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Tautų sąjungos ta
ryba nusileido Itali
jai, karas atidėtas

Meksikos preziden 
tas už prohibiciją

Rinksim “MISS NAUJIENOS 1935 
BIRUTES DARŽE

kad derybose 
Abysinija, bet

SAN DIEGO, Cal., r. 2. - 
Ties Kushel rastas sudegęs lėk 
tuvas ir nežinomas

Princas AIexis Mdi 
vani užmuštas auto 

mobilio nelaimėj

nuo 3 
moki-

Liepia Komunistams 
Dėtis Prie Parapijų

Nustatė Lietuvos 
darbininkų uždar

bio normas

Kadangi iki pirmadienio laidos nebus pro
gos skaitytojams pranešti paskiausias gautas iš 
New Yorko žinias, tai telegramos, kurios ateis 
šiandie ir ryto, bus perskaitytos “Naujieną” pik
nike, Birutės darže.

Viddtinfiškas paprastų 'darbi
ninkų uždarbis bus tik 2—4 
litai į dienų

GARDINER, Me., r. 2. — 
Mrs. Hali tretį sykį paeiliui 
vakar pagimdė dvynukus. Be to 
ji turi sūnų ir dukterį.

Chicagai ir apieiinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, biskį vėsiau.
Saulė teka 5:44, leidžiasi 8:-

RICHMOND, Va.— Susirgi
mai vaikų paraližium Virginijoj 
žymiai padidėjo.

legrama) Vėl turėjome konferenciją su Oro Biu
ro viršininku, Dr. Kimball. Kolkas virš Atlan- 
tiko dar tebėra žemo spaudimo plotų, audrų ir 
kitokių galų. Todėl šioje valandoje dar neatro
do, kad rytoj (šeštadienį) bus patartina F. Vait
kui pakilti. i

Bet manoma, kad iki rytojaus oro stovis pa
aiškės tiek, kad bus galima galutinai paskirti iš
skridimo laiką.

Streikavo Prienų 
darbininkai

Jos džiaugiasi 
kaip

MASKVA, rugp. 2 
nistų internacionalo kongresas 
priėmė instrukcijas visų šalių 
jauniems komunistams, įsakan
čias jiems dėtis prie reguliarių 
religinių jaunimo organizacijų 
ir visų politinių partijų.

Anglija numato ir 
ruošiasi karui Ry

tų Afrikoj
Išvyti Vokietijos žy
dai tūkstančiais bėga 

į Palestiną

Žiogai 9,500 pėdų 
augštumoj

KAUNAS.— Pereitų savaitę 
Prienuose prie šiemet pradėtos 
didelės statybos darbų sustrei
kavo daugiau kaip šimtas dar
bininkų. Streikas užsitęsė iki 
šiol, šių savaitę su darbinin
kais, tur būt, bus susitarta, ir 
darbai eis toliau.

Vokietjos naciai iš 
varė Šveicarijos 

rašytoją

— Tau- 
nusileido

Vėl susirūpinta Du 
nojaus valstybių 

sutartimi

Danzigo laisvam 
miestui gręsia tik

ras badas

7 žmonės žuvo štai 
gioj audroj New 

Yorke

JERUZOLIMAS, Palestinoje, 
Nacių boikoto ir 

išvyti,

Internacionalas nutarė, kad komunistai 
turi dėtis prie bažnytinių ir kitų buržua

zinių ir sporto organizacijų

MEXICO CITY, rugp. 3. — 
Meksikos prezidentas Cardenas 
pradėjo kampanijų prieš svai
galus. Jis vienai moterų orga
nizacijai pareiškęs, kad “jei 
bus reikalo”, tai gal teks už
drausti gaminimų ir pardavinė
jimų svaigalų.

Veikimas prieš ] 
cius-šalies išda 

vystė

LAKE MILLS, Wis., r. 2.- 
Du plėšikai apiplėšė vietos ban 
kų. Jie paėmė tik $900.

LONDONAS, rugp. 2. —An
glija yra tiek susirupinusi ga
limybe Italijos-Abysinijos karo 
rytų Afrikoj ,kad ji padarė ne
paprasta žingsnį.

Šiandie Anglijos parlamentas 
išsiskirstė' vasaros ’ atostogoms. 
Bet valdžiai prašant, atstovų 
buto pirmininkas tapo įgalio
tas sušaukti nepaprastų parla
mento posėdį, jei atsirastų la
bai svarbus reikalas.

Taipgi visų laikų Londone 
budės dalis kabineto narių.

rugp
nuožmių persekiojimų 
Vokietijos žydai dešimtimis tu- 
kst.ančių b£ga į. J?alestiųą,.z

Su dideliu susirupinimu žiū
rima į naujus immigrantus, nes, 
nežinoma kiek dar jų galės su
imti ši maža valstybė.

Per šių metų pirmąjį pusme
tį įvažiavo į Palestinų 28,121 
žydai. Pernai per visus me
tus buvo 42,359 immigantai, 
o užpernai (1933 m.) jų buvo 
30,327.

DĘNVER, Colo., r. 2.—Trys 
plėšikai užpuolė real estatinin- 
ko Max Schwartz raštinę vi- 
durmiesty ir pabėgo pastvėrę 
$24,000 pinigais, brangmeni- 
mis ir bonais.

Susitarė, kad vien tik Anglija 
Francija ir Italija bandys iš
rišti visus pasienio nesusi 
pratimus su Ethiopia

• Kongresas taipjau įsakė jau
niems komunistams dėtis prie 
unijų, sporto ir religinių orga
nizacijų tikslu veikiant tose 
organizacijose vesti “sistema- 
tiškų kova sumobilizavimui

Dabar tarybai rupi kaip nu
raminti abysiniečius. Bet tų 
darbų apsiėmė Lavai.

SALT LAKE CITY, Utah, r. 
2.— Trys merginos dvyračiais 
atvažiavo iš Manta, Mont., 850 
mylių atstume 
gerai pamačiusios 
nebūtų galėjusios pamatyti va
žiuodamos automobiliais. Be to 
ir kelionė visai mažai joms kai
navusi.

45 vaikai žuvo mo 
kyklai sugriuvus

BARCELONA, Ispanijoje, 
Gruzijos princas 

kuris viešėjo

ST. PAUL, Minn., rugp. 2. 
— Žiogai pasiekia dideles 
augštybes ir lakūnai praneša, 
kad virš Montanos jie užtiko 
žiogus ore net 9,500 pėdų aug
štumoj e.

VIENNA, r. 2— Vėl atgai
vinti planai apie Dunojaus 
valstybių paktų, kuris garan
tuotų Austrijai nepriklausomy
bę ir nesimaišymų į jos viduri
nius reikalus.

TOKIO, r. 2. — 45 vaikai 
žuvo Antu’ng distrikte, Manžu- 
rijoj, sugriuvus mokyklos sto
gui. Namas buvo susilpnėjęs 
dėl potvynių.

GENEVA, rugp. : 
tų sąjungos taryba 
Italijai ir tuo jųi pasisekė ati
dėti karų Afrikoj -bent šešioms 
savaitėms-—iki kito* tarybos su
sirinkimo.

Po visos paros delsimo, Mus- 
solini priėmė beveik visų pa
tiektų formulė, sulig kurios 
Anglija, Francija ir Italija 
bandys išspręsti visa Italijos- 
Ethiopia ginčą.

Tuo tarpu bus paskirtas penk
tas arbitratorius prie arbitraci- 
jos komisijos spręsti apie pasie
nio incidentus, kurie privedė 
prie Italijos ir Ethiopia kivir- 
čių. Bet arbitratoriai neturės 
teisės liesti teritorialių nesu
sipratimų.

Anglija piršo, 
dalyvauti ir 
Mussolini tokias derybas nesu
tiko primti ir tada Abysinija 
liko atstumta nuo derybų, vi
sai nesiklausus Abysinijos de
legacijos.

Abysinijos delegacija yra la
bai nepatenkinta dideliais tary
bos nusileidimais Italijai ir pa
reikalavo instrukcijų iš savo 
valdžios.

Kalbama, 
ma suvesti

te didelę dalį New Yorko vals
tijos/) Binghamton ir Watkins 
Glen apielinkėj audra nunešė 
kelis stogus.

BERLYNAS, rugp. 2.— Na
cių išleistais naujais įstatymais, 
bet kokis veikimas prieš nacius 
bus skaitomas baustina mirti
mi šalies išdąvjfateb

LONDONAS, rugp. 2. — 
šiandie įvyko labai svarbus 
politinis įvykis, paliečius 350,- 

gyventojų, An
glijos karaliui sutikus suteik
ti labai aprybotų savyvaldų 
dideliam Indijos kraštui.

Kova už Indijos savyvaldų 
ėjo Anglijos parlamente dau
giau kaip 8 metai.

Rytoj Bus Galutinai Paskirtas 
Skridimo Laikas

jaunimo prieš kareiviavimų ir 
darbo stovyklas”.

Rezoliucija įsako internacio
nalo pildomajam komitetui pri
versti komsomolcus— jaunuo
sius komunistus nuo 16 iki 23 
m. amžiaus—prisidėti prie “bur
žuazinių ir demokratinių orga
nizacijų” ir agituoti jose už pa
gerinimų darbininkų vaikų bū
vio ir visomis priemonėmis 
bandyti įsteigti bendrų frontų 
visų anti-ifašistinių organizaci-

INDIJA LAIMĖJO 
LABAI APRYBOTA 

SAVYVALDŲ

kad busiu bando- 
svetimoj žemėj 

Mussolini ir Abysinijos karalių, 
kad jiedu vieni galėtų susi
tarti. Bet abejojama, ar pasi
seks tai paryti.

Ikišiol tarp tarybos narių ei
na tik slapti pasitarimai. Viešas 
tarybos susirinkimas bus su
šauktas kai jau viskas bus ga
lutinai sutarta.

KAUNAS.—. Darbininkų al
goms nustatyti komisija prie 
vidaus reikaltį ministerijos pa
skutiniame savo posėdy , nusta
tė atlyginimų darbininkams 
kojinių fabrike “Trimitas” 
naujai įstojusiems per 2 sa
vai ti 2 lt., toliau 3 lt. ir dau
giau4. Fabrikuose “Gotton” ir 
“Diana” nuo 3 lt. per dienų ligi 
720 lt. mėnesiui. Medžio ap
dirbimo fabrike “Grevįt” 
ligi 6 lt. per dienų ir 
niams 2 lt. per dienų.

Autobusų susisiekimo 
Alytus-Seirijai alga nustatyta 
šoferiams 240 lt. per mėn., o 
konduktoriams—200 lt.

Batų fabrike “Batas” Šiau
liuose nustatyta meisteriams 
nuo 200 ligi 500 lt. mėn., darbi
ninkams nuo 3 ligi 4 lt. ir mo
terims nuo 2 lt. 70 et. ligi 4 lt. 
per dienų.

Devyni kongreso — atstovų buto ir senato — nariai, kurie nuėjo savo tėvų pėdomis, nes ir jų 
tėvai taipjau yra buvę kongreso nariais.

