1933 metais 
markiu.

I. G. Farbenindustrie (che
mikalų išdirbystė) 1932 m. tu
rėjo perteklių 476.05 milionus 
markių, o 1934 m. tie pertek
liai pašoko iki 565.07 milionų 
markių.

Ištisa eile kitokių fabrikų ir 
kompanijų, kurie specializuo
jasi karo reikmenėms gaminti, 
rodo taip dividendų, taip tų

Iš gyvenimo fašisti 
nėse šalyse

PIRMA DOVANA - $50.00. ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA - $10.00.

KUPONAS
Gerbiamieji: — Aš noru būti kandidate į “Miss Naujienos 1935’ 

ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

Amerikos tabako magnatas Kili, 50 m., kuris vien už Ame
rican Tobacco Co. prezidentystę gauna $1,000,0.00 j metus (o 
jis yra prezidentu daugelio kitų tabako kompanijų), šiomis die
nomis Anglijoje apsivedęs su savo sekretore Mary Barnes, 39 
metų.

karo pabūklų išdirbėjai. Amu
nicijos išdirbėjų pelnai buvo 
tokie dideli, o liaudies var
gas toks baisus dėl karo, kad 
įvairiose šalyse imta reikalau
ti pažaboti karo pelnagaudas. 
Kaip hipokritai, ir hitlerinin
kai pasigavo šį žmonių senti
mentų ir pradėjo skelbti kovų 
“karo vilkams“. Tačiau štai 
kų rodo gyvenimas:

Kruppo fabrikų perteklius 
1932 m. buvo 108.07 milionai 
markių, o 1934 metais jis pa
šoko iki 177.38 milionų mar-

Direklorių algos keliamos, 
kuomet darbininkai badau

ja Vokietijoj
Naciai giriasi, kad Vokieti

joj reiškiasi pramonės atgiji
mas. Bet kas pelnasi iš jo?

Mieste Bielcfeld šį klausimų 
aiškiai atsako Ravensberger’io 
verpimo fabrikų raportas. Tas 
raportas parodo, kad kompa
nija išlygino praėjusių metų 
fabrikų skolas ir dar išmokė
jo šėrininkams dividendų tris 
nuošimčius. Be to, dviejų 
kompanijos direktorių algos 
pakelta nuo 25,000 iki 45,000 
markių metams.

O kaip su darbininkų algo
mis? Darbininkų algos ne tik 
nepakylu, bet kai kuriais atve
jais tapo nukapotos, jei paly
ginti jas su pirmesnių metų 
algomis.

Fašizmas ir ginklai. <
Pasaulinis knratf Aiškiausiai 

parodė, kad iš jo tikrai pasi-

darbo ir pailginimų darbo va
landų. Darbininkai laimėjo.

Chemnitze, Wandsrer‘io mo
torų išdirbjstej, sustreikavo ir 
laimėjo savo reikalavimus 
6,000 ^darbininkų. Tai buvo 
ypatingos rūšies streikas, dėl 
kurio hitlerininkai turėjo ne
mažai galvosūkio ir kurį iŠ 
karto mėgino paslėpti, nugin
čyti. Dalykas toks, kad čia 
darbininkai nėjo į gatvę, ne-

The Trans-Atlantic Infor
mation Service (TJS) praneša 
apie naujų “Eksporto“ rūšį iš 
Vokietijos. Čia jau keletu 
metų gyvuoja ir veikia “Vo
kietijos Pramonei Apsaugoti 
Institutas“. Trumpai pasa
kius, tas “institutas“ buvo ne 
kas kitas, kaip tik šnipinėti 
pramonėj ir streiklaužiams pa
rūpinti agentija.

Naciai, užgrobę Vokietijos 
valdžių, pasisavino ir kalbamų 
agentijų nepriklausomų vokie
čių darbininkų unijų laužy
mui. Dabar nacini šios agen- 
tijos tarnybų siūlo “Ekspor
tui“, kitaip sakant, kviečia už
sienių kapitalistus pasinaudo
ti jos patyrimais kovai su or
ganizuotų darbininkų judėji
mu.

areštų pasėkoj sporadiškų 
(t. y. nepriklausančių vienas 
nuo kilo) streikų. Areštuotų
jų tarpe yra nemažai ir nacių 
kairiasparnių.

Neseniai Berlyne elektros 
įmonės darbininkai paskelbė 
pasyvį pasipriešinimų nacių 
kolektuojamomt įvairiais tik
slais duoklėms.

Stuttgarte sustreikavo 3,000 
automobiliu dirbtuvės darbi-

pikietavo dirbtuvių, kaip khd 
paprastai streikuose daroma. 
No, ne. Jie atėjo į dirbtuves, 
i įsistojo prie savo darbo, kas 
prie mašinos, o kas prie var
poto — tik nedirbo, ir gana! 
Vokietijos darbininkų uždara 

biai mažėja.
Vėlesniųjų laikų statistikos 

inios rodo, kad laikotarpy 
nuo 1929 iki 1934 m. skaičius 
Vokietijos darbininkų uždir
bančių savaitei 36 ■ markes 
(Amerikos pinigais $14.00) 
nupuolė nuo. 37.8 nuošimčių 
iki 19.6 nuošimčių. Skaičių 
darbininkų,, kurie uždirba tik 
24 markes savaitei, per tų patį 
laikotarpį pakylu nuo 45.3 
nuošimčių iki 58.2 nuošimčių. 
Likusieji Vokietijos darbinin
kų 25 nuošimčiai šiandie teuž
dirba daūg-njaž 12 markių sa
vaitei, t. y. $5.00. ,

kompanijų turto augimų. Tuo 
gi tarpu abclna gyventojų, 
t. y. Vokietijos minių, padėtis 
pasidarė žymiai prastesnė, ne
gu buvo pirmiau.
O štai ką Austrijos fašistai 
sako apie darbininkų unijas

Dr. Kempei, Žemosios Aus
trijos Centralinės Samdytojų 
Associacijos sekretorius, kal
bėdamas susirinkimui “Suvie
nytos Darbo Unijos“, kurių su
organizavo fašistinė Austrijos 
valdžia, tarp kitko pareiškė:

Girdi, seniau laisvos darbi
ninkų unijos užsispirusiai rei
kalaudavo algų pakėlmo ir 
abelno darbo sųlygų pagerini
mo, nežiūrėdamos 
monė gali tęsėti. 
naujoj ekonominėj 
(suprask, Austrijos fašistinėj 
valstybėj). Laisvųjų unijų da
bar nebėra. Gi korporuoto- 
sios valstybės unija (t. y. fa
šistinė) daboja, kad darbinin
kų reikalavimai neitų pertoli.

Kitaip sakant, Austrijos fa
šistai skelbia, kad jų unija no 
ri ir darbininkams parūpinti 
tinkamas darbo sųlygas ir 
samdytojai pagerino 
kur ir kada, bendrai 
samdytojai pegerino 
niams darbo sųlygas, ir kur ir 
kada jie nešaukė gvoltu, kad 
organizuotų darbininkų reika
lavimai prives Juos, samdyto
jus, prie bankroto?

Streikai plečiasi Vokietijoj
Vis daugiau pranešimų pa

siekia Amerikų, kad Vokieti
jos darbinnkų miniose nepa
sitenkinimas fašistiniu rėžimu 
auga.

Ruhr srity, Vokietijos pra
monės centre, padaryta daug

Bosses Wonrt 
Hire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hoid jobs 

keep their breath agreeable

f.Tth tha bert to ehoooe frotn tbeae daya, «n- 
plojnere favor tho peraon who b mort attrao- 
thra. In buaineos lito aa in tho aortai worid. 
halitoab (unpleasant breath) b eonaiderad tha 
srorrt oi laulto.

Vnfortunately everybody raffera frotn thb 
©ffonrivo condition at aoma tino or oCher— 

e regular i y than thoy thiuk. Ferman- 
ood parudęs eldpped by tha toothtation of f<_ ._____

braah b tho cauae of________________
taeth and poor digeatfon abo eanaa odora.

The qufck. piešiant way to improre yonr 
breath b to ubo f -tetaritbe auick doodorant. 
orery norning and everv nlght.

Lbterino baito fennantation. a major cnuoo 
of odora, and overcomea tha odora th—ssbso. 
Your breath bocomeo svooC and agroeabb. It 
-HD not offead otbers.

U you raino your job aad yoor f rieods. noo 
Lbtarine, tho aafo antbeptie, regularty. Lam-

įiipb

QUICK-DHYINO

Miestas
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Apžvalga

STAUNING APLANKYS AMERIKĄ

NAUJAS BRITANIJOS DARBININKŲ LAIMĖJIMAS

F. VAITKUS PIRMOJE VIETOJE

miesto
garavo 
tik nIiim,

Patvoryje žydi Švelniu* rausvo* rožė* • 
RožOk <ir riulušto* žydi mimų širdyse, 
žtedų (prikrauto* pilno* balto* košės — 
-Barslydme Juo* hdmė* takuose, 
Mkteislme Juo* žvaigždžių keliuose, 
Kad džiaugtųsi draugu pasaulio Žmonės

Naujiem* eina kM'lton, Rakirlant 
adunadteniua. I.rldlln Naujienų Ben
drove, 1739 S. Įtektai SU Chieago, 
III. Telefonas (tanai M00.