Francija paruošė pakto teks
tų, kurį Italijos ambasadorius 
padavė Austrijai. Austrija 
tekstų priėmė.

Manoma, kad Vengrija ir 
mažoji entente— čechoslovaki- 
ja ir Rumunija—tam paktui 
pritaria, tik Vengrija pridės 
savo rezeraveijų, kad ji vėliau 
galėtų reikalauti jos sienų pa
keitimo.

Sutartis bus pasirašyta ir be 
Vokietijos pritarimo, jei toji ir 
nepanorėtų dėtis prie sutar
ties.

BERLYNAS, rugp. 2.—Pro
pagandos ministerija išvarė iš? 
Vokietijos Berlyno korespon
dentų Šveicarijos protestonų 
laikraščio už jo teikimų naciams 
nepatinkančių žinių.

Tai yra įspėjimas visiems 
užsienio korespondentams ko 
jie gali tikėtis, jei nepalankiai 
rašys apie nacius.

rugp 
Alexis Mdivani 
pas savo seserį, žmonų Ispani
jos dailininko, liko užmuštas 
automobilio nelaimėj, o kartu 
s U juo važiavusi mergina liko 
gal mirtinai' sužeista.

Ta mergina irgi viešėjo pas 
seserį jos puikiuose rūmuose. 
Pavėlavus jai paimti traukinį. 
Alexis sutiko jų nuvežti auto
mobiliu į Francijų. Smarkiai 
naktį važiuodamas automobi
liu, viename pasisukime auto
mobilius nuėjo nuo kelio, atsi
mušė į tilto šonus ir nusirito 
gilian tarpkalnin.

Alexis, kaip ir kiti jo bro
liai, yra paskilbę savo vedybo
mis su Amerikos milionierė- 
mis. Alexis pirmiausia buvo 
vedęs Louise Astor Van Alen, 
garsiųjų Astor milionierių į- 
pėdinę, bet už kelių mėnesių 
jiedu išsiskyrė. Vėliaus jis ve 
dė Woolworth milionų įpėdinę 
Barbara Hutton, bet ir ji nųp 
jo pasitraukė. Bet po kiekvie
nų vedybų kaip jis, taip ir jo 
broliai žymiai praturtėdavo, 
nes iš žmonų gaudavo krūvas 
pinigų, kad tik jų atsikratyti:

PLACERVILLE, Cal., r. 2.— 
Piktame barnyje už gražių mo-> 
terį, Williarils nušovė Gold Re- 
serve kasyklos vedėjų Jewell 
ir paskui pats nusišovė greitai 
lekiančiame automobilyje, kuris 
likęs be vairuotojo, liko su
daužytas.

Tuo pačiu laiku Danzigo val
džia pasiūlė Lenkijai pradėti 
derybas apie pagerinimų padė
ties. Bet Lenkijos atsakymai 
dar nėra gautas.

Vokietija nesimaišys į dabar
tinį krizį, nes jis liečia tik 
Danzigų ir Lenki jų ir Vokieti
jos įsimaišymas galys tik pa
kenkti, o ne pataisyti padėtį.

Kaip tik kitos Danzigo na
cių valdžios pastangos, taip ir 
leidimas importuotis maistų 
nieko gero nežada.

Iš pranešimo butų aišku, kad 
miestas neturi nė maisto, nė 
kuro. Jei tas tiesa, tai Dan- 
zigas neturi užtektinai aukso ir 
užsienio valiutos tas reikme
nis importuoti. Jei pinigų ir 
aukso neturi miestas, tai tuo 
labiau jų neturi žmonės, nes 
išvežti Danzigo 
uždrausta, 
jai negali 
sieny, bet 
siuntinius.

pinigus yra 
Todėl ir gyvento- 

pirktis maisto už- 
vien priimti maisto 
jei kas juos siun

čia kaipo dovanų. Bet ir tas 
būdas gali pagelbėti tik nedau
geliui gyventojų.

Kada valdžia nupigino pini
gus, tai visi šoko pirktis pre
kes. Prekių ištekliai išsibaigė, 
o naujų prekių importavimui 
nėra pinigų.

Lenkijai atsisakė primti im
portų per Danzigų, jei muitai 
nėra mokami Lenkijos muitinei. 
Tas dar labiau pablogino pa
dėtį, neš Danzigas neteko pa
jamų iš muitų, be to pablogi
no ir visą ekonominę padėtį, 
kadangi dabar visos Lenkijon 
siunčiamos prekės eina per Len
kijos uostą Gdynia (šalę Dan* 
žigo, bet Danzigui nepriklau
santį). Todėl ir Danzigo uos
tas ištuštėjo.

CHLLICOTHE, Ohio, rugp. 
2.—Gubernatorius Davey vie
šoj prakalboj apkaltino, kad 
vyriausieji Ohio valstijos uni
versiteto profesoriai yra apmo
kami didžiųjų korporacijų ir 
privatinių visuomensė aptama- Spėjama, kad jis yra karo lai 
vimo įmonių. vyno lakūnas.

NEW YORK, rugp. 2.—Daug 
žvejų valčių liko sudaužyta 
Babylon įlankoj ir septyni 
žmonės žuvo staigioj audroj.

Staigus tornado apvertė 20 
žvejų valčių ir du žmonės pri
gėrė. Penki gi žuvo besimau- 
dydami.

Labiausia nuo audros neken
tėjo Babylon įlankos apielih- 
kė,, kur; daugiausia gyvena fAvę4^ąįsto
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BERLYNAS, rugp. 2.—Dan
zigo laisvam miestui gręsia 
tikras badas, jei tikėti miesto 
valdžios oficialiems praneši
mams.

Ekonominė padėtis ten pasi
darė taip desperatiška, kad ta
po^ paskelbtas grąsoso stovis ir 

« leista importuotis 
įtintus be Jtddo mui-

Visi 
Važiuojam į
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Kenosha, Wisc ADVOKATAI
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F. Jankauskų

Išpardavimas
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KITATAUČIAI

Laidot

Praėju

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

inomės iki 
isi linksmi

adre 
Palai 
31 d.

Pasiskubinkite 
pasinaudoti!

Onų varduvės; SLA 
10 apskr. piknikas

>. 10-8 vai. vak. 
eights 1131

Martin 
nas. 
įdomus
Butų malonu, kad juo daugiai

Martino žalila- 
išdumėme. Nors

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliomis nuu 10 iki Ik 

8843 South Halsted St, 
TaL Boulevard 1401

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti

suvažiuotų publikos, ypač SLA 
narių ir apielinkių biznierių 
Turėsime daug žaismių ir juo 
•ku. —- C. K. Braze.

nes iš pa 
lašai lietam 

pabūgo, kad jie ne 
jo ratų žalių malė

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Ruošiasi SLA. 10 apskričio 
piknikui

ŠI MAYTAG 
sviete geriausią 

Plovyklą 
Galite įmokėti tik

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

šeštadienis, riigp

ir bus pristatyta į
Tamstų Namus 

O liekančius pinigus 
išmokėsite po $1.00 i 

savaitę.
Šis pasiūlymas apri

botam laikui —

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEKIS

vių Direktoriai

jis ar 
o aš, būdamas ris-

3222-26 S. Halsted St
Tel. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

KENOSHA, Wis 
sj sekmadienį popiet (liepos 28 
d.) John Paul, 49 metų, užbai
gė gyvenimų vietos policijos 
stoty. Jis pasikorė ant savo 
diržo, pritaikęs jį prie štan
gos viršūnės ir nušokęs nuo 
kameros lovelės.

Jo kimų netrukus užtiko po
licininkas King Dowell. Kūnas 
tuoj buvo paliuosuotas ir ke
letas policininkų mėgino Pauli 
atgaivinti jo kvėpavimo orga
nų išjudinimu. Pašaukta ir ug- 
nėgesių departamento pagelbai 
teikti skvadas. Ugnegėsiai dar-

Dr. StrikoFis 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki6 
vak. Nerišlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel, 
Namu Tel. Prospect 1980

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

sustojome pas mies- 
Svoboda. 

maloniai priėmė 
pareikšdamas, kad J. Mav- 
draugai yra ir jo drau- 
Mat p. Svoboda su Mar- 
pasipažjsta jau* ilgų lai-

buvo
Paul įr/sdf er iš 
jo pasažierius 
iš mažos bon- 
davė apie tai 
pastaroji su- 

kad Paul norėjęs išger

Skambėjo vestuvių 
varpai

Bet turėjome apleisti pp. Bal 
čaičių draugystę, 
dangės iškrito 5 
ir Martin 
sugadintų

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Praėjusį šeštadienį nuvykau 
aplankyti J. Martinų ir pasi
kalbėti su juo dienos klausi
mais. Martino ofise radau ne 
tik jj patį, bet ir kitus Keno
shos šulus
H. Labanauskų. Iš jų veidų su
pratau, kad jie daro kokius tai 
svarbius planus.

Užklausiau bene ieško “pro- 
sperity”, ki»*ri vis dar teberiok- 
so už kampo. Gavau atsaky
mų, jogei galutinai išdirba pla
nus SLA. 10 apskričio pikni
kui, kuris įvyks 11 d. rugpiu- 
čio S. Mockaus Darže, Racine, 
Wis.

Ir atrodo, kad tokio šaunaus 
ir įvairaus pikniko gal dar mu
sų apielinkėj nėra buvę, l<oks 
žada būti šis 10 apskričio-pik
nikas. Nes dalyvumą ims pro
fesiniai ristikai, kurie apielin
kėj yra užsilikę nito Centenial 
parodos, bus lošiama besbolas, 
traukiama virvė, bėgiai ir dau
gybė kitokių pramogų seniems 
ir jauniems.

bavosi su mekaniško kvėpavimo 
aparatu per valandų ir 15 mi
nučių. Tačiau visos jų pastan
gos pasirodė tuščios ir Dr. E. 
R. Svvąrthout pripažino Paul’į 
mirusiu.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139Nelaimė lietuvių 

šeimynoj

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NfedšL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8

7 iki 8 vai Nedil. nuo 10
Rez. Telephone Plaza 2400

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; res, Virg. 0669

Dentistas
4645 So. Ashland A ve, 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj Dagai sutarti.

Tclephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
ilki3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vok. 
kasdien. Nedaliomis huo 11 iki 1 p.p. 

Tek LAFAYETTE 8051.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimą, kuria 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nerVuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
truinparegyste ir toliręgystą. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam { mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phdne Boulevard 7589

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. TeL Drazel 9191

Rusas Gydytojas kr Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

chronišku ligų.
Ofisas 8102 So. Halsted St. 

arti 81st Street, 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. N«r 

diliomis ir šventadieniais 10—m

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 11 
valandai dieną.

Phone MJDWAY 2880

Daug, daug viso labo pradė
tam vedybiniam gyvenime Ed- 
vvardui ir Adolfinai Staliams!