SubaoripUon Itales t 
•A00 per year ta Gonada 
1X00 per year oulaldo of Chlcego 
W»00 per year ta Chlcago 
3o por copy.

ridimo per Atlantiką sumanymai šiemet jau 
is. Lenkų Hausneris, kuris turėjo puikiai

pravartu yra turėti galvoto tą faktų, kad skraidymai 
por okeanų dar anaiptol nėra toks menkas dalykas, kaip 
įsivaizduoja kai kurie žmontyi.

Lolt. Vaitkui gal bus ?lemta Blomot pirmam atlikti 
sėkmingų žyg|.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto,

NAUJIENOS
The leithuantan Itally New* 

IMbltaltod Daily Itaocpt aunday by 
Tlio tathuintan Nows Pub.tCo.JmH 

173» South llnlMtoit litrui 
Telephono CANal MOO

Danijos minlstoris pirmininkas, Thorvald Stuunlng, 
žada rugpiučio 24 d. atvykti J Ameriką ir aplankyti Sie
nai keletu didmiesčių.

Amerikos žmonėms bus (domu su juo susipažinti. 
Nes Thorvald Stauning yra Danijos darbininkų vadas 
ir galva vienos iš pavyzdlngiausiųjų valdžių ^Europoje. 
Jisai yra socialdemokratas — taip pat, kaip ir kiti jo 
kabineto nariai.

Nors socialdemokratų partija dar neturi absoliu
čios daugumos Danijos parlamente, bet jau keletas mo
tų, kai ji laiko valdžių savo rankose. Net sunkiaisiais 
dabartinės depresijos laikais ji nenustojo populiarumo 
masėse.

Danijos darbininkai sudarė sąjungų su pažangiais 
valstiečiais ir smulkiųjų biznierių klosa miestuose. To
dėl stambioji buržuazija nestengia darbininkus sumuš
ti. Dėl to, kad Danijoje smulkus savininkui einu ranku 
už rankos su organizuotais darbininkais, tai ir fašistų 
judėjimas tenai neturi pasisekimo. Nors Danija dar te
bėra monarchija, bet ji yra demokratiškiau valdoma, 
kaip dauguma respublikų.

Socialistų valdžias jau turi ir kitos dvi skandinavų 
Šalys: Švedija ir Norvegija.

šmeižte yhi yphthv 
”, Lakuna*, kuris

Patvoryje žydi švelnios baito* rožė* — 
Rožės dr radastos žydi musą Širdyse, 
ižledų /prikrauto* pilno* margo* kašės - 
Barstysimo j Uos laime* takuose, 
'Skleisimo Juos žvaigždžių keliuose 
Kad džiaugtųsi drauge pasaulio žmones

Kaip paukščiai, tie sparnuoti dainininkai, 
Lekia pavasari iš vakarų Į rytus, 
Tu lėliai ton, kur dainuoja miMų broliai 
Matysi vaizdus stebuklingus, nematytus,

Po erdvę, kaip pūkai, plauko debesiai, - 
Kaip laimės pranašai, | rytus slenka, 
Ten skrenda vilty* ir karšti troškimai.. 
Ton pievose gėlos mergaitės renka — 
Jos pina meilės Ir garbės vainikų, 
Vėjo sparnas ten žkrenda musų ilgesiai

duoda nauda dėlto, 
kad (pačio* Naujienos 
yra naudingos.

Jai noškubu. Žuvėdra lėtai skrenda, 
Padangėje sparnais 1 lengvai plasnodama. 
Bėt *taU, Baltoji Gulbe, kiekviena valanda 
Brangi* Tu Jčksl aukšto tikslo 
Nė akies blakstienos nesumorkdama, 
Kdl tolima kelionė birn jau užbaigta.

Bhnblnlnkul, klerikalai Ir fa
šistai dar vis nesiliauja trans
atlantinio skridimo darbų Juo
dinę. Tie gaivalai, kurio nū vie
nu skaliku nėra prisidėję prie 
skridimo paramos, reikalauja, 
kad Įeit. Vaitkus klausytų Jų 
komandos. "Mlckey Mouse” 
Karplukas savo “Dirvoje” rė
kia: “Kodėl Vaitkus noskron-

Llępo* mėn 
Partijos Nauionulis Kksokdty- 
vls Komitetas ir Now Yorko 
valstijos komitetus padarė tal
kų Ir pasirašė devynių punktų 
‘Malkos sutarti”, tuo budu už
baigdami kivirčus, kurio ėjo 
partijoje daugiau kaip por mo
lus laiko Ir grasino privesti Jų 
prie skilimo.

Minėtoji “talkos sutartis” 
yra kompromisas terpe vadina
mos “dešiniosios” ir tarpo “kai
riosios” arba “karingosios” sro
vių partijoje. Tašiau, bendrai 
Imant, šis kompromisas pare
mia ‘'dešiniosios” srovūs, ‘ar
ba ne\v-yorkiočJų, nusistatymų. 
Centras prisidėjo prie dešinių
jų; o kairioji, kuriems vadova
vo llapgood, Kruogor, Dantei ir 
Alioti. paliko mažumoje ir bal
savo prieš kompromisų,

Su kairiaisiais einu dauginu
siu jaunuoliai, kurie) apie socia
listų principus žino tik iš agi
tacinių brošiūrėlių ir kurio, nie
ko neišmanydami nple tai, kas

Britanijos Darbo Partija laimėjo dar vieną svarbią 
pergalę ant konservatorių, pravesdama savo atstovą į 
Londoną kauntės tarybą iš Central Wandsworth dis- 
trikto.

Darbiečių kandidatas G. W. Curriė paėmė viršų 
ant konservatoriaus 4,662 balsais prieš 4,329. šis laimė
jimas yra svarbus todėl, kad iki šiol tame distrikte. dar 
niekuomet nebuvo išrinktas socialistas. Centras Wands- 
worth buvo “municipalinių reformatorių” (konservato
rių) tvirtovė. Net pernai metais, kai Darbo Partija “už
kariavo” Londoną, konservatorių kandidatas tame dis
trikte buvo gavęs 1,312 balsų daugumą.

Reikia čia pastebėti, kad Darbo Partija kontroliuo
ja Londoną, tą didžiausiąjį pasaulyje miestą, jau dau
giau kaip metai laiko. Ji pagamino platų reformų pro
gramą miestui perbūdavote mokykloms pagerinti ir be
turčių sveikatai apsaugoti. Už šituos planus kapitalistų 
spauda smerkė ir šmeižė naująją Londono administra
ciją kaip įmanydama.

Juo labiau todėl yra reikšminga, kad po tų biaurių 
atakų iš kapitalistų pusės darbiečiai laimėjo dar vieną 
mandatą Londone, ir tai tokiame distrikte, kur atžaga
reiviai buvo ypatingai stiprus.

Ne pro šalį čia bus priminti, kad Anglijos darbie
čiai neina j jokius “bendrus frontus” su komunistais. 
Darbo Partija yra nutarusi komunistų nepriimti, ir jei
gu kuris nors tos partijos skyrius šitą nutarimą sulau
žo, tai partija braukia jį lauk.

Ir Amerikos darbininkai, jeigu jie norės sudaryti 
stiprią ir veiklią Darbo Partiją, tai jie turės neprisileis
ti komunistų nė iŠ tolo. Nes bolševikiškas komunizmas 
tai tokia liga darbininkų judėjime, kaip vėžys žmogaus 
kūne. Vaistų nuo jos nėra. Ją galima išgydyti tik ope-. 
racija. Anglijos darbiečiai tą operaciją padarė ir jų par
tija dabar yra sveika.

I. Beniu* ste
bėjosi lokiu grdAuinu. Juo 
traukiny* artėjo ) Romų, Juo 
ir moterys Jam Atrodė kitoniš
ko*: apslčlulnijusIN, ii|z*iknr- 
pluslo*, (liillloN, paslankiu*.

To* tu 1 t ikrui nemini n 
liinjlso koše — Inrė niiu Be
niu*.

Bomojo Ji* tuojau, dur sto
tyje, pasiteiravo kelio | Viii 
(teiti <1'1 lllcnzo. kur gyveno 
Popinu* Goria no, juu prieš 
daug molų čia (slkurę* ontn- 
m artelis, kur) Ji* norėjo klau
su* patarimo kulp 
gauti.

Juo arčiau Ji* ėjo | 
centrą, Juo lubinu jum 
iš galvos Jo Žlnk*nlų 

(Bu* daugiau)

Trys 
nuėjo nie 
{rengtą lėktuvą, žuvo Detroite, neatsargiai darydamas 
“stunts” ore, per maršalo /Pilsudskio ^paminėjimo cere
monijas.

Du portugalai, broliai Monteverde, kurie norėjo 
skristi } Romą, nukrito ir sukulė savo lėktuvą, bekilda
mi iš Hoyd Bennett lauko New Yorke. Nepavyko ir 
norvegų lakūnui Thor Solberg, kuris bandė skristi 
hydroplanu “Liev Erikson” iš New Yorko į Bergen, 
Norvegiją. Vos pakilęs į orą, jisai turėjo nusileisti, nes 
lėktuvas pasirodė esąs per sunkus valdyti.

duojn, kad bolševikai e*ų aocln- 
listai, tik “rcvOliuclngoNiii” užj 
pupruKtuoslu* HociaJtelUH, — tuo 
tarpu kai tikrumoje bolšovlkuiį 
yra mišiny* tarpo anarchizmo 
ir .smulkiosios buržuazijos ra
dikalizmo.

Svarbiausias punktas aukšį 
čiaus paminėtojo "taikos su« 
tartyje” yra pirmasis, kuris sa
ko, kad | socialistų partiją ne
gali būt priimami komunizmo 
ir smurto priturėjai,

Bendroje partijiis centro ir 
Novv Yorko valstijos atstovų 
konferencijoj o tas punktas bu
vo šitaip išaiškintas:

Į socialistų partiją negali bu i; 
priimami tie, kurio praktikoje 
arba teorijoje stoja

1. Už ginkluotą sukilimą.
2. Už diktatūrą arba demo

kratijos atmetimą — vistiek, 
ar tai butų partijos viduje, ar 
valstybėje.

UŽ įvedimą partijoje biuro
kratiškos, mechaniškos discipli
nos, panašios į tą, kurią vyki
na Trečiasis (komUnis tiškus) 
Internacionalas.

4. Už vartojimą apgavingos, 
ardančios ir pasalingos takti
kos, net jeigu ji butų vartoja
ma pagirtinam tikslui.

Kas stoja bent už vieną šitų 
dalykų, tam ne vieta socialistų 
organizacijoje.

Reikia pasveikinti socialistų 
partijos vadus, kad jie, galų 
gale, šitaip aiškiai apibudino 
priešingas socializmui, pseudo- 
revoliucines tendencijas. Ypa
tingai r.eikia pasidžiaugti, kad 
jie griežtai atmetė “ginkluoto 
sukilimo” ir apgaules apašta
lus. šalyje, kur kiekvienas su
augęs vyras ir moteris gali tu 
reti balsavimo teisę ir dalyvau
ti valdžios rinkimuose, yra tik
ra beprotystė ‘piršti $arbo žmo
nėms ginkluotą sukilimą.

O kai dėl ąpgaulingos takti
kos vartojimo, tai šis dalykas 
be galo kenkia organizuotam 
darbininkų judėjimui. Apgaulę, 
kaipo taktikos -priemonę, įvedė 
praktikoje nabašiiinkas Leninas 
ir ją "ištobulino” jo mokiniai 
ir sekėjai komunistų judėjime. 
Bolševizmas šiandie yra, kaip 
vienas lašas vandens į kitą, pa
našus j jėzuitizmą. Bolševikai, 
kaip ir jėzuitai, laikosi tos tai
syklės, kad “tikslas pateisina 
priemonę”.

Apsaugoti darbininkų judėji
mą nuo tokios demoralizacijos, 
kokią praktikuoja bolševikai 
(kurie čia tikrumoje pamėg
džioja klerikalus ir fašistus),

ztangiazt J) pašalinti, nor* dėl 
to už*ltę*la Išskridimo laika* 
Ilgiau, nagu buvo numatyta.

VteuomonO no*ako Vaitkui: 
“Tu žadėjai *krl*tl tada Ir Uu 
du, —. tai zkrlnk, kad Ir spran
dą miMteuktuml” No, įtuip *ako 
no vlKUoiiionė, bot llo žorno* 
rųšhi* gaivalai, kurio geidžia, 
kad lakūną* žūtų I

To gaidžiu komunistui, kurio

tavo 
Nu Jai Baniu*. JI* priėjo prlo 
Jo*. Mūrijo* GruČIJo* širdį* 
virpėjo, kaip ubuoly* vėjo *u- 
pumoj šakoj. Baniu* uždėjo 
rankų Jai nnl krullnė*. Jani 
puiNlrodė, lyg tarp Jo pirštų 
Imlų šIIIhn, virpanti* (paukš
čiuką*.

- Kok* nornmuH tavo šir
die* piiukšėlukiiMl -. Inrė JI*
JUokdainoH.

Ir Marija 'GraČiJa nolškonlė 
nopmlJuokiiM. Boniu* pu*L 
lenkė Ir pabučiavo Jų. Bei 
Mūrijo* GručIJo* burna turėjo 
mnJlMo skon),

* - Lik * valkai - - moMlulėJo 
Jai Boiihi*. — (irclčhiii aš, eL 
*lu J pragarų, negu grjšlu al-

Jullll* tallllull*

Pina Meilės Ir Garbės Vainiką

Aš vor- 
—*■ N o- 

Meluoji,

LINKSMA ŽINIA .AMUtįiCIJOS FABRIKANTAMS

TAIKA SOCIALISTŲ 
PARTIJOJE

■»wriwn<—t—i'*1

VIS KANDŽIOJASI

nlu* ypač *tobėjo*l medžių lš< 
vaizdu: Jie buvo vJmii'I kitokie, 
nagu Jo kalnuoNo. Daugolb 
Jų buvo upIpluiiMlylI, apkarpy
ti, apdailini i, upMiimflinll, 
kaip skėčiui, kaip piramidės,

Beiliu* ėjo pėNČhiH Iki tip- 
skrilteH miesto. JI* bevelk 
nesidairė ) Šalis. Ach, Jok 
viską Ji* taip gerui žinojo luo
šo laukuoHe; kiekvienų med), 
klek vienų, grobę, kiekvienų vy-j 
nuogynų, kiekvienų krūmokš
nį, kiekvienų pelkę, kiekvienų 
ilkmenį.

Apš'krilieH mieste, slolyjc, 
Ji* nusipirko bilietų. Jam be
liko dešini 1* lyrų.

Kai traukinys”ėmė važiuoti, 
Beiliu* dar pakartojo savo šir
dyje priesaikų: * “Varčiau 
pulsiu ‘) bedughę, bet ) ‘Fon- 
lanuirų nebeSugrįšiu’’.

Kelionė nuo Vidurinių Ab- 
rueo kalnų iki Romo* tęsiasi 
neligai. Po keturių valandų 
jau ’(•*! vietoje. Kėlia* buvo 
neilga*, bet už lai kas valandų 
žmonės Ir daiktai keitėsi.’Bc-

vl*ą laikų purvai* drap*lė la< kaip clllndorlol 
kūną Ir jo rėmėju*.

To geidžia vanaginiai Ir kar* 
pintai nenaudėliai, kurio lakūno 
Ir Jo rėmėjų purvlnlmo neat*l- 
lleka nuo blmblnlnkų.

To geidžia Ir ta fanatikų kli
ka, kuriai vadovauja Simuti*. 
.11 nori, kati skridimas ncpa*i- 
aektų, Idant Ji paskui galėtų 
lieti krokodlllo, ašaras Ir daryti 
blzn|.

Komunistai, kurio bevelk per 
dvejų* motus fabrikavo dur- 
niausiu* melu* apie skridimų 
Ir Jo organizatorius, dabar 
skleidžia pasaka*, kad ALTAMS 
valdyba tyčia neleidžianti F. 
Vaitkui Išskristi, nes pinigai 
“plaukia” Ir JI norinti surinkti 
dur daugiau aukų. O tiems me
lagiam* i pritardamas, Bimutl* 
rašo Marijonų organo, kad AL- 
iTASS komitetą* telkiąs nolol- 
hlnga* žinias Lietuvai. Girdit |

"Daugiausia kultu* AL
TAMS komitetas, kuri* klai
dingai žemaiti informuoja, 
žinant, kad dar nei lėktuvas 
neparuoštu* »( 2 *iN.” Red.), 
nei lakūnas noprlslrongę* (? 
— “N.” iRed.), skčlbla, kad 
jau tada Ir ‘tada Vaitkus at
skris. Ištikro tai yra visuo
menės suviliojimas. Kam to 
'klaidinimo, kad 4r be jo bu
tų buvę galima apsieiti. ‘Rei
kėjo nonustalyll išskridimo 
laiko, kol lėktuvas nubuvo 
prirengta*, Dabar, rengė iš- 
teistuves, skelbė, kad jau 
tuoj Vaitkus pasikels skristu 
bot ji* Ir šiandien dar nėrų 
išskridęs. Dėl to visuomenei 
turi (pagrindo jturlnūti ir sa
votiškas išvadas daryti.

“Lolt. Vaitkaus visuomonč 
nekaltina, mos Ji* ALTAMS 
komitetui dirbą už algą. Dėl 
toi 'ji* turi įklausyti bosų, nes 
kitaip darbo netektų.”
Paskutinis paragrtlfas šitame 

"Draugo” 
gai "gražu* 
rengiasi skristi j Lietuvą, rizi
kuodamas savo < gyvastim, esąs 
viso labo tik sąyo “bosų” pa
stumdėlis, kuris 'Bijosi ncitokti 
darbo ir algosI (

Marijonų organas, norūdamat(! 
įkąsti ALTAMS valdybai, pur
vais drapsto lakūną ir kartų 
veidmainiauja, apsimesdamas, 
kad prieš Įeit. Vaitkų jisai nie
ko neturįs. Kur jisai rado to
kių žioplių, kuriems jisai gali 
šitokiais veidmainingais plepa
lais apdumti akis?