Tariame ačiū už siurprizo pu
rę, kuri buvo mitins surengta 
pasidarbavimu p. VI. Statkie
nės, p. Kat. Staponkienės ir p. 
Br. Vaičeliunienės.

Nežinome kaip atidėkoti už 
taip gtausiai įsuteiktas mums 
brangias dovanas. Taipgi ačiū 
visiems, kurie tų pramogų pa 
rėmete. Ačiū už gerus linkėji 
mus ir kalbas p. Kaz. Braze- 
vičiui, p. F. Basčiui, p. S. Si
manavičiui ir daugeliu‘1 kitų.

Ačiū rengėjoms už pastan
gas ir sunkų darbų. Niekuomet 
nesitikėjome, kad mumis jus 
visi, gerbiamieji, taip gražiai 
palinksminsite. Jūsų draugiš
kumo neužmiršime iki mir
ties.
— Marijona ir Pranas Stankai.

Kenosha, Wis.

yernoj, į kuria 
tas. Veždamas 
pastebėjęs, kad 
mėgino kų ten 
kūtės gerti. Jis 
žinių policijai, '< 
rado 
ti chloroformų. Tat Paul ir ta
po uždarytas policijos stoty.

Paul buvo gimęs Lietuvoj. 
Devynių metų atvežtas i Ame 
rika. 'Seniau* gyveno Scranto- 
ne, Pa., su tėvais, o 1918 m. 
atvažiavo į Kenosha. Paul bu 
vo vedęs su p-le Hannah Par
kus. Paliko dabar žmonų, bro 
lį ir dvi seseris. Brolis ir se
serys gyvena rytinėse valsti
jose.

Paul buvo pastovus, rūpes
tingas darbininkas. American 
Brass kompanijoj išdirbo 17 
metų. Kenoshoj gyveno 
su 7640 Fortieth Avė. 
dotas trečiadienį, liepos 
Green Ridge kapinėse.

RACINE, Wis. — Liepos 27 
d. panelė Adolfina Kurtkiutė 
ir Edwardas Siūlys suėjo į 
bendrų gyvenimų — Apsivedė. 
Jaunavedžiam garbės pietus 
teikė ponai Statkiavičiai.

Velijam jiems jų vedybi
niam gyvenime sveikatos, lai
mės, tegul jų žinksnius lydi 
šviesdama laimės saulutė ir 
tarpe jų žydį skaisti meilė.

Leidžiame gražius radio 
progranius kas nedėlių, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES, 1360 kiloc.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligai, 
vyrų, moterų Ir vaikų pagal naiH 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1084 W. 18th SL, netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai, vakara, 

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde PaTk 6755 kr Central 7494

KENOSHA, Wis. — Liepos 
28 d. buvau užprašytas į Onų 
varduvių parengimų, kuris įvy
ko šv. Petro lietuvių svetai
nėj. Nuvažiavome su p. II. La
banausku* kaip 12 vai. dienos. 
Jau žmonių buvo prisirinkęs 
pusėtinas būrys. Netrukus kun. 
Urbanavičius su keliais kleri- 
kais atėjo.

Paprašyta svečius užimti vie
tas. Visi susėdome, pradėjome 
pietauti, žinoma, pirmiausia 
valstybinė ir alus, o valgio bu
vo visokio. Baigiant pietauti 
vienas klerikaš kalbėjo. Jis ve-

A. PETKUS
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street

Telefonas Republic 9600

Mrs. Ahelia K. Jarusz
< ,> Physical Therapy
H and Midvnfe

6630 S. Western 
L Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252-

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligonihšse, 
duodu massage 

____  eleetrie trear- 
niGtlt Ir magne* 
tie blankets ir tt 

gal ( M Moterims ir nier- 
gino m s patari

mai dovanai.Paulį į policijos stotį atve
žė sekmadienio ryta 10, valan
da. Taksi kebo šoferis liudijo 
kad jis paėmęs Paulį tūloj ta- 

•a^uk-

Pakviestas atsilankyti į pik
niką ir susipažinti su lietu
viais, p. Svoboda mielu noru 
sutiko. Jeigu tačiau pasitaiky
tų, kad koks svarbus reikalas 
jį sulaikys, tai prižadėjo save 
vieton pavaduotoja atsiųsti. 
Sakiau aukščiau, jogei esu Ke- 
noshos patriotas; taigi būda
mas juo daviau* įnešimų, kad 
ir Kenosha butų atstovaujamo 
ir kad piknike Martin, kaip 
Kenoshos kounsilmanas, pasa
kytų prakalbų — nors ir at
sisveikindamas prieš ristynes 
su J. Balčaičiu.

Teko patirti, kad atvažiuos 
piknikai! SLA. iždininkas, adv. 
K. P. G,ūgis su draugais, iš 
Chicagos. Taipgi sužinojau iš 
H. L., kad ir maloni p-lė J. Ra- 
šinskaitė su draugėmis mano 
būti. Tad bus proga Wiscon- 
sino jaunikaičiams susipažinti 
su* chicagielėmis.
, Sugrįžus Kenoshon dar teko 
nuvažiuoti su J. Martin ir jo 
žmona pas W. Shlagerį vaka
rieniauti gražioj užeigoj. Ir vėl 
kalbos apie SLA. 10 apskričio 
pikniką ir busimas ristynes.

— Reporterio pagelbininkas.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Racine 
to gaspadorių 
kurs labai 
mus 
tino 
gai. 
tinu

lijo Orioms ilgiausių metų. 
Kuų^ Urbanavičiui įteikta to- 
rielkėlė, kad parinktų kolcktų. 
Kaip tėmijau, surinkta apie 
$35.00.

Pagalios kun. Urbanavičius 
perstatė p. Kaz. Brazėvičių 
kalbėti. Brazevičius trumpai 
pasveikino rengėjus vardu Onos 
ir velijo joms ilgiausių metų, 
JJp pietų dar lin’ 
vėlyvo vakaro, J 
išsiskirstėme velydami Onoms 
daug laimės gyVenįme.

į,, t '''-A ■ •

Piknikas su prakalbomis
šį piknikų rengia SLA. 10 

apskritis p. 'S. Mockaus Dar
že, Racine, Wis., 11 d. rug
pjūčio. Kalbės Racine meras p. 
W. Swoboda, adv. K. P. Gu-

LA. iždininkas, ir p. J. 
i, Kenoshos kaunsilma- 
Kaip girdėjau*, tai bus 

įvairūs piknikas.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Dr. Margeris 

3325 So. Halsted St
Valandos: huo 10 r. iki 2 po Dietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phnne RnulRvard RASI

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

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

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

LAIDOTUVIŲ , DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

DR P. IAGMIN
DENTISTAS

3147 S. Halsted St.
Utarn. ir Ketv. nuo 10 iki 8 v<

1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Ser. Pėtn. J

Tel. Chicago

Dr. Charles Sega! 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 luboz

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos j® 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4. 7-8 PJC. 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė. 
Phone Cicero 3656

Office 4930 W. 13 St
Cicero 49 _ .

Kai jau jie užbaigė planuo
ti, tai gavau ir aš pakvietimą 
važiuoti į Racihe pas S. Moc
kų, kad gnhitinni sutvarkyti 
viską. Sutikau. Nors F. Jan
kauskas ir nenorėjo, sakyda
mas turįs kitokį reikalų Ke
noshoj, tačiau ir jis pagalios 
sutiko važivtoti.

Susėdome 
jį vežimų ir 
ir labai užimtas buvo S. Moc
kus, ba turėjo kokios ten dirb
tuvės pikniką, visgi jis pagel
bėjo mums galutinai viską su
tvarkyti, kad 10 apskričio pra
moga butų sėkminga.

Grįždami namo sustojome 
pas malonius tautiečius J. ir 
M. BalČaičius, kurie užlaiko 
gražių tavernų apie tris my
lias į šiaurę nuo Racine, Wis. 
Čia mus maloniai priėmė.

Pradėjus kalbėti apie pikni
kų, J. Balčaitis pareiškė, kad 
jeigu profesiniai ristikai gali 
rodyti savo stiprumą, tai ir jis, 
Balčaitis, norįs persitikrinti, 
kuris yra tvirtesnis 
Martin. Na 
tynių mėgėjas, ilgai nelaukda
mas patariau II. L. nepraleis
ti šios progos ir duoti jiems 
galimybės persitikrinti piknike 
Ir, žinoma, būdamas geras Ke
noshos patriotas, aš pareiš
kiau, kad dedu pinigus už Mar
tiną. Tad susitarta ir maga
ryčioms išgerti. O Juozas su 
Jonu> manau, pradės trėniruo-

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

2400 Weat Madison Street
Vai. 1 iki 8 do pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. tieeiey /330
Namų telefonas Brunswick 0597

■ 1 1 Misa Scowcroft ....... J •
Ji tapo išrinkta kaipo gražiausia mergina visoj Utah mor

monų “karalijoj”. Ji gyvena Ogden, Utah ,yra Utah universi
teto studentė. Pastebėtina, kad ji yra geltonplaukė.

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

^^Td. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedil. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomis Avenue

Telefonas Rennblie 7868

Maytag
DRABUŽIAM 
PLOVYKLIŲ /

PROGRESS
RAKANDŲ

KRAUTUVES

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895 #

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

Valandos <1—4 do pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

J. F. ĖUDEIKIS
4605-07 S. Hermitilge Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. F. RADŽIUS
668 West 18th (Street Phone Canal 6174
■■ ■ ■!■ ■■ I  ................................... SII—ĮIISI ||J« Ui—   III ■..!—■■■ ■■■■■■ ■■ISIS..................... .. Į ............... Į, H

S. M. SKUDAS
718.West 18th Street_____________ Phone Monroe 8377

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418
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inogus
ma depnr-
>kių gronm-

,'oli Pndnu-

veidmainia ir galios ir turto 
tekėjus.

Kodėl gi užmiršote ■ mane 
apdovanoti medaliu?

P.
A/sakymas. Jsnkėme savo 

žvalgybai lamstų Ištirti ir jei 
pasirodys, kad esi tikrai In
kis. kaip- save rekomenduoji, 
tuoj apkabinėsime visokiais 
medaliais.

Medalių kromo 
biznis

Padaužos v ra moderniški 
žmonės, lodei jie visokį biznį 
veda ir varo moksliškai.

Musu medalių fabrikas (Ur

r visų svir
is. kloniuo- 
r visai na- 
cnklu savo 
enų turlin- 

žmogų už

Ii. kad aš 
nipų, kurie 
t i nemok ė- 
abažni ir
kiu ir ma-

Užnugęs 
Ventos vie
tok ra los ir 
tiku. Bei 
ad svietas 
,-isais b'si
aut linka- 
Todel pra
ras ir šel- 
. tėvynės 
labo. Vie- 
upsišviesli, 
‘asišvenlu- 
įdvli v i so
tu tobulas

ha viršlaikį ir likime šilų ma
nufaktūrų ir jos komercijų iš
tobulinti labiau, negu lietuviš
kų kilbasų pramonę ir laši
nių skutimų.

Nusamdėmė psichiatrus, 
psichologus, fiziologus. fizi
kus ir filosofus medalių biznį 
praplėsti ir pakelti.

Davatkos yra pratusios ne
šioti visokius medalikėlius. re
likvijas. rožančius ir škaplie
rius, lodei lengviausia joms ir 
medalį įpiršti, čia musų biz
nis ir prasidėjo.

Vaikai mėgsta visokias Zu

bovas. eai'kes, blizgučius, lo
dei turėjome tirti suaugusius 
žmones ir kurie' pasirodė ne- 
Nubrenduslo, vaikiško proto, 
tie lapo musų pirmieji koslu- 
mvrinl.

Tųliau. yra sviete eilės viso
kių šelmių, kurių niekus ne
gerbia ir negirta, lodei musų 
vyriausybė nusprendė išgelbė
ti juos Iš bėdos, kad mvdiill- 
knis apsikabinėję jie vėl galė
tų prie žmonių prilysti ir juos 
nušukuoti.

Garbingiems, rimtiems, Inte
ligentiškiems ir pilno Ir svei
ko proto piliečiams bent luo 
tarpu mes bijomo savo lavo- 
rų siūlyti. Kada jis prasipla
tins tarp davatkų, jonvaiklų ir 
visokių šelmių, tuomet siusi
me agentus ir pas subrendu
sius žmones. Jeigu galėjo 
golfas, operų, komunizmas, 
kumelių lenktynės, naciona
lizmas ir kilos kvailybės pra
siplėšti į protingus žmones, 
manome, kad ir medalių ėmi
mas ir nešiojimas paims vir
šų.

Žvalgyba
••aMBroma*** H—» ■ II

Musų zvlonzke atsirado 
stiprus progresyvia elemen
tas, kuris užėmė daug pozici
jų. Beakcijni pasisekė išlai
kyti savo rankose kanceliarijų 
ir spaudų, iš kur ir per kur 
diriguojamas visas senosios 
nnčelslvos darbas.

Prisieina nuolatos ir visur 
žvalgytis, lodei žvalgyba lapo 
musų idealas. Pasižymėju
sieji žvalgybininkai gauna o r- 

donas arba modalius ir mos 
per savo organų juos išgar
biname.

Visur įsteigėme sargybos 
bokštus, kuriuos tvarko paty
rę žvalgybininkai,

Iš kanceliarijos teikiamo 
informacijas musų ir užsienio 
tėvynės pa laikymo t spaudai 
progroslstų atakavimul.

Visų tautiškai nusiteikusių 
sriovių žmones padarysimo 
arba žvalgybos Šalininkais ar
ba žvalgybininkais, lodei skel
biame mobilizacijų. Bekridals 
yra visi ochrnnkos buvusieji 
ir esą,otieji tarnautojai, Ga
rantuojame, kad užsienio tė
vynė duos po modelį kiekvie
nam pasižymėjusiam žvalgy
bininkui. Jau Mšslunlėme de
legacijų npie lai susitarti.

" J , ; N ' ■ ■' ‘ •• \

Reikalingi didvyriai
Padaužos turi nusipirkę smė

lio, molio, cemento ir vandens 
vapnos darymui. Taipgi nupir
kome plonučių granito lentelių, 
kurios yra bušllpuotos ir bliz 
ga. Galite maž daug numany
ti, kad esame pasiruošę pamin
klus statyti.

Apie kaštus nesirūpinkite, 
nes ynpnn pigi 1r galėsimo nu
drėbti tokio saizo, kokio tik no 
rosite, lik už granito lenteles 
turėsite šiek — tiek primokėti. 
Pomnikai laikysis, kol tik jus 
nemirsite, jei nepasidarysite 
kvailas be saiko gyventi, čia 
jau turėtumėte su'siprasti, jei 
esate džolteimanas.

Viskas, ko mums trūksta, tai 
didvyrių:

Todėl skelbiame1 vajus, kon- 
testus, lenk lynos, Galite šo
kinėti nuo stogų, lakstyti aero
planais, važinėtis baisokolinis, 
jodinėti arkliais ar jaučiais. 
Bilo tik dalyvausite transpor- 
tacijos lenktynėse, turite 
progų užsimušti. Kiekvienam 
i.'Zsimušusiam statysimo pa
minklų.

Apie kaštus nesirūpinkite. 
Mos iš publikos surinksimo dau
giau, negu reikia. Da ir ant 
magaryčių kam nors liks.

— Industrijos gaivinimo 
Komitetas.

(■Kirmi .

Musų išeiviai
Padaužų Bespublikos gyven

tojai bėga, ('Ina, važiuoju, jo
ja Ir plauk iii | svetimus kraš
tus. Netekome 40 nuošimčio 
gyventojų. Nors jie savo tė
vynę myli npie Jų rašo, dai
nuoja, Jos vardų gina ii r ke
lia, vienok bėga iš Jos ir dau
giau negrįžta. Labai gerai, 
kad Jie prlsiithČIu nemaža pi
nigų, bet hiomi Jie įrodo, kad 
kituose kraštuose gyvenimas 
lengvesnis. Jų valkai net ir 
pinigų nebesiunčia.

Pradžioje musų išeiviui nors 
dažninu atvykdavo pasisve
čiuoti ir palikdavo nemaža pi
nigų, Kada mes nuverlėme 
savo vyriausybę ir pasistatė
me 'raidos Vadų parėdkui da
ryli, Jie da labinu nuo musų 
nutolo.

'Lokiu budu pas mus iškilo

išeivių klausimas. Kol 
gerbė Ir rėmė savo tėvynę, 
mes jais nesirūpinome, Siun
tėme kolektorius, propagandi
stus, avnnlurislus, kuriuos 
musų Išeiviai maloniai priim
davo Ir pinigais aprūpindavo, 
Dabar šitokių svečių jie dau
giau nenori. Taigi klausimas 
da labiau padidėjo.

Susitarę ir pasitarę, mes 
nusprendėme susiorganizuoti, 
kad Išeivius kaip nors tėvynės 
laimi panaudoti. Nusprendė
me juos remti tokia prasme, 
kad Išauklėjus juos musų vy
riausybės Ir krašto rėmėjais. 
Tuo tikslu šaukiame pasaulinį 
padaužų kongresų, Aį skodų 
globos musų Tautos Vadas, su 
maldomis ir bagaslovrnslvo- 
mls atidarys vyskupas, jame
dalyvaus ir Jį vadovaus musų 
Bespublikos Šaknrmolslerinl, 
Delegatais galės Imli musų 
žvalgybos palikintieji pilie
čiai ir visi išeiviai, kurie tu
rės mandatus ir kurie bus be 
mandato. Delegatai, kurie nie
ko neatstovauja, gali patys pa
sidaryti mandatus, nes delega
tas be mandato neišrodo ge
rai, kada savo skodų norime 
kongresu pavadinti.

Išeiviams, kaip ir visada, 
neduosime progos savo reika
lus apkalbėti. Turime sufa
brikavę referatų ir rezoliuci
jų, kuriuos ir dabar per dru- 
kų galėtume paskelbti, bet 
tuomet neliktų tikslo kongre
sui. Nors kongreso delega
tams su mandatais ir be man
datui neduosime progos nieko 
svarstyti, vienok žvalgybos pa-

jie' tikrintiems Išeiviams leis 
šį-tų paplepėti,

Paskui pavarinėsime i 
vius po galvos ir įstaigas, 

I Šerkime Juos ir duosime i 
jčlai arielkos, kurių jie ger 
tgirti rėkaus valio už vlsol 
musų žmones ir dalykus.

Parodysime jiems savo 
skų, policijų, žvalgybų, žod 

| parodysime triukšmų ir 
markų, kad sukėlus ka 
ūpų.

Kaip matote, m* išeiviai 
vo reikalus svarstys, o i 
viskų už juos apsvarstys 
Mus savo pinigais importi 
me jų visų bončių kaipo 
■ didokus ir sportus ir htiv< 
atsargus pasirinkti lokius, 
rle musų norams ir rclkid
palarmiiis.

nidiiriij

Fdont^
NEGLECT

L A COLD į
AiiUIm krutini] «nH piuddnr 
rlrntiiN, bot tankini pulongvl 
kuoinot uždėslto malonų, nui 
dantį Muntorolo, Muatorolo nt 
vien mostlN, Jis veikla prlrš I 
tnciji), Ir prašalina skaunr 
Mllionai vartoja por 25 mot 
Trijų tvirtumų. Rokomcndiiol 
per gydytojau Ir zlnugoz, V 
vaistininkui užlaiko.

H. DAl'RAR t'. ŽVIRBLIS IDA KAIIUS K- STOSKUS H. CIIESNA J. DVARONIS L. SURVILLA

RINKSIM “MISS NAUJIENOS 1935”
Linksminsimes, Gersim, Valgysim, Šoksim, Pasikalbėsim, Pasimatysim su Draugais, 

Tai Bus Tikras

Chicag'os Lietuvių Kongresas 
Visi Busim

BIRUTES DARŽE
• ■ I

Sekmadienyj, Rugpiučio 4 d., 1935
Įžanga visiems dykai

Visa Publika ir Gražuolės Bus Nui mta i Spalvuotus Krutumus Paveikslus

E. SCIIULTZ

MARY PESKER II. GELAZIS

E. RENTAUSKAS
J. yogmin M. MITCHEL
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Naujtonoa dna kaidten, tiUkirtaut 
tekmadienių*. Lekliia Naujienų Ben
drovė 1739 S. Halatad SU Chicago, 
Ilk Telefoną* Ganai

Kntered a* Second Ona* Mattel 
March 7Ui 1914 at Che Pnat Office 
of ChJcago, III. under the aot of 
March 3rd 1379.

Uiaakymo kala* t 
i — paltui

vojaus, o iš antros

gelį biznių, kurie yra kitų žmonių pinigais įsteigti.
Rooseveltas nori, kad tokios “holding” kompanijos

minutę daugiau lėktu- 
nuk risti pusėtinai to- 
bckrl*dania* atsirastų 
arti žemė*, Ir Jeigu

NAUJIENOS
The Llthuanlan Daily Neva 

Publlahcd Daily Kaoept Sunday by 
The Uthuanien Newe Pub., C<h« Ino.

1739 Beeik Halated Street 
Telephone CANal 3500

Keleivis” sakosi

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po. kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
‘enai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei. ____

Subeortptlon Natai i
33.00 per yeer In Canada
37.00 per year outslde of (Slengo 
33.00 per yeer in Chtcago

^3c per oopy.

Vokietijos ekonomijos ministeris ii* valstybes banko 
viršininkas, Dr. Hjahnar Schacht, įspėjo “fuohrerį” 
Hitlerį, kad Žiaurus katalikų ir žydų persekiojimai, ku
rie dabar eina Vokietijoje, gali labai pakenkti reichui 
ekonomiškai ir gali net pastatyti J pavojų visų “nacių“ 
programą (?), jeigu jie greitai nepasiliaus. Nes, anot 
Schachto, viešoji opinija užsieniuose yra aštriai nusi» 
stačiusi prieš tokius “nacių” išsišokimus ir kitose šaly
se vis labiau stiprėja balsai, kurie reikalauja boikotuoti 
Vokietijų.