Ir mažas vaikas gali suprasti, 
kad ALTAŠS valdyba nieko ne-! 
skelbė apie skridimo ‘laiką, ko 
nebuvo sakęs lakūnas. Valdyba 
niekuomet nenustatinejo Įeit. 
Vaitkui išskridimo laiko. Jisai 
pats bandė jį numatyt, ir ką 
jisai numatė ir valdybai paša-? 
kč, tiktai tas ir buvo praneša-: 
ma į Kauną arba skelbiama 
spaudoje.

Lakūnas planavo ir jisai ma
ne tikrai galėsiąs išskristi apie 
vidurį birželio mėnesio. Paskui, 
kada dėl netikusių šio pavasa
rio orų ir kai kurių kitų 'prie
žasčių paaiškėjo, kad išskridi
mo laikas turės būt nukeltas 
toliau, tai lakūnas tatai ^pasakė, 
ir taip buvo pranešama visuo
menei.

Priprastu klerikalams budu, 
^Draugas” bando visuomenę 
apgauti, kada jisai pasakoja, 
kad ji turinti "pagrindo įtari
nėti”. įtarinėja ne visuomenė, 
bet tokios rųšies intrigantai ir 
melagiai, kaip šimutis ir jo 
talkininkai. Visuomenė nori, 
kad lakūnas nuskristų, o ne ak-; 
lai rizikuotų savo gyvastim.' 
Todėl ji nemano, kad jisai ją 
apgaudinėja, jeigu jisai, sura
dęs koĮkį nors defektą lėktuve,

- Ai' aš verkiu? 
khi». ■ kukčiojo JI. 
Hunu, kad aš verkiuI 
aš visai neverkiu I...

- Pasilik sveikai

Itfiiiizlo Sllone Verto V. KnunvckiiH

Kelione į Paryžių
Novelė

Itatortttl m Seomul CtaM Maitot 
March Tta 19H ai tat Port Ottioo 
of Cbioago, III. utular tho art of 
Manta tai U7D,

Užsakymo kalnai 
(Maitojo — paštui

Matam*
Ihisal atolų *••(>••• ■.ll.UH.IMlIKin.ltl
Trinu mOnaatatna
Dvtam ntoiumtama ........
Vienam ntoimalul ............

Cldeagol por iluallolo)uat
Viena kopija
Savaltol Hmutiiiu.muimimiMMmHM.
Mčnoalui iimiiMi.i.iiutiuiMtim.iMiu 7Sc 

Suvlanytoao Valatljoa^ na Ohioacoj, 
paltai

Malama I7JMI
Jtaaol atolų ............................ 3.A0
Trim* atonoaiama vaametamau  aam 1»7R
Dviem mėnoaiama
Vienam mftnoalul 7fto

Uotavon ir kllur ulaionluoao 
(Atentate) I

Metama 18.00
Ihitei metų 4.0(1
Trlma ntonoaiama 
riuigua rdkla aiųall palte Monoy 

Ordorhi kariu au uhakyimi.
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Jaunas galicijonas nudūrė peiliu lietuvaite
Ketvirtadienio vnknre, liepos 

18 d., Joaeph Gormik, 21 mo
ty, 4800 fto. Seeley Avė., pei
liu nmhirč liotuvnltę Mūriju 
I .vkavlčaiię, 18 moty, 4007 So. 
Paulinu sd. Gornik, gnlicijonų 
tėvų vaikas, papildė galvažu- 
dystę krirtnokšlluose, kurinio 
yru apsodinta# VVestern avė, 
vidurys, ties namais 1751 Su. 
\Vestern avė.

Policijos kvočiamas Gornik 
luųmsakojo buk juodu su Le
kavičiūtė buvę susitarę abu 
nusižudyti, Jis perduręs Lekn- 
vičailės kairiųjų krulĮ. Po to 
laidavęs peilį merginai, bot pa
staroji, jau nusilpusi dėl Ma
dos, ne|>ajCgus jį sužeisti, tik 
perskriodus jo marškiniu^ Ir Į- 
brėžti# jo kairįjį šonų.

Kada Lokavlčgitč ėmusi ai
manuoti skausmu, lai jis, Gor- 
nik, nubėgęs | Dr. Ūdwnrdo 
Kubų ofisų adresu 4785 So. 
\Vostorn avo. Pasakęs daktarui, 
kad jis pristatyslys merginų | 
daktaro ofisų, Gornik sugrį
žęs | vietų, kur mergina blaš
kėsi skausmuose. Lekavlčallel 
prašant padaryti galų jos skaus
mams, jis, Gornik, tada pa
ėmęs peili ir suvųręs jĮ Į jos 
Aird|.

Toki esmėj buvo Gornlku 
pasaka apie šį |vyk|. Policija 
tačiau toli gražu no visų jų 
priėmė už grynų pinigų, lt 
koronerio tyrinėjimas, įvykęs 
šeštadienį, liepos ‘40 d., J. F. 
Kudolkio koplyčioj pripažino 
Gornikų kaltu galvažudysto.

Marijai LoknvičiiKė gyvenę 
nu savo molinu adrtmu 4607 S> 
Paulina #t. Buvo Įmiginsi Llnd» 
blom aukštesniųjų mokyklų it 
buvo malonaus budo mergina, 
Agne# Lakom, 10 motų, 4550 
So. Ilermllage u ve., nužudytos 
lietuvaitė# draugė, papaaa“ 
kojo policijai, kad Gornik 
buvęs labui pavydus (jeloiis) 
dėllul Lokavičuitės. Jisai nei 
nenorėjęs leisti Lekuvlčuitul da
lyvauti merginų baskotbolo gru
pėj, neigi leisti Jai dalyvauti 
išėjimuose su kitomis morgai' 
tėmis. P-nlu Josophlno Ruddy, 
nužudytos merginos sesuo, pa
pasakojo, kad taip Ji, p-nin 
Budely, taip ir jos motinu bu*

.........„įl

. a+a

ANTANAS JKNt’imOlA 
Itarstakyvš nu šiuo emaliu 

įtapus 211-tą titaną, lOiOh va
isinta vakare IIHIo m., Mulnu- 
kv« inndta metu umžtaita, gl- 
męN Lietuvoj, RaNctnly apsius, 
Nenmkščhi numik. Mosteikių 
kaline, Paliko tlhtallnmo nu
budimo motore Prančišką (no 
tėvais Miirauskallė), 2 hunus 
Antanu Ir Prunčlšlty. 2 (luk
terės Kostanoiją Ir PrančIŠką 
Mlltar, Žentą Prančiškų Miltai', 
anūko Barbara tuo. 2 brolius 
Jonu Iv broliene Ir lektorių 
ir gimines Amorlko, Lietuvoj 
2 brolius Prančlftku ir Petrą, 
2 brolionort, «o«orę Potronėlą ir 
Avogerl ir gimines, Kūnas na- 
šarvotUN randasi 3211 South 1 
Union Avo„ Vidury 342h.

l.aiilotuvėn įvyks ketvirta- 1 
dieni, Ilonos 2h“tn dloųą, 8-tą . 
vai, Iš ryto Iš namu I švento 
Jurgio narunljos bažnyčia, ku
rinio atsibus goduli ilgos nu- 
maldoH už velionio stalą, o iš 
ton ims nulydėtas I Šv, Kasi* 
mioro kupinos,

Visi A. A. Antąno Jenąovl- t 
čtaus giminės, draugai fr na- 
žyNtaml esat nuoširdžiai kvta- » 
Narni dalyvauti laidotuvėse Ir 
Nuteikti Jum paskutini vrttarnu- ! 
vlmn Ir atsisveikinimą,

Nuliūdo liekamo,
Moteris, Ihiktorės, Sanai, 
Broliai', Žentas, Broliene 
ir Giminės.

yu»ioH abi pi*WlBgo,« Giornlkul, 
iioM JIm Hinui’ldul gėrę#.

Mnrljo« LokavIčuIlėH kūnų# 
yra pašarvotu# J. F. lįudolkįo 
koplyčioj, 4005 S. Ilormllngo 
avo. Luldottfvfi# btiH trųčiadlų-, 
n|, llcpo# 24 d.» 8 vai. ryto | Av. 
Kryžiau# parapijų# bažnyčių, 1P 
čia | šv. Ktizlinloro kapinoH.

Liet. Laisv. Etines 
Kultūros Draug. Ža

garės Skyrius
LaiAkiiiN l)r-ui A. L. Gralčunpl

■ipv.

AukAtal gerbiama# TnniMtal 
M o# turimo garbė# padflkoll 
Tųjntttal už užuojautų ųiurn#, 
už atsišaukimų | vlauomonę 
musų reikalo, Jau gavom (š 
vieno asmon# Aešla# moksliška# 
knygas. Gerbiamus sluptėjų# 
žada dar daugiau Knygų mums 
pri#lų#tl.

Taipgi tikimės, kad kn# nors 
pasiųs mums Ir koletų dolerių. 
Ir mos, Žagarė# skyriaus val
dyba, prašome adrosiAit^ (Jei
gu siųsite knygas ar conlus^ 
no vieno kurio asmens var
du, bet Draugijos vardu. Go
riausiu siųsti dviejų ur trijų' 
valdybos narių vardų, G val
dyba susidaro iš šių asmenų:

Vjnens Stankūnas, Vilniaus 
g v. 02, yra sekretorius;

Benediktas Urbonu#, Keistu
čio gv, No. 4 laislnlnkasj

Stasys Burkauskas, Šiaulių 
gv. — pirmininkus.