Sis Hitlerio ministerio balsas liudija, kad konserva- 
tyviškieji elementai dabartinėje Vokietijos valdžioje jau 
nebesuvaldo tų laukinių gaujų, su kurių pagalba buvo 
sunaikinta demokratija Vokietijoje ir įsteigta rudoji 
diktatūra. Bankininkai

Žiūrėtojai, kinio buvo dau
giau, negu kiti, NiilnloroNuolI 
Vaitkum ir *k ridi m u, į«inrl- 

akis j Judantį lėktuvą Ir 
stovėjo, kaip apmirę*

gazolinas, kurį 
pliti laukini — 
Nukritę* keti* 

lėktuvą* vėl pa
kartu išpylė ki-

Miiskva. Aršiausiom komuninių 
Muko* buvo kreipiamos prieš 
KOolakkmokratuM. Stengdamiesi 
Hodaldotnokratams pakenkti, 
komunistai Vokietijoj relohata- 
iTO Ir vokiškų valstybių Molmuo- 
w dažnai Lakuodavo išvien mu 
•‘nueini*”. Jie kurtu wu hltloii- 
įlinkais rėmė Ir monarch Miš
ko* “Pllenkepurlų” organizncl- 
|os referendume, kad butų at
šaukta demokratinė Prūsų val
džia, kurio* priešakyje stovėjo 
flocinklomok ratai.

Dabar komunlHtų Interniiclo- 
nalo lyderiai jau pri*lpaž|*tu, 
kad lokiu poliillltu buvo “didelė 
klaida”. Tačiau Jie Ir dabar dar 
nesisurnuitlja versti kaltę ant 
socialdemokratų gulvo* Ir va
dinti juo* “išdavikais”I Vadi
nasi, dn ir dabar Maskva nesi
liauju sąmoningai apgaudinė
jusi darbininkus.

Antru kartu prezidentas Rooseveltas prakišo kon
grese, kuomet atstovų butas dauguma 210 baisų prieš 
155 atmetė “mirties paragrafų” įstatymo sumanyme 
apie viešojo aptarnavimo (gazo, elektrikos ir tt) įmo
nes. Tą paragrafą senatas priėmė, ir dabar eina pasita
rimai tarpe senato ir atstovų buto tikslu suderinti abįe- 
jų kongreso sekcijų nuomones.

Minėtasai “mirties paragrafas” duoda teisę valdžiai 
uždaryti vadinamąsias “holding” kompanijas, t y. to
kias kompanijas, kurios laiko kitų kompanijų šėrus 
(akcijas) ir gauna iš jų dividendus. Su pagelba šitokių

NAUJIENOS, Chlcagd, IR

NiinktiN, lėktuvu* lengvai rito- 
*1 Išcmicnluohi irlkšlo tie* 
umguru.

Lėktuvą piiHhuMu* prie ulk- 
Hės krašto, viriui* iš sargų, 
Eddic, (sargų yru du, kuriu 
saugoju “Ll 
naktį) ėmė Miikll propcler|. 
Kul motorus buvo užMnrdiio- 
hi* Ir įšilo, lai palengva nu
važiavo ( Šiaurių lako gulą Ir 
iiInIhIoJo 
dar kurtų pabandė motorų, Ii 
palaido lėktuvą pietų kryp

patyrę*, 
knd Karpavlčhikui Ir Slmoknl- 
ėlui'. atsilankius Ncw Yorke 
(pirmasis važiavo į Kauno kon
gresą, o masonas Simokaltis 
buvo nuvykę* pargabetvtl Chi- 
eugon vy»kii|>ų Matulionį), to
nai buvo atlaikytu slapta tau
tininkų Ir sandariečlų konfe
rencija, kurioje dalyvavo p. p. 
Vltalti*, Vinilais, StruniMkl*, 
Karpiu*, Simokallls Ir keletą* 
kitų “tautiškų veikėjų”, atsto
vavusių Gegužlo-Lopattou-lhi- 
Čiuno “triumviratų“.

Toje konferencijoje buvo (ta
riamasi, kaip “užkariauti” Su
sivienijimų. Buvę daug ginčų, 
taip kad tautiška* "schodas” 
ką tik nepakrlkęs. Daugiausia 
ginčytasi dėl kandidatų Į SLA. 
prezidentus, 
esu nutarta stalyti | lų vietų 
Jonų Grinių Iš Phlladolphijos, 
kad tuo budu butų suskaldyti 
*oclnllstų balsai.

Ilgai nelaukdama#, sirenos 
kaukimu besiremdamas ir 
skambalu pranešdamas apie sa
vo atvykimų, atvažiavo | laukų 
ųmbulansas ir sustojo prie han- 
garo durų.

Airporto įstatymas reika
lauja, kad darapt pavojingus 
skraidymus butų vietoj gais
rininkai ir ainbuiansas, Nie
kas, mat, negali užtikrinti, kad 
nelaime neatsitiks.

Bet neužteko ambulansų ir 
gaisrininkų. Pasirodė airporte 
ir didelis krantų apsaugos hy- 
dropianas, pasirengęs tuojau 
skristi Vaitkui į pagalbų, jei 
kartais jisai, beliedamas lauk 
gazolinų, nukristų į jurų.

Skambalų ir nepaprasto ju
dėjimo sutraukta, airporte su
sirinko didelė minia žmonių. 
Net prie lauko remonto be
dirbu darbininkai metė lope
tas, kirvius ir kujus ir susi
grūdo prie tvoros. Jie nelau
kė persergėjimo signalo pra
sišalinti iš lauko, kad lėktų- 
vui susikūlus jiems nereikėtų 
nukentėti.

“IJtuanica pagaliau#, 
buvo išstumta iš hangaro. 
Balta, ir daili, ji suspindėjo 
saulėje, kaip koks didžiulis 
paukštis išskėstais sparnais. 
Būrio savanorių Vaitkaus pa- 
gelbininkų stumiamas, nors ir

lakūnu* turi kelti nuo žemė* 
vairai* lėktuvo uodegų Ir no- 
lol*tl Jo “nortlai” perdaug Min
čiai durti | orų.

AlrportleČiul toliau aiškina 
aerodromų žargonų naudojant, 
knd kai kurio lakumd bando 
lėktuvų “nuplėšti nuo žemė*“ 
Taip yra apibudinama* pakili* 
mus, kuriamo lakūnas nelei
džia j*lbėgėjunčlam lėktuvui 
pačiam pakilti, bei stalgiai vai
ru nuleidžia lėktuvo uodegų, 
Iškelia stačiai | orų jo no*i Ir 
tokiu budu atplėšia lėktuvų nuo 
žemė* ir pakyla. Bot Šitaip por 
daug ankNti iškelta* lėktuvą* 
neguli išsilaikyti oro Ir nupuo
lu atgal žemėn. Kartais, pirm 
negu lėktuvu* tikrai pakyla ir 
pradeda lėkti, įvyksta keli to
kio kritimai^

Kiekviena* sunkaus, sakysim, 
i tonas * veriančio, lėktuvo puo
limas skaudžiai atsiliepia į vi
sas jo dalis. 
na instrumen

ne visi gudrus “sky 
inai’’ pasiseka.

Savo raporte 7-am kongre
sui, kuris dabar eina Maskvo
je, Komunistų Internacionalo 
Pildomas Komitetas tarp ko 
kitu sako apie savo klaidas:

“Iš vienos pusės didelė 
klaida buvo aedakainiioti fa- 
Stano pavojaus (musų pa
braukta.
kitos

SLAPTA TAUTININKŲ IR 
SANDARIKCIŲ KONFK- 

RENCIJA

lino IŠ didžiųjų tankų. Gazoli
no UI lojimui lėktuvo šono yru 
(rengtu* *poohdl* vamzdi*| 
“dump valvo“, kur| lakūne* gn 
h atidaryti arba uždaryti iŠ 
vleto*, kurioje *ėdl *krl*dama*.

Gazolinų pilant lankant, la
ku i\'t* lurj oro užgoslntl moto
rų. Dėl (o, kad Iš degančio mo
toro lokiu kibirkšty*, kurio* 
gazolinų gali labui lengvai už
degti. Svarbiausiai dėl to, kad 
oro Išpilta* gazoliną* bovoik 
momciilullul pavirsta | duja*, 
o to* dujos užsidegu daug leng> 
vlaų, negu guzui imi* *ky*timo 
formoje. Gazolino dujom* už*l- 
dogu* rozulUta* butų okspliozl- 
Ja, kuri lėktuvų uždegtų.

Al* pavoju* tik susimažina, 
motorų užgesinus, bot no visiš
kai prapuola. Sunkiam svoriui 
Iškulti apie 8,000 pėdų — moto
rą* turi, pusėtinai padirbėti.

Sunkiai bedirbdamas, Jis 
smarkiai įkaistu, O Iš Įkaitusio 
lėktuvo, nors Jis Ir yru užgesin
ta* kibirkštys toboskraldo pot 
kur| laikų.

Nuo Jų apsisaugoti, lakumu, 
turi, uždaręs molorų, lulcterdti 
kolias sekunda* iki viso* kl- 
blrkMys pranyk*.

Bot Čia atsiranda vėl naujas 
pavoju*. Motorui neveikiant, 
lėktuve* negali laikyti* ore — 
ji* imu kristi. O su sunkiu svo
riu lėktuvas krinta labai grei
tai, Por 
va* gali 
Ii. Jeigu 
perdaug 
motorų ncpaslMcktų Iš naujo už
degti, ityl ir vėl nelaimė.

Nestebėtina todėl, kad ban
dymų laukusieji prisiklausę 
jnechanikų kalbų Ir žinodami 
apie tuos visus jutvojus, nervi
nasi, stovėdami iš tolo nuo lėk
tuvo.

Bet Vaitkus šypsojosi, juoka
vo ir triusėsį, Matydamas ka 
kurių susirupinusius veidus, 
j U aiškino, kad skaitlinė* rodo, 
jog “Lituuniea 11” lengvai pa
sikels, o pirm pradėsiant lieti 
lauk gazolinų, jisai pasikeisiąs 
užtektinai aukštai, kad bekris
damas neįdurtų nosim J žemę.

Su sargų pagalba viską pri- 
ruošęs, Vaitkus, gyvas, links
mu* kaip visuomet, užsimetė 
Švarkų ir nuskubėjo į airporto 
adminiHtracijoH romus pranešti 
viršininkams, kad bandymas 
tuoj prasidės. Vos spėjo Jis iš 
ten sugrįžti, jau pasigirdę, at
skubančio užgniagesių 
skambalas. Pilnas gaisrininkų 
ir visokių įnagių trekas įvažia
vo į airportą ir nudundėjo Į 
galų tako, kuriuo Vaitkus ren
gėsi kilti.

Netrukus atūžė ir policijos 
patrolka, iš kurios pasipylė 
koks tuzinas mėlynšvarkių tvar
ko* dabotojų.

Prisiklausę airporte 
baisių, kruvinų istorijų, 
bančiom kinkom laukėm 
tuanicos H” paskutinio sunku
mo svorio bandymo, kuri* jau 
įvyko porų savaičių atgal.

Prisirengdamas tam bandy
mui lakūnas pripylė beveik pil
nas tankas gazolino, pasiėmė 
beveik tiek pat alyvos, kiek 
vėliau įsipylė skridimui ir su
krovė j lėktuvą viską, ką pa
ims su savim į Lietuvą. Lėktu
vas svėrė beveik tiek pat, kiek 
jis svers, kai lakūnas pradės 
kelionę Lietuvon, kurią dabar 
trukdo nemielaširdingas oras, 
užnešęs ant Vaitkaus kelio aud
ras ir lietus.

Bandymų belaukiant, pas vi* 
sus žmones airporte, išskyrus 
tik lakūną Vaitkų, buvo pasi
reiškęs nervų įtempimas. Kili’ 
irias su 7,500 svarų sveriančiu 
lėktuvu bandymams mažai ski
riasi nuo kilimo kelionei su 
7,800 svarų lėktuvu. Visi gal 
vojo, kad jeigu lakūnui nebus 
lemta pakilti laimingai į kelio
nę, tai nepakils jis ir bandy
mams. Jei negalės pakilti — 
greičiausiai suduš ir gyvas var
giai beišliks, nes “Lituaniea II’ 
yra labai greitas lėktuvas ir 
jei suduš, tai suduš taip, kad 
paliks tik šipuliai. ' *

Su svorio bandymais reikėjo 
surišti ir kitą pavojų. Pasikė
lęs su sunkiu kroviniu lakūnas 
negali nusileisti neišliejęs didės- 

Tik nės dalies arba net viso gazo*

“Nttujo*io* Anglijo* tauti
ninkai manė“, sakoma įlojo 
“Kek” Žinioje, “ kad tam 
urėdui geriausia tiktų adv. 
(Mis arba adv. Kordoną* 
(Bngdžlunns), abudu IŠ Chl- 
ragas: bot juos labai ‘Nudir
bę*' Simokaitis. ‘Jeigu Juo* 
pastatysit, tai chlcagločial 
sukils,’ pasakęs jisai. Gi prieš 
adv. Uviekų iš Detroito pies
tu stojęs St. (JoguŽio delega
tas. Ginčai buvo priėję prie 
to, kad vienu tarpu sandario 
Čia! su tautininkais jau be 
maža ko nesusimušę.

“Strumskio kandidatūrai 
buvo priešingi Brooklyno 
tau lininiai. .lis priviręs daug 
* košės* ' ^UjtfVidbijątne |ų 
‘Vienybės’ moi’tgiciais. Juo
zas Bačiūnus pats ncapsičniū 
kandidatuoti, nes jam gana 
jau brangiai kaštavusi kan
didatūra Pittsburgho seimo 
metais.“

amas eugadi- 
utiiuosuoja 

šriubus ir nusilpnina tankus, 
taip kad jie ilgainiui prakiura; 
be to, a tl i uos uo ja nuo lėktuvo 
liemens (vairias atskiras dalis. 
O tas duoda pradžių vibracijai, 
kuri yra pragaištinga dar nesu
gadintiems instrumentams, tan
kams ir, svarbiausiai, pačiam 
lakuntii.

Taip iškilęs lakūnas, tvirtina 
tie žinovai, kelionės laimingai 
neužbaigs. Turės kur nors nu
sileisti arba kur nors nukristi 
ir užsimuš, arba prigers vande
nyne.

zulintus Šito* Jų “dldvIPM kini- 
do*M buvo tu*, kad fašizmu*, 
ačiū komunlNtų pagalboj, laimė* 
Jo pergalę Vokietijoj o, Austri
joj# Ir vijojo rilėjo kilų šalių.

Komlivtorno kardinolui ypuč 
sunkiui nusidėjo, padėdami Vo
kietijos hitlerininkams. Jl« 
skelbė ir liepė *kolbt( savo 
klapčiukams Vokietijoje, kad 
''naciui” esu “nepavojingi”. Po 
Hitlerio, girdi, valdysimo "mes” 
(“Nach Dltlor — wir”). Tuo 
laiku, kul Vokietijos socialde
mokratai doMporutlŠkal gynė 
demokrallnę respublikų, tol Vo
kieti J o* komunistų vadui 
Tlmelmunn, Torgloę Ir kiti pa- 
nušus avigalviui — Šaukė, kad 
Nvurblousiu* darbininkų priešas 
tat winktomok ratui (“Dor 
llauptfėlnd ist die Sociuldemo- 
krūtie I”).

Taip Jiem* liepdavo *kolbtl

bizniui, nes per jas susikoncentruoja nedaugelio žmonių 
rankose milžiniški kapitalai. Bet dauguma atstovų kon
grese prezidento neklauso. Jie bijo, kad jeigu jie bal
suos taip, kaip liepia Rooseveltas, tai per ateinančius 
rinkimus jie negaus iš tų kompanijų finansinės para
mos. > 1 L

Nepajėgta laimėti proletariar 
to pagelbimnkais farmerįus 
ir smulkiąją buržuaziją.“ 
Taigi dabar kominterno šulai 

prisipažįsta, kad jie iš vienos 
pusės nedakainavo fašizmo pa

matė “fa
šizmą” tenai, kur jo nėra. Re-

“Llhninicn“ *1lnku taku 
pradžioje pamažu, bei po plr 
mo Aliuto pėdų — vi* grei 
čia u Ir greičiau.

Nesvyruodama 
imi, “Liluniilcii”

Tai taip “skymuoja“ tie 
“tautiški“ vyrai. Įdomu, kadį 
neva "kairieji“ sandariečiai,. 
Vinikas ir Vitaitis, jau plakasi 
prie fašistų. Tai buvo galima 
pastebėti ir iš “Tėvynės“, kur 
toks nerimtas vaikezas, kaip 
Karpiukas, buvo tituluojamas 
“gerbiamu veikėju“. Bet san- 
dariečių ir fašistų bičiulyste, 
matyt, jau tiek yra sutvirtė
jusi (iki sekančio susipešimo!), 
kad jie kartu laiko slaptas kon
ferencijas ir "dalinasi vietomis“ 
SLA. Pildomoje Taryboje.

čia dar galima pridurti, kad 
tarpe fašistų ir sandariečių yra 
vedama slapta agitacija "su
artinti“, o toliau ir visai siu 
jungti “tautiškąjį“ Susivieni
jimų su Romos katalikų Susi-: 
vienijimu. Tuo budu, manoma, 
pažangusis elementas "tautiš
kame“ Susivienijime butų pa
žabotas. Šituo liksiu daugiau
sia ir p. Lopatto yra peršamas 
į Pild. Tarybų (jisai priklauso 
prie abiejų Susivienijimų). Ta
čiau

tambieji fabrikantai, armijos 
generolai ir dvarininkai pasirinko Hitlerį už “vadų” ne 
dėl to, kad jie butų pritarę jo “idėjoms”, bet dėl to, kad 
jie norėjo panaudoti jo sufanatizuotas gaujas darbinin
kų masėms terorizuoti ir savarankiškam visuomenės 
judėjimui sunaikinti.

Hitlerio bandos tą darbą atliko labai sėkmingai, ir 
už tai “fuehreris” (vadas) gavo kanclerio vietą. Bet ką 
jos už tai gavo? Hitleris buvo žadėjęą joms visokių gė
rybių — ir pigų maistą, ir paliuosavimą nuo rendų, ir 
gorus uždarbius pramonėje, žodžiu — korte ^socializ
mą”. Prie to dar jisai sakėsi iškovosiąs laisvę ir garbę 
visai tautai. Tačiau/ jau^praėjo apie trejetas metų nuo 
to laiko, kai Hitleriui Kuvo pavesta valdžia, o tos žadė
tosios gerovės, kaip nėra, taip nėra. Vietoje jos, Vokie
tijoje didėja masių skurdas.

Nesulaukę žadėtųjų materialinių gėrybių, hitleri
ninkai ieško nors “dvasinio pasitenkinimo”, išlledami 
savo kerštą ant įsivaizduotųjų priešų.

Tie, kurie “nacių” gaujas panaudojo savo tikslams, 
supranta, kad jos elgiasi negerai. Jie nori, kad Vokie 
tijoje butų ramu ir kad pasaulis į ją žiūrėtų, kaip į ci
vilizuotą šalį. Juo labiau jiems tai svarbu, kad Vokieti
ja yra labai nubiednėjusi ir be finansinės pagelbos iš 
užsienio ji vargiai gali atsigriebti ekonomiškai. Todėl 
Dr. Schacht ir prabilo, stengdamasis apmalšinti įduku- 
sius rudmarškinius ir nurodydamas į pavojų, kurį jų 
barbariški žygiai grasina užtraukti ant Vokietijos. Per 
Hitlerį jisai kalba į hitlerininkus.

Bet kas jiems galvoj, ką pasaulis mano arba sako 
apie jų darbus? Argi pats “vadas” nemokino jų, kad 
pasaulio opinijos nereikia paisyti? Ir ko Vokietijai bi
jotis anglų, franeuzų, amerikonų arba kitų tautų boi
koto* kuomet Hitleris per metų metus skelbė, kad jokie 
priešai negali vokiečiams niejto padaryti?

Sunku dabar Schachtui ir net pačiam Hitleriui pa
keisti jų protavimą. Ginčą tarpe išnaudotojų, kurie su 
“nacių” pagelba sunaikino demokratinę tvarką, ir tarpe 
alkanų, į desperaciją įpuolusių “nacių“ minių 
veikiausia ne kokie nors argumentai, bet jėga.

' Paskui nustojo kilęs. Pa
mažu JI* ėmė slinki! žemyn 
ir Ntuigiui iŠ Jo pasipylė ilgas 
baltų dujų kamuoly*. Jis nu- 
sidrlcbč keli* Šimtu# pėdų pa
skui lėktuvą 
po ore.

Tai buvo 
Vaitkus ėmė 
“dumpuoti“. 
šimtus pėdų, 
kilo Ir antru 
tą kiekį gazolino.

Pylė keturis karius, viso 
apie 500 galionų. Operacijos 
pasi*ekč gerui, ir nors nuo že
mė# nebuvo galimu to maty
li, užgesintus motorus kiek
vieną kartą lengvu! užsideg
davo.

Išpylęs gazoliną Vaitkus 
ėmė leistis, o susirinkusi pu
blika linksmai Šoko ant am- 
buiunso Šoferio ir ugniagesių, 
šaukdama jiems: “No busi- 
nevs today, beiter luck pext 
lime.”

Vos spėjo Vaitkus nusileis
ti, tuoj jį apspito airporto vir
šininkai, lakūnai ir draugai, 
sveikindami su pasisekimu ir 
vyriškai atliktu pavojingu 
darbu.