Dabar lurlmo pranešti Tam
stai, knd pieš jau atidarėm 
įugarė# skyrluics kupinos blr- 
žcillo mčn, 21) d. su Iškilmė* 
mis, dūdų orkestru Ir tp. Die
nu pasitaikė labai graži, Susi* 
rinko keletas šimtų Žmonių. 
Kalbėtojų turėjome gerb, Dr, 
J. Šliupų Iš Palangos. Jis kal
bėjo kapinėse, o vėliau salė
je. PuHkul turėjome Zlurluoso 
vakarėli, dar Ir pelno truputis 
liko, Dabar Jau nebereikės bi
joti juodojo klero.

Gerbiamus Tamsta, gnl ma- 
lonėtumol būti taip goru# b 
pranešti Cliloago# Žagurločlams 
uplo R| musų laiškų, Ir ypač, 
jei kas siųs mifsų Draugijai 
kų, lai kad prisilaikytų, adre
suodamas siuntini, aukščiau 
nurodytų taisyklių,

Su aukšta pagarba —.
Sekretorius, V. Stankūnas, 
Kasininkus, B. Urbomis.

Liepos (J d. 1935 m., 
Žiigai’ė, LJetuvų.

MUMMUIOU4.- HM&ua V.fcM .Ali iKMlitl

Automobilis užmušė 
lietuvį

Automobilis ii'žnmšė Juozų 
Lųpatų, 0247 Murgiin $t. No- 
lulmė Juozų Lopatų Ištiko kot-

vlrUditmio pnvukmj, knl JI# ėjo 
Iš dnrbo skorsui gntvę.

Muši no# Šoferi# buvo #ulm» 
tn# Ir Iškvostus, bot nosulal- 
kyląs. Pripųžįntu, kud Įvykę# 
nccldont.

Velionio kurni# yru pašarvo
tus Mnsulsklo koplyčioj, 3307 
Llttumicn imi. Laidotuvės J- 
vyks tročludlonj 8v. Ka/Jmim'o 
kapinėse,

I. m**1»Hl RBMlIMIiMilllIMBIMllMIB

Mirė Antanas Jence- 
vičia sužeistas 

dirbtuvėj
Antanu# JencoviČln, 48 mo

tų, gyvenęs adresu 32JJ. So. 
Union uvcįiiuę, dirbo James B. 
Clow & Sons kompanijos dlrb- 
,tuvėje. Varomus oro paramas 
(ertme) užgavo JĮ ir rimtai su
žaidė, sulaužydamas jo Šon
kauli u*#.

Nelaimė ištiko JoncovlČlų kot- 
virtudionl, liepos j8 d., o šoš* 
tudionio vakaro, llopo# 20 d., jis 
mJ,rė Wo#t Sido ligoninėj,

Joncovlčla buvo vedęs, pali
ko moterĮ Franclškų, dvi duk
terį# ir du sunūs. Kaip Šian
die, pirmadieni, liepos 22, Ma
salskio koplyčioj bu# korone
rio tyrinėjimas.

Kūnas Ijus pašarvotas na 
muoso, 3211 S. Unloų avė. 
Laidotuvės Įvyks kolvirtadlenj 
Av. Kazimlorų kapinėse.

M^ino (šokti i balinti 
traukini, neteko kojos

Trys Jauni vyrukai iš Pltls- 
burgo, kurį apleido Irejotas mė
nesių atgal, kad susirasti dar
bų, pasiekė Clilcagų, Bot Ir Ulil- 
cagoj darbo jie nerado.

Jų vardai yra: Edward Drab- 
nlewskl, 18 motų; llarry Pol
ius, 17 m,, ir Artliur Modflsli, 
17 m. Ketvirtadienio vakaro Jie 
sėdėjo prlo Poniisylvania gclž- 
kollo bėglų ties 55 gal ve ii 
Shlolds nvo.. kad “pasigauti” 
trauk InĮ.

Atbėgu traukinys. Du vyru
kai, matydami traukinį jhh*- 
greitai bėgant, nė nemėgino ka
bintis už jo, O tretysis, Drab- 
niow#kl, bandė užšokti imi laip
tų, bot paslydo, neteko papė
dės Ir dar Įsipainiojo jo koja. 
Traukinys pradėjo vilkti JĮ. Pa
sėkoj vaikino koja sutriuškytn.

■ NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nodėlionds 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

P. CONRAD
HTUDIO

420 W. 63rd

/

VLAniSLAVA 
IVANAUSKĄlTR

BAItGENAS NO. 2
ŠIn yra vtanuN ą'oulauMlų Npoclal bargo.ųų kojdim moN 
.ominio pardavę.
9x12 Folt Bitao, Art Httuaros, Clft
eonkolouin tiktai . ....... ............................ . ....
GalĮma vartoti ,bilo koklonm kntnbiiryjo Nfubojo.
sis bnrKOiuiN išpardavimui šią navaltę, nuo llopmi 22

.jh.' i„ u.wi

Centrą! District Fujrniture Co.
JOS. JO7.AITIS, Mifr.3621-23-25 S. Halp^

«■ antį

Rusiška ir Turkiška Pirtis 4
DOUGLAS BATHS

M14-1# W. KOOHnVKLT ROAO<®
ąrij Ht. Loųta' A v, Tai. K adata 8902

Vanoti, JtatnuR Ir druzkon vnuoi.
■vrlmninur pool. *

Kuilikii ir turkUiu pirtis «/

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 20 dieną, 9:00 valanda 
vakaro 198h m„ sulauklis 1'8 
motu amžiaus, gimus Chicago, 
III. Priklausė orio Aušros Var
tų Parūpi los ('boro ir B. V. M, 
Paliko dideliame nuliudlmo mo
tina Marijoną, tėvu VValtor, 2 
broliu Vincentą ir Adolfą, dė
de ir dėdiene Pikelius 2 pus
seseres Antaniną ir ’l'oklv Pi
kelius, pusbroli Wnltor Mlse- 
vic«, pusbroli ir krikštu tėvą 
Joną Atruskeviče, o Lietuvoj 
senelius Jurgi ir Zofija Žos
tautus. Kunns pašarvotus ran
dasi 2252 W. Cormak .Road,

Laidotuvės įvyks Sorodoj, 
liepos 24 dieną, 8:00 vnl, ry
te iš nnmu i Aušros Vartų pa
rapijoj bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iŠ ton bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vladislovos Iva
nauskaitės giminės, draugai iV 
pažystami ėdat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimu ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame,
Motina. Tėvas, Broliai, DeU3, 
Dėdienė, Pusseserės, Pusbro
liai ir Krikšto TėVas.... ----- \ ;

Patarnauja laidotuvių grabo- 
ria Lechaviz ir Sunai, telefo
nas Canal 2515.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR' 
pirm noRUinvalyKl iuuuuhI ItašąiUc mun dol, dykai upąkuBUuvįmy. 

2h motai patyrimo. P- BlokbriuN ir HtogluN. 

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wąllace Street, yd, Boujevąrd 0250,

r v. m i j ų 1%' ■ ■■ i į ; 11 j 11 jh" i j i , i r1"—

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažais Mėnesiniais IšmojkCjimuis nuo 5 ikj 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
Ų. S. .Government Įstaigoj, F. 
S. apd L. Įns. Čorp-, Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,00,0.00. i

Mes mokam už kiekvieną
1 dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome: 
4 nuošimčius. >

Reikalaudami > 
__ visada galite 

savo su- 
p ytus pini- 

ĮįAUiDtLOANFASIOCIĄTION gUS. Įstojimo 
*_________________ mokėti nereikia.

rffl
,. . ...... W gauti
t'EDERAL'SAVINGS tauJ

. -\s
t (A.:. r:’>į 11 p » u-i i iv'’O’T A

Moil.H’O 4trL;v;®:

GARS1NKITBS “NAUJIENOSE” .^
e

THĘ DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄKASAS 
WABĘTQ tvarkoje

Sis skyrius yi^i vedamu? tikslu pagelbitl musų skaitytojams »u- 
sirasti, kur galima nusipirkti |valri« paprastų fe nepaprasti 
daiktu, intaisų ir reikmenu. Jeigu iš telpančiu čia skelbimu Be
galite susirasti ko Ieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, fe 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, Jeigu tik 
iu __ _______________ __