Džiaugėsi ir Vaitkus. Triuk
šmui praėjus jis nužingsniavo 
su dviem pagelbininkai# iš- 
mieruoti dalį kelio, kurią su
naudojo pakilimui.

Žengdamas dideliais žinks- 
niais jis gyvai pasakojo, kad 
pakilo į 20 sekundžių laiko, 
kad visi motoro “arkliai“ sma
giai traukė ir kad “the stop, 
she is O. K.”. O Vaitkaus 
trumpas “O. K.“ reiškia did- 
Žiausį komplimentą kokį jis 
gali suteikti,

“O dabar — to celebratc the 
suceess, lefs ha ve an orange”, 
ir iš kišenės išsitraukęs dide- 
lį apelsiną €mė Jį su apetitu 
čiulpti.

“Kas man labiausiai patin
ka,“ pasakė Vaitkus, “tai — 
kad aš figeriavau, jog man 
reikės apie 2,100 pėdų, o ji 
iškilo per 1,800 pėdų.“

GlUcognJo
Matams
Ihiad metą .....
Trims mėnesiam* •MmMMmssmsM

Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

(Jrioageį per l*ueštoio|ust
Viena kopija
Savaitei
Mėnesini Mtsasmm

Suvienytose Valstijose, ne Chleagoj 
paštai

Metanui
Ihteel metų tmmee|*meeeMme#etaa

Trims mėnesiams MtteMeaooteseteese

Dviem mėnesiams Meee*Mee*e*eM

Vienam mėnesiui
Lietuvon Ir kitur ulsionluoso 

(Atpiginta)
Metama
Pusei metų
Trims mėnesiams ................... 9.30
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy

Orderiu kartu su ulsakymu.

nck rypdii- 
įsibėgčju ir 

žiūrėtojai nei ncpanuitė, kaip 
Jo* ratui paliko žemę. Kitas 
3,500 pėdų tuko gulu* buvo 
dnr toli priešakyje, o lėktu
vu* Jau buvo ore ir hilpulš- 
kui kilo aukštyn.

įtempimu* atslūgo. Žiūrėto
jai ėmė Jcngviuu kvėpuoti. Pa
sipylė iš visų lupų visokie ko
mentarai, lakūno draugai be
velk šokinėjo iš džiaugsmo.

O lėktuvą* tuo tarpu suko 
didelį ratų aplink airjmrlų ir 
vis dar tebekilo aukštyn. Ko
pė JI* į viršų, kol nepasiekė 
kokių (rijų tūkstančių pėdų 
aukščio, hd pranykdamas tarp 
debesų, tai vėl pasirodyda
mas. i

NK\V YORK. .luly 30. —•» 
(Specialiai “Naujienom*”) — 
Kloyd Bennott Airporto, km 
randasi įeit. Vaitkus su “Ll* 
tunnicn U” ir Iš kurio musų 
lakūnas pradės kelionę | Lie
tuvą yra sekama, kad Jei 
transatlantini*, lakūnas pakylu 
paaekmlngal *u dideliu svoriu 
gazolino, tai reiškia, kad Jo 
skridimas yru 50% nusisekę*.

Kai lėktuvą* nopnslkolln, lai 
skridimas tižo Ir pasibaigiu, o 
jo vietoj paprastai (vyksta tra
gedija. Taip pasakoja to air
porto veloranui. Jie su jiasi- 
balsėj imu prisimena Balą Is
lamą Du Pinedo, kuris bandė 
Išsikelti iŠ Bennctt lauko su 
sunkiu lėktuvu skridimui be 
sustojimo | Persiją. Lakūnas 
nepajiegė sunkaus įsibėgėjan
čio IčktuMm suvaldyti. Jis ėmė 
zigzuguoti, krypo ( vieną pusę, 
| kitą vos neapsivertė ir kelio 
gule atsimušė1' į tvorą. Įvyko 
oksplioziJa, sųvirš 1,000 galio
ną gazolino užsidegė ir l)e Pi- 
nedd žuvo liepsnose kelionės 
nei nepradėję*.

Ir pereitą mėnesj įvyko pa
naši nelaimė, bet jojo gyvybių 
niekas neprarado. Du jauni 
broliai portugalai, grafas ir 
markizas Montevorde bandė pa 
kilti skridimui be sustojimo j 
Rymą, Italiją Ir jų lėktuvas 
neįstengė pasikeiti. Įsibėgė
jęs beveik visą mylią, orlaivis 
pašoko tik kelias pėdas j orą, 
nupuolė atgal į žemę, atsimušė 
į kelią, einantį pro airportą ir 
ten sugriuYbU-Lėktuvas sudu<* 
žo, bet laUnnAl išliko gyvi, nes 
jie turėjo užtektinai šalto 
kraujo neužmiršti užgesinti 
motorą. Jei’ motoras nebūtų 
buvęs užgesintas, tai kai po su
sitrenkime pasiliejo gazolinas, 
kibirkštys einančios iš motbro 
vamzdžių butų jį uždegusios, 
ir abudu* lakūnai butų sudegę.

“III omen”, katastrofai įvy 
kus aiškino* airporto mechani
kai. Portugalų nelaimė bu
vo beveik tokia pat, 
kaip ir toji, kurioje žuvo De 
Pinedo. Jų lėktuvas buvo to
kios pat išdirbystčs kaip De 
Pinedo. De Pinedo buvo italas, 
o jie lėkė į Italiją. Pagerbda
mi tą tragingai žuvusį lakū
ną, Monteverdę broliai pava
dino savo lėktuvą De Pinedo 
vardu. Ir persimetęs aiškink 
prietaringiems mechanikams, 
kad tos dvi nelaimės buvo tik 
supuolimas, bet jų neįtikinsi 
Sudegusio De Pinedo vardo su* 
jungimas su Monteverde skri
dimu, lėmė jieins pražūtį—neti
kėliai sau aiškina ir tiek.

Bet ir pasikėlimas nėra ly^ 
gus pasikėlimui, aiškina toliau 
airportiečiai. Pasikelti pasek 
mingai, reiškia leisti lėktuvui 
sklandžiai, be perdidelio įtem
pimo pačiam iškilti j orą.

Tvirta ranka valdomas kad 
ir sunkus lėktuvas, jei turi pa
rinkamai stiprų motorą, įsibė
gėja ir kai žeme besirisdamas 
pasiekia ganėtinai didelį 
t j, pats ima keltis į orą.
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universo 
of chaos of elementą

Upon Eating Crumbs Of Dry Bread
. " i, ■. ■ —Under the implacablc silcnce of the sun

’lliere are many little xvorlds splnning <Ait thoir unlmportnnt diiys, 
Each little xvorld feeling that the alin shines for its happiness ulone. 
And no doubt the nūn, 
The great, golden sun in Its blazing power, 
Fcels that it is tho grcatest ©lement in the 
Forgctting tho accident that croated it out 
ln some mad moment of inspiration;
The artist moving off to another canvas 
ln that far off studio.
A day shall come perhaps, \vhen the critics 
Will sneer at the tawdry botch 
And the artist will dostroy his work carelessly and xvlthout thought, 
Moving on to other dreams, 
To other endeavors.

thoven, Bralims and Wagnei\ 
we know that while they «n<- 
joy ja«z, in another mood 
they h a ve real need for music 
that spcaks to the beari and 
the spirit. Jn time, therefore, 
1 am convinced that a deep 
and universal music, exprcssed 
in our own musical terma will 
come.

of a garguntuun otornity

What a travesty the individunl is .... what a minute particlo ..
Blown in gusta of frenzicd wind

«Down a cold street
Or hanging likę a moto in a sunbeanų
Only now and again rt'alizing its pitiful ununportance in tho henvy burdon 

of thigs that are ....
Under the trembling silence of the stars
Where the sky comes down liko a bhie bowl over a crackod sauccr,
Again in the frantie maelsU'oin of the city
Where the tides pour up aml <lown tho stormy canyons 
ln dwindling and rising monotonies of soundj 
Again on the open sea,
The roar of the vvater eternally pounding upon the consciousness,
The slanting skyline drifting likę a slit of black -
At the edge of the \vorid,
The sunset aml sunrise coming thru the partod eurtains
Upon a desolate stage ....
And ahvays the soul,
A pin-point of light upon a platinum wiro in vacuum.
Būt to those whom the echoes of sardonic laughter
Come on the lips of the xvind,
There is the hint of their glittering smalines^,
Hovering in a tantaliaing globule of fire 
That burna to asiles

Du Meksikos gu bernu toriai — Osornio (kairSj), guberna
torius Queretaro ir Villarcal, gubernatorius Tamulipas valstijų, 
prieš kuriuos sukilo tų valstijų valstiečiai,

“Whcn this happens, ii is 
difficuit to imagine hoxv rich 
wiil Jie the variety of musical 
CKpression in our country. Wc 
have -so many different types 
nnd conceplions of life .... 
Imagine the differenee be- 
l\veen the great forest landa 
of the iiorlhAvest, the desert 
lite in New Mexico, wilh ils 
luditui aml Mexican colorbig, 
and the life of the New Eng
iami residents or the Man
hattan kurnant. The music of 
the fulure will be the true ex- 
pression of iheso various ns- 
peets of our nailonai life.

the radio we skali all the time 
reach greater unity of spirit 
and develop a strong and 
clear nailonai belief.

feel that music is one of 
the mosi perfect medias for 
,expressing national ideas. The 
younger gcneration fvcls that 
..., and some day they will 
express it clcarly and certain- 
ly. Then we will spcak of the 
American genius in art.”

I asked him if J could re- 
port his words to a public of 
young Lithuanian music fol- 
lowers, giving the feeling of

oplimism and progresą.
“Mušt assurcdly,“ he said.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIE6UUTYJ

Arti prie ežero, knygyno, dullfis 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigų.
Švarus apčlldytl kambariai, mau
dyklas ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASIUS, Sav.

1245 S. Michlgan Ar. Vlctory 4686

Atidarymas Halsted Inn Taverno
įvyks

šeštadieni, Aug.-Rugp. 3,1935
Hps muziku — šokiui — gfiriinns ir skanus užkandžiui. Kviečiamo 

visus musu draugus ir piižjstamuH atsilankyti.
HALSTED INN

4311 So. Halsted St.
A. GUZAUSKAS ir W. BRAZAUSKAS. Sav.

all that it touches.

evilably 
musical 
natūrai 
menus of expressing our per
sonai spirit and ideas. As an 
obvious example, the rhythm 
of American life is totally dif- 
fercnt from the rhythm in 
other countries. Wilh our own 
characler of impulsivencsa, 
the rhylhms of other lands 
are not adeųuate to the treal- 
ment of our national spirit.