Mėnesinės Mirties 
Sukaktuvės

A

AGNĖS DABULSKIENĖ

opcąicAoo i 

1 2324 So. Leąvjtt Street
Telefonas ČANAL 1,679 

JUSTIN MACKIEWICH. Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas l •

ANTANAS MARGIS
Persiskyrė su Šiuo pasau

liu 23 diena, birželio mčn. 
1935 m., sulaukės 40 metu 
amžiaus, gimęs Padvorelių 
kaime, Viekšnių parap., Ma
žeikiu apskričio. Paliko di
deliame nuliudime moterį Ele
na. po tėvais Lužytė, sūnų 
Antaną 4 metu, 2 seseris Jie- 
ra Salaveja. švogerį Kazi
miera ir jų šeimyną, Uršu
lę Zibolis, švogerj Joną ir jų 
šeimyną, broli Domininką 
Margi, brolienę ir jy šeimy
ną ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoje motina Ona. du 
broliu, Pranciškų ir Vincentą 
2 seseris, Ona ir Antosę ir 
gimines. Liūdnai atminčiai 
musu brangaus mano vyro 
bus laikomos šv. Mišios šv. 
Kryžiaus Parapijos Bažnyčio
je 23 d. liepos m. 1935 m., 
8:30 vai. ryto. Kviečiame

visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyt i pamaldas, o pas
kui ant pietų ir vakarienės Charlio Miliausko svetainėje, ant 83- 
čios ir Kean Avė. Mes Tave musų brangusis vyre niekuomet ne
užmiršime. . Tu pas mus jau nebesugrjši, bet mes anksčiaus ar vė
liaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame,
MOTERIS ELENA MARGIS IR SŪNŪS ANTANAS. -I « 5 t . «» ' 1

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 19 dieną, 10:00 valandą 
ryte 1935 m., sulaukus 35 me
tu amžiaus, gimus Glen Flora, 
čįVisc.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Juozapą, sūnų Ambrose 
Gurie),, motiną Rose Skrupky 
Ir tėvą Martiną gyvenanti Glen 
Flora, Wisc., 3 seseris Marijo
na, Elena ir Verona, 3 bro
lius Dan., August ir Antanas 
ir teta Katariną Krempasky ir 
giminės.

Kūnas pašarvotą^ randasi 
Mažeiko koplyčioj, 3319 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieni 
liepos 22 diena, 2:00 vai po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Agnės Dabulskie
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. Sūnūs, Motina, 
Tėvas, Seserys. Broliai 
ir Giminės.

Patarąauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Gerkit

r .
v
M

i ■ - AJ.l.. . ii. /A.

ir Reikalaukit

NATHAN
KANTER

Visose AlinSse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

ir
Lietuviškos

♦ • • >

DegtinSs

FIKČERIAI 
STORE FIXTUKES

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Parai ir kiti krautuvams fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXČHANGE

5300—5314 So. Halsted SL

LUGONINSS 
H0SPITAJ3

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami >12.00
Palagas ligoni- į A C A n

nžje ____________
Akušerija na- Art

muose _____________
Medikalč egzami- >1.00

nacija
DOUGLAS PARK HOSPITAL

' l$00 S‘. Kedziė Avė.
11    ■ '*■" ■>‘* ■ 1

STOGAI
ROOFING

MutaalLiuuorCo.
4707 So. Halsted St.

Tei. YARDS 0«,03—

Čia

ko

jums reikia.

TĘE BRipGKPORT ROOFING CO.
Ay jūsų atogaa reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes paaa* 
kyšime kiek ka**™* pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį bltkorypt^i

NAUJIENAS
PINIGUS UHŲVON 

tyras Lietuvos Jmonšif 
pataria Lietuvos taniai
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1814

CHICAGOS ŽINIOS
dailėsPasikorė kalėjime

Mr*. Wahy

Įeit. Vait- 
išskridimo

Automobiliui sustojus ant ge
ležinkelio bėgių Palatine mies-

4559 S. Paulina St 
Tel. Yards 0145

Buvusi gražuolė pašai 
pos prašytojų eilėse

srity Įvyk- 
vu 1, vakaro 
kclvirtndio- 
S. Emernld 

trečia-

gazolino ir 50 galionų 
Sudegindamas tarp 

galionų gazolino j va- 
lakunas žada išvystyti

Mrs. Waley, žmogvagio žmona. 
Jos vyras buvo pagrobęs 9 me
tų J. P. Weyerhaeuser sūnų ir 
išreikalavęs $200,000 išpirkimo. 
Waley liko nuteistas 45 metams 
.kalėjimam o jo žmona gavo 20 
metų kalėjimo.

m., buvęs pir< 
ir dabar kalti- 
plėšimais, pasi 
kalėjimo kame-

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Crane Coal Co 
5332 S. Long Avė 

Tel. Republic 8402

Aplikacijos valdiškoms 
vietoms priimama

Chlcagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Jessie Reed buvo kadaise 
aukščiausiai apmokama mergi
na teatruose (chorus giri). Je
ssie Reed išgarbinta Ziegfieldo; 
Jessie' Reed milionieriaus buvu
si žmona, šiandie ji yra pada
vusi prašymą, kad gauti para
mos iš pašalpos teikimo organi
zacijų.

Buvęs kumštynių čem 
plonas užmuštas auto

mobilio nelaimėj

arba malonėkite
Draugijos ofisą,

BROLYBES 
_ valdyba 1985 

Zalagona* plrminin- 
Racino Avė., Tel. 
K, Laucius vico- 

, Lituanloa Avo.;

REIKALINGAS voitarl* pietų I 
ko ir kad Nuprastu už baro dirbti 

3738 So. Halstad St.

kur atsiranda didžiulė minia 
žmonių, kaklus ištiesusi, smal
si minia, kuriai nei prašymai, 
nė draudimai nieko nereiškia.

Perei
lakūnui P

Miestelius Austin, Oak Park 
ir abelnai North West Chica- 
gos pusę aplankė šeštadienį 
audra, žaibai užgavo penkius 
gatvekarius, mokyklą ir keletą 
kitų trobesių. Bet niekas gyvas
ties neprarado, o ir turtui ža
los padaryta visai mažai.

lakūnui įteikė Mr. A. 
Kohlerio firmos atsto- 
New Yorke vedėjas, 
ceremonijose dalyvavo

Brotz, kuris yra 
miestelio majoras ir 

padėjęs lakūnui

Traukinys užmušė 
šeimynų

Gembleris nušautas 
vidurmiesty

cobs,* 34 m., jo pati ir jų dvie
jų dvi dukterys. Tai atsitiko 
šeštadienio vakare.

Reporteriai ir fotografai
Didžiausios “nuiaance” yrn, 

tur būt, reporteriai, fotografai 
ir visokio mėgėjai fotografai. 
Su mažiukėmis ir didelėmis, 
pigiomis ir brangiomis kamero
mis, su trikojais ir be trikojų 
jie spraudžiasi pro smalsuolius, 
apstoja lakūnų ir ima kaman- 
davoti.

Tu atsistok taip, tu atsistok 
kitaip, arčiau prie lėktuvo! No 
taipĮ arti I Ne taip toli I Arčiau 
prie motoro! Apsikabink Žmo
ną! Lipk | lėktuvą! Nekartų 
Vaitkus jau juos keikė ir yra 
pasiryžęs apie išskridimo va
landų nepranešti nei vienam 
fotografui. O jeigu iš kur atsi
rastų koks svečias nebuvėlis, 
tai jis nepozuos ir tiek!

(Vaitkus, tur būt, reporterių 
nepažįsta, nes jeigu jie yra pa
siryžę gauti žinių arba nutrauk
ti paveikslų, tai jie savo atsieks, 
nežiūrint kad kas bandytų pasi
slėpti už devynių durų ir dovy 
nių sienų!)

Taigi, viskas ir visi, net ne
pageidaujami fotografai, yra 
pasiruošę skridimui. Labiausiai 
įvykio laukia ne kas kitas, kaip 
pats lakūnas. Musų Feliksas 
Vaitkus, kuris užklaustas, kaip 
jaučiasi, kada beveik prisiarti
no laikas skristi, atsakė:

“Nieko daugiau taip nelaukiu, 
kap valandos, kada galesu pa
kilti!” i

ANT RENDOS Stora*; yrn nallu- 
na« su fikčeriats ir visai* {taisymai*. 

4515 Wentworth Avc.

LIETUVIU ŽAG A RIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 motum*: P, Arlaus
ką* virai., 053 Baldau Ava., A. Jo
nu vl/*a pirm. nagolb,, 8852 South 
Callfornln Ava., John Puklnskn* 
nut. rašt,, 7125 S. Wa*htanaw 
A vn,, M. Moravlčlenė fln. rašt. 
2539 W. 40 PI., A. RamašauNklenš 
fln. nagolb., 121H Indonandancr
BĮ., Franclškn Dvllaltl*, kn*lerlu*, 
1342 W, 4H Ava., Cicero, I). Rad
vilu* maršalka, 712 W. 17 PI., P. 
Arlausku*, J, Pukln*kn* ka*o* 
globojai, 
Susirinkimai vra laikomi kn* mė

nuo (rečiu nodėldlenl 1 vai, no plot 
lfollvwood Inn Mvetainėj, 2417 We*t 
43 Street.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Chlcagos didžiausia rakandu krau

tuvė. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopijoti musu skelbimą, bet 
ne musu kainas. Musų krautuvė 
randasi toliau nuo aukštų rendy 
distrikto, vienok lengva davažiuoti. 
Kam mokėti vidurmiesčio kainas? 
Mes parduodam lengvais išmokėji
mais.

Seklyčios setas ........... $19.75
Miegruimio setas ....... 19.75
Valgomo kambario setas 24.50
Kaurai 9x12 ................... 7.95
8 kambariu outfit ....... 69.00

vertes virš $100.00,
Niekas už mus pigiau negali par

duoti. Nepirkit kol nesužinosit mu
su kainas.

Atdara vakarais iki 10, nedaliomis 
nuo 11 iki 7 vai. vak.
RIGHTWAY FURNITURE CO.

225 S. Ashland Avė.
i šiaure nuo Jackson Blvd.

Painokos už dykų vašu 
ros metu

šioms eivilės tarnybos Įvie^ 
toms bus priimama aplikaci
jos Chicagoj,' naujojo pašto 
trobėsy, iki rugpiučio 5 die
nos :

Senior Poultry Aid, $2,000 
a yoar. \ >

Assistant Poultry Aid, $1,- 
020 a yoar. ,

Junior
yoar.

Agent, 
$2,600 a

BARGENAS
Pardavimui 4 kambarių na

mas, karštu vandeniu šildo
mas, cementinių blokų pama
tas. Skiepas 8 pėdų aukštumo. 
Parsiduoda už $3,000.00.

4736 S. Kolin Avė.
Atsišaukite,

Lakūną informuos Airija ir 
Anglija

Anoj pusėj okeano atklonės, 
Airijoje yra galinga radio sto
tis pasiruošusi patarnauti lakū
nui kai tik ji gaus žinią, kad 
jis skrenda. Lakūnui skrendant 
virš vandens, ta stotis kas va
landą, per pirmas 15 minučių 
siųs jam pranešimus apie orą, 
ir muziką. Pagal tos stoties 
bangas lakūnas Vaitkus palai
kys skridimo kryptį. Lėktuve 
įrengtas radio kompasas pagaus 
tas bangas ir parodys ar lakū
nas gerai skrenda, ar ne.

Tai radio stočiai Airijoje oro 
pranešimus kas valandą siunti
nės Londono meteorologijos 
biuras.

Airijos radio stotį ir Londo
no oro biurą Vaitkui j talką 
gavo Lietuvos Pašto Valdyba ir 
Lietuvos Aero Klubas.

ŠTOKAS ir pusė štoro rendon — 
pu*fi Storo turi drošiu — fixture*, 
juo* gulima vartoti. Pilna* Stora* 
yru goru vieta dol galiūno arba 
iiduor houMO. Yru užtektinai vie
ton dol dvieju bizniu, taipgi dol bi- 
lokokio biznio.

3841 So. Halsted St.

W, Turner 
44 St.. tol 
J, Petraiti*

TAVERN tikrai gera*, parduodu 
pigiai. AtsiSaukit greitai.

6747 S. Western Avė.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliulmi, ra

teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi ( Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių Išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

LIETUVIŲ PIL1ECU 
KLUBO AMERIKO. 
motam* 
kas. 7L>« »v. 
Radcliffo 9899; 
pirm., 8817. So, 
M. Balutis, nut. Avė.. Tel. Vufi 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
VVallace St.: M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So. 
VVallace St.; M. Norbuto* ir K. 
Balutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

susirenka
11 iki 12 valandos kas 

išėmus penktadienius 
rilden ino

PARSIDUODA tavem už cash ar
ba ant išmokėjimo. Kaina pigi. Biz
nis geras; 4 kambariai pagyveni 
mui. Priežastis pardavimui, savinin
kas turi kita bizni. Kreipkitės va

5407 S. Kedzie Avė.

Tonuny Barry, buvęs nacio- 
nalis A.A.U. bokso čempionas, 
ir Eddie Shea, taipjau nma- 
torių boksininkas^ tapo užmu
šti, kai mašina,įkuria jie va
žiavo susikūlė su troku arti 
Springfieldo, Ilk, anksti šeš
tadienio rylą. Kili trys vyrai, 
važiavusieji kartu su Barry ir 
Shea, tapo sužeisti. Sužeistų
jų tarpe buvo Paul Kerlytis, 
kurio pavarde skamba lietu
viškai.

FARMA mainyti ant bizniavo 
namo. Farma 160 akrų — išmo
kėta. Vien tik gyvuliai verti $1400, 
Naujienos, Box 287.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAftELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Mar<|uotto Road, Waltar Lėkis, 
pirm, pagelb., Adoiph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fln. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmų penktadieny, Chlcagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3188 S. Halsted 
St., 7:80 vai. vakare.

PARSIDUODA 80 akru farma. Že
mė No. 1 dėl kviečių. Prie cemen
tinio kelio U. S. 31. Yra 6 karves. 
2 arkliai ir visos mašinos. Parduosiu 
su visais šių metų javais. VA mylios 
nuo didelio turgauno miesto. Par
duosiu iš priežasties ligos. Pigiai, 
tik $4,500.00. Lietuvių apgyventa 
vieta. Steve Wajtalak. 1% N. 
Scęttvile, Mich. R. 8.

Audra Chicagos prie 
miesčiuose

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, kn: 
muziejaus ir visu < 
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michfgan Av. Vfctory4486

Viskiu paruošta didžiajam 
žygiui

NEW YORK, liepos 21 d. 
(Specialiai “Naujienoms“) — 
New Yorko oro pranašui terei
kia tarti Žodį. Vaitkus, “Litua- 
nica II” ir viso Amerikos lietu
vių suruošto antro skridimo 
įvykimas dabar yra jo rankose.

Kai tik žilagalvis N. Y. oro 
spėjikas D-ras Vinball nuspręs* 
kad virš Atlantiko vanduo ne
šimu išo su dangum, lakūnas Fe
liksas Vaitkus pakils su “Litu- 
anica 11“ iš Floyd Bennett Air- 
|x>rto ir ivasileis kelionėn į Kau
ną. Lietuvą.

lakūnas išskris pirmai pro
gai pasitaikius, ir tai gali bnti 
bet kurią dienų: gal jau ryloj 
arba po ryt. Jis yra pilnai pa
siruošęs ir pasilsėjęs. Tankos 
pripiltos gazolino ir alyva, lėk
tuvas nušveistas ir išvaškuo 
tas, kad jo imviršius butų sli
dus ir kad k numažinusia stab
dytų greitį. Visi dokumentai, 
pasportas ir vizos buvo sutvar
kyti jau pirmiau.

(vairios smulkmenos, kaip 
vaistai, narkotikai nuo miego, 
žemėlapiai, rūbai kelionei ir ki
ti reikalingi dalykai buvo su
tvarkyti ir sudėti į vienų daik
tą, kad lakūnas besiskubinda
mas paskutinėje valandoje ne
užmirštų ko nors paimti.

Brooklyno centralinis paštas 
irgi pasiruošęs darbui: kai įtik 
jam bus pranešta, kad lakūnas 
skrenda, paštas suštampuos 
laiškus, kuriuos Voš 
kus, ir uždės ant jų 
dieną ir valandą.

Laivų bendrovės 
formavusios esančius* uoste lai
vų kapitonus apie skridimą, ži
no apie Vaitkų ir laivai juroje, 
nes tos bendrovės pranešė jįem^ 
per bevielį telegrafą. Laivų* ra
dio operatoriai, pamatę “Litua- 
nicą II“ virš okeano, siųs lakū
nui signalus ir teiks žinias apie

Darbininkų sporto išvažia
vimas įvyks Illinois dunose 
sekmadienį, rugpiučio 4 die
ną. Trokai paims vykstančius 
į šį išvažiavimą ties 2250 
Clayburn avė. ir ties 3200 Og- 
den avc. Tikietai (kartu su 
nuvežimu) kaštuos 50c asme
niui. Norintys dalyvauti šia
me išvažiavime prašomi pasi- 
mti maudymosi kostiumus ir 
užkandžių kiekvienas-a sau.

Stenografijos (short hand) 
pamokos duodama Mark 
White Sųuaro parko kasdien, 
išėmus penktadienius, nuo 
1:30 iki 2:30 vai. po pietų.

Įdomaujantys yrn kviečiami 
užsiregistruoti bent kurioms iš 
šių klasių. Pamokos duodama 
veltui.

AMERICAN LITHUAN1AN C1TI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 tn.: J. švltariu*. pirm. 
4819 8, Tripn Ava. ......
plrm,-|)ttg„ 8118 W.
V Irgi n In 1158; Paul 
nUt i'HŠtii 8131 H. l’Hiiaruiu nvuii 
Iri.Columbu* 10272; J.Naudžiunu*. 
fln. ražt., 1500 «. 48th Court, Ci- 
cero, III.: J. Muniku*. kontrolė* 
rašt., 2510 W. 43 St,; J. JcnIuiiu* 
ku*O* globėja*, 2440 W, 30 8t.| 
11, Gramontionė, knaivrlu*. 4535 
S, Rockw«ll St.r Dr. A. J, Mani- 
kn*. daktare *kvo:ėjn* .2519 W. 
43 St., tel, Lafnyotto 30511 A. Va
lavičių, MnrAurkn (B(md*manul) t 
K. (IramontUM, 4585 S, Rockw«ll 
St., tol. Lafiiyolto 2418; J, Bar- 
Auunkn*, 4150 Archer Ava,; A 
Sadluka*, 4038 Archer Avė., tel. 

. Lafayetto (1719; Politilko Skyriau
Kominijat Paul J. Petraiti*, 8181 
S, Emerald Avė., A. Salduka*. 
4038 ArohejsAyn., Dr. A. J. Mani
lai*. 2519 St; Pllletlžkų Po- 
pievų Koml*i,|ai\A, Salduka*, 40>°8 
Archer Avo., tor l.afnyotto (1719 
11, Putrimą*, 4530 Turner Avo, 
Kllubo *u*lrinkimai at*lbuna ka* 

tračia* (8) *ektnadloni* kiekvieno 
mėnn*lo, l-ma vai. no Dietų K, 
Grnmonlo *vetalnhj, 4535 South 
Ro»kwol ISt,

RENDON pigiai «aliuna* «u vi*a1* 
Įtaisymai ir flata*: taipgi yra ni< 
sižka ir turkiška pirtį*. Bizni* iš
dirbtas, Našlė moterį* negaliu du 
bizniu išlaikyti.

8822 So. Morgan St.

NEW YORK, liepos 20 (Spe
cialiai “Naujienoms“) 
tą ketvirtadienį 
Vaitkui buvo įteiktas didžiulis 
gėlių vainikas, nupintos pasa
gos pavidale, su plačiu raudo
nu kaspinu per vidurį, ant ku
rios spindi žodis “Success”.

Gėles lakūnui atsiuntė Koh- 
ler, Wis., miestelio gyventojai, 
sukėlę tam tikslui specialj fon
dą. Visi be išimties kohleriečiai 
prisidėjo prie gelių nupirkimo, 
ir telegrama su vardais, kuri 
atėjo kartu su gėlėmis, buvo 
šešių didelių puslapių ilgio.

Gėles 
French, 
vybės 
Įteikimo 
Mr. Anton 
Kohlerio 
inžinierius 
Vaitkui įrengti lėktuvą.

Dalyvavo ir visas būrys Koh
lerio gyventojų, tarp jų kele
tas pp. Vaitkų giminių, pp. 
Brotzai ir kiti.

Vainikas apie 6 pėdų aukščio 
ir 4 pėdų pločio, nupintas iš 
raudonų rožių ir lelijų.

Atvira jura nuo Newfoundlando
Vaitkus pakils iš Floyd Ben

nett airporto tarp keturių ir 
penkių iš ryto, vartodamas vie
nos mylios ilgumo cementinį 
taką airporte. Jis kils iš vaka
rų j rytus iri pakilęs tuoj skris 
šiaur-ryčių pusėn į Newfound- 
landą, kur jis pasieks atvirą 
jurą.

Lėktuvas pakils su 700 ga
lionais 
alyvos.
18—19 
landą, 
170 mylių j valandą greitį ir 
Lietuvą pasiekti j 28 valandas.

Nujausdami, kad išskridimo 
momentas beveik čia pat, visi 
žmonės Floyd Bęnnett Airporte 
yra kaip suelektrifikuoti. Kai 
tik “Lituanica II” pasijudina 
iš hangaro, tuoj iš visų pusių 
ima bėgti prie lėktuvo mecha
nikai, lakūnai, airporto vedėjai 
ir laikraštininkai. Nežinia iš

Ant i nareotie Act 
year.

Ar jau ghI nariu Chlcngo* Lietuvių 
Draugijos? Jeigu noni, tai kodėl? 
Du tukutančlol lietuvių vyrų ir mo
torų yra nariai* šiton didelė* pašul- 
Poh ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstų i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chlcagos Lietuvių Draugijoje Il
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityjo, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iŠ Draugijos Iždo.

Chlcagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Jsirašyt Draugljon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčlials ir ketvergais ofisas atda
ras visų dienų, o nedSldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chlcagos Lietuviu Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Darbininkų sporto iš 
važiavimas

Dr. T. Dundulis pastaromis 
dienomis atostogauja Indian re
zervacijos apielinkėj. Vietos 
čia gražios ir atostogų laikui 
praleisti smagios. Dr. Dundu
lis žuvatfja, nemažai žuvies pa
gauna ir gerokai saule apside
gino.

Vieta, kur Dr. Dundulis lei
džia atostogas, randasi arti 
Shawano, Wis. Pocahontas mine run tonas $7.00

Numatydamas ilgus kalėji
mo metus priešaky Edward 
Kellstrom, 24 
miau kalinis 
namas dviem 
korė kauntės 
roj No. F-4.

RENDON frontiniai 5 kambariai 
ant 2 ir 8 aukšto. Naujai dekoruoti, 
renda labai pigi.

1918 S. HalMted St.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
m., Anton Vaiskia pirm., 8841 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt.u 1Z 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin, rašt. 
A. Zillius, kaslerius, Tam Kubi
lius, maršalka. *

Business Service
BĮ»nio entarpnylmn*_______

STOGAI
Pilna* pntainnvimu* *tngų dengimo 
Ir taisymo — biznio namam* ir re
zidencijom*.

A*fultlnlai stogai 
A*be*to Šingeliai 
Asfalto šlngnllal 
Muro šonai 
2vyro stogai 
Perdengima* stogų 
PatulNymas 
Aunu Mitvirtlnlmn* 
Metalinė* jungta Ir tt, 

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui aDMkaičIavimn* ir patarimas. 
Darbas Išmokosėja

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO. 

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTM SBIH)

Dr. T. Dundulis ato 
stūgauja

Ghlnijos prezidento Lin Šen posūnis James Lin, kuris bu- *■ ■
vo ruošiamus patapti visos šeimynos galva, buvo atvykęs | 
Ohio universiteto vasarinę mokyklą mokintis, Bot vieton mo
kintis jis susipažino ir apsivedė sti| Viola Brown, Columbus, ()., 
došimštorio patarnautoja. Apsivedė visai užmiršęs garsųjį Kip- 
lingo posakj: “Kast is oast and wost is wo»t and nover thc 
twain shull moet”. Ir tikrai jo vedybos Chinijojo iššaukė labai 
rimtų komplikacijų, kurios privertė Jo patėvį slėptis kalnuose 
“poilsiui” ir apsimąstyti ką daryti su tokiu posūniu, kuris ne
paiso savo šalies senų tradicijų.

Pamokos praktiškoj aviaci
joj,' elektros srity, mekaniškn- 
me ir architektūros braižymo, 
o taipgi pamokos apie mate- 
riolų stiprumą yru duodamos 
nežiūrint vasaros karščių. Mo
kiniui ir mokinės •— suaugę 
ir jaunesni atvažiuoja ke
letą mylių, kad savo liuoslai- 
kį pavartojus intelektualiam 
kilimui.

E. E. P. klasės aviacijoj su
sirenka ketvrludienio vakare 
nuo 7 iki 10 vnl. Įlydė Park 
baptistų bažnyčioj.

O vidurdieniu aviacijos kla
sės susirenka Tildvn mokykloj 
nuo 11 iki I vnl. po pietų kas
dien, išėmus trečiadienius.

Klasės mechanškam braižy
mui susirenka vidurdieniu, 
nuo 
dlen
Jos taipgi įvyksta 
kykloj.

Klasės elektros 
sta nuo 7 iki 10 
antradieniais ir 
iriais adresu 4420 
avė. Gi pirmadieniais, 
dieniais ir penktadieninis, nuo 
7 iki 0 vnl. vakaro, duodama 
Šioj pačioj vietoj pamokos 
mechaniškame ir architektū
ros braižyme ir apie materio-

Tapo nušautas William 
Cunning, 35 m., 4343 West 
Van Buren st. Cunning tarna
vo klerku gembleriaviino 
įstaigoj. Nežinomi piktadariai 
nušovė jį prie Clark ir Lake 
gatvių anksti šeštadienio ry-

Help Wanted—-Malė
________Darbininkų reikia________

REIKIA AGENTŲ
Kalno* numažinto* <I<»1 <ll<l<’llo *ulo* 
drlvo. 10(10 bludoM — $3.70, rotall 
lengvai gaunama $10.00. Hkutlmo* ir 
dantų croatn 35c. didumo gro** $5.50. 
čovorykų užruIŠČIal (Iro** 35c. Tuk* 
ntunčlnl burgonų. Dykai 11(1 dumIhdIu 
katalogu*. Mill* Šalo*, 27 S. Wcl1* 
St., Cnicugo.

Furnlturc & Fixturcg 
Rnkandal-ltaiaai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE 
rlu*. vinokio didžio nu Coli Buk*ai* 
ir Slnkom. Taipgi žiorų flktarlu* 
dol byla kurio biznio |*kaitant *var* 
Ntykle*, roglNlorlu* Ir ico bakgu* 
Cn*h arba ant Išmokėjimo, Pama
tykite mu* pirm negu rrirkmite ki
tur. S. E. SOSTHE1M & SONS. 
Storo Fixture«, 1900 8. Stata St. 
CALumot 5260

Real Estate For Sale 
N amai-Žemi Pardavimui_

NAŠLĖ priversta išmainyti 2 
flatų muro namų South Sidėj ant 
biznio arba pigesnio namo. Labai 
pigiai parsiduoda 5 flatų muro na
mas Bridgeporte. Mainys, Telefonas 
Yards 0145.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Taverna*, gera vie 
ta, išdirbta per 2 metus, 160 «ėdy 
nių, Prieinama kaina.

6359 S. Ashland Avė.

For Rent
RECEJVERIS nebrangiai paren- 

duoju trijų ir keturių kambarių fin
tu* 3387 Walaco St.. klauskite F 
Bugaillškl*, 8889 Walluco St.. Chi- 
engo,