-shake loose other 
idioms and find a 
and mosi eloųuenl

vilality, the drive. Jazz is, in 
musical lerms, the result of 
somelhing very nccessary in 
American life. That is, the 
blending of the cultures of the 
xvhite man and the Negro. It 
is not African music, būt 
somelhing that has grown up 
i n our land. Only a small part 
of Jazz is really Creative. Mosi 
of it is very feeble and mean- 

Thal xvhich vvill Jive

“A largo part of tlils part 
of t his developmcnt wiil be 
mudu possibk by radio, bc- 
cause thru (be commumcallon 
of thought and feeling over

To them the echoos 
Rising liko mclodies

of that sardonic laughter 
of darkness in a chorus of stars 

There comes only the hopc. the sceking, 
The lifting of tiny haiuis upon a monstrous eliff, 
A Jonely cry in the ioneliness of sobbing pinos, 
The fluttering of unseen svingą, 
And then the šame silencc.
No doubt, the seers, the doers, the aspirers, 
Clutching suddenly at the slopes of their dreams, 
Are able to laugh back at that sardonic laughter, 
Their minute shrieks fluttering in the thunderstonn ridiculously 
Swallowed in the mounting waves of sound.
And not ahvays to those it is allotted the divine right to laugh 

into that invisible face
That spits eternity with its crackled mirth; 
Not ahvays has genius the right.
Now and then i n the human stream
Fiowing over the earth, 
There rises some mis-erable tliing 
Whose tiny hands f’.utter forth in a gesture of eurses, 
Without an audience,
Or an opportunity for the hosts to admire;
Some individual, say, with only the concentrated power of laughing 

that one time
Then giving in with a snapping of \vires and erushing of love. 
Doubtless, even here there is no vision, 
Nor color or mingling of colors,
Merely the unespluined blazing to a bright glow on a thin platinun) 

wire
Followed by the šame silcnce, the šame darkness that obseures all.

Sardonicus Ironicus.

“The American crealion has 
been parlly done in Jazz, 
xvhich is really our folk lorc. 
A group of composcrs has 
groxvn up righl out of the life 
liere .... from the spced, the

ingless.
has an exlraordinary vilality, 
and its 
of rhythm
of our day

xvarring cross currcpls 
are charac toris tie

Stop 
Itching 
Skiri

back

back

Ironicus.

thcm. Of

“Because 
pecially radio audiences) dc 
mand great music, Bach, Bce

GUI’

Nk^jinu), Ilbfti’liaų ir DodorvlnBa— 
Stonio greit naloiigvliiii nknuHinuti nuo 
mlvoliiiną kliauda n,uo Eozoino#, npųo- 
gų Ir paimlių oilpn nnnvolkunių. Per 25 
meilia Žemo vartoj am aa Ir glrlamua 
milijonu kaipo Avarirn Ir aaugua valu- 
tas praAallnInnil odoa irltnoljų, Ulglr- 
tnH Good Hoiinokcioplng Buranu. No. 
4H74. 35c, 00c, Ir $1. Vįnl vglatMiln. 
kol užlaiko.

*^pardavimas

up

PIRMYN
SHARPS and FLATS

■

department has rc- 
ceivcd many complaints of 
the lack of discussion of a 
musical nature. ell, folloxv-Į 
ing the great number of hints, 
tlic thing xvc thought of was 
to hie oursclvcs up to the I 
National Broadcasting System 
Studios and try to intcrvicw 
one of the leading music mas- 
tvrs of that organization. W 
did. And xve found one v 
ainiable gcntleman xvho xvas 
xvilling to listen to a barrage 
of (juestions. also vvilling to

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

ansxvcr a fexv of 
course, this chap 
neeted yvith radio, 
chidcd that mediniu in his an- 
swers. One ąuestion that he 
was very eloųuent and iearned 
in replying xvas our “What of 
the future of American music 
and xvhat of the influence of 

, radio?” He just sat back, 
įsmiled, pleascd, xve suppose, 
becayse xve had struck a re- 
-sponsive chord, and said:

“Today, xvhen wc Aineri- 
cans speak of music, wc usual- 
ly think of the European Sy
stem of music. Būt we know, 

e.of course, that there are other 
’?r' I quite different systems that 

we do not hear būt that are 
equally alive and expressive, 
i.e., Japancse, Javanese, Arab- 
ic, Balinėse.

“Such a povverful land and 
peoplc as America will in-

sort of in-

ii

a c

• A different, ddicious 
flavor! Tlme-honored in-

and old-fashioned boiled

acw way. Txy ii!

stituto ir jos

HERBO- L AX
HERBO-LĄX iš žolių gyduolės padarytos pagal 
receptą daktaro kuris turi laipsni ir praktikuoju 
35 metai. Gydymas tomis gyduolėmis pasirodė 
nepalyginamas nuo ligų skilvio, kepenų, užkietė
jimo vidurių ir uždegimo žarnų. Jos pagelbėjo 
tūkstančiams ligonių, pagelbės iiUjums. Nepirkite 
smarkiai garsinamų gyduolių, abejotino gerumo, 
žolių arbata HERBO-LAN galite gauti tik Peop- 
les Health Institute ir tiktai Laboratorijo. to In-

padaromos yra regiftruoto vaistininko. į Jei nesijaučiate 
gerai, tai neatidėliokit nei vienos dienos, duokit save išegzaminuoti 
Šiandien. Atsiminkite, kad visa egzaminacija Peoples Health Intstitute. su 
X-ray ir Floreskopu, už kurią kitos įstaigos rokuoja $10,00, visai dykai! 
Tiktai medicinos daktaras su daugelio metų praktika, gali nurodyti 
gydymo būdą.
Nusipirkimui žolių arbatos HERBO-LAX ir dykai egzaminacijos atva
žiuokite i Peoples Health Institute, 160 W. Washingtop St., netoli La 
Šalie St., 2 lubos.Valandos nuo 9 ryto iki 8 v. vakaro, Nedčliomis if 
šventomis dienomis nuo 10 ryto iki 1 valandai dieną.
Reikalaudami žolių arbątos HERBO-LAX, rašykite aiškiai pridedami 
$1.16 Money Orderį. Adresuokite: . 1

HERBO-LAX — 166 W. WASHINGTON - ST.
Room 216 - 214 - • Chicago,, • III,

(Reikia moterų agentų)

SKOLINAM 
PINIGUS

—

i nuu uo r,jf|^mb'~bAUi<ANTO/7

ant pirmų ijFedŽralSavinos
MORGICIŲ ®|AN0 ^chIcago AT,0N

Statymui arba taisymui namų ir atmokejimo mor- 
gičių, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS
MOKA 4% UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šių 
Fedcralę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti' iki $5000.0.0 per Fe- 
deral Savings and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Sere- 
domis ir subatomis nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

OP CHICAGO

2242 West 23rd Place Phone Canal 8887
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

PETER PEN

žemo
f-OM S KINI I R P I "1 /\ 1 I O (si S

Prastoji regėjimą,
silpnas ir kreivas akis galima

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimu. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Y arda 1829

■a KAINOS

■

VISKAS UZ

KAD PADARIUS VIETOS RUDENS 
SEZONO PREKĖMS, IŠPARDUOSIME 
TURIMA STAKA BE ATSIŽVELGIMO 
Į KAINAS.

Elektrinių refrigerątprių, floor 
kainos numuštos nuo ....... ....... 25%iki 50%

- ■»»■■■■—.............

Radio, trumpoms ir Standard bangoms, $79.50 vertes
— dabar ................................................................ ...........
—■ i - i——

Parlor Setai $ 
garantuoti,

S39.50
GERIAUSI PEČIAI fiH
Su kiekvienu pečium — gausite virtuvei 9x12V 
linoleumą už DYKĄ.

“ROOSEVELT FVkNITVRE 00. Y#A <JU8V BALDV PIRKIMO VIETA”

ROOSEVELT FURNITURE 00., INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, ILL.

■.......... I O1*11 >1 'I|l>

—T

aukštyn
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Lietuvos Naujienos
VBA

nuo

prie

ELEKTR1KIN1AI
REFR1GERATORIA1

*99.50
RADIO

BUDRIKO PROGRAMAS
MES VISI

DIDUMO IKI 6 PEDŲIR .DIDESNI. 
TIKRA JŲ VERTYBĖ $150.00, PO

Amlit” ir kit. išnau 
doja darbininkus

ir sekmadieniais.
šokiams užlaiko 

išėmus pirmadienį

pre
savo 
Pro-

Pp. A. Guzauskas ir 
W. Brazauskas šian
die atidaro taverna

VIRŠ 100,000 UŽGANĖDINTŲ 
MUSŲ KOSTUMERIŲ CHICAGOJ

Dar liūdniau, kad tokie dar 
bininkai nėra apdrausti nei Ii 
gos, nei nelaimės atsitikimais

Apvogė ir gavo 
kalėjimo

So. Haltsed Stį šiandie įvyk
sta vadinamas Grand Opening.

Patėmykite jų skelbimą
Naujienose. — VBA.

TODĖL, 
KAD MES 

NEKLAIDINGAI 
REPREZENTUOJAMI!

Daktarė Susan A. R. 
kurios ofisas randasi 
6900 So. Halsted st., 
atostogoms j Bostonu 
apielinkę.

negirdėtas išnaudojimas pa 
šaulyje. Ką bekalbėti apie pro 
viųciją.

Dienos
3 litai yra labai

VISI MUSŲ 
KOSTUMERIAI

s. YRA 
UŽGANĖDINTI!!

Patėmykite jų skelbimą 
Naujienose šeštadieniais ir 
ketvirtadieniais. Teko matyti 
programų. Jie netik man, bet 
ir visai susirinkusiai publikai 
labai patiko

Mykolas Tananevi 
čius persikėlė nau- 

jon vieton
Mykolas Tananevičius, ku

ris per 30 metų užlaikė spaus
tuvę 18 gatvėj prie Halsted 
St., dabar persikėlė į savo se
ną vietą antrašu 760 West 18 
St. Victor Bagdonas, Brid- 
geporto moveris, kuris per- 
kraustė spaustuvės daiktus į 
naują vietą, dabar žinos kaip 
sunkus yra spaustuvės biznis.

— VBA.

“ kaulus ir 
kiti eina 

vietas, j 
dirba prie

Lenkas ir lietuvis 
bėdoj dėl falšyvų 

pinigą

Graborius Ežerskis 
persikėlė į naują 

vieta

M. LEVY AND CO
Gerbiamieji:

Aš labai esu užganėdintas jūsų darymo 
biznio budu. Jūsų patarnavimas negali būti 
geresnis. Aš nesuvartoju daug anglių, vienok 
mano stuba būna šilta per visą žiemą.

FELIX ZELEPUGS,
6438 So. Oakley Avė.

Guzauskai yra plačiai žino
mi Southsidėj, nes per eilę 
metų buvo ir dabar tebėra re
stauracijos bizny antrašu 5119 
So. Wentworth Avė. O p-nai 
Brazauskai yra buvę biznie
riai Northsidėj. Dabar abeji 
suėjo į partnerius ir atidarė 
gražią taverną antrašu 4311

M. LEVY AND GO
Gerbiamieji:

Karšto vandens plant, kurį man pardavėt 
yra perfect. Aš neturiu jokio trubelio užlai
kyti savo stubą šiltą visą žiemą. Turėdamas 
progą, rekomendusiu jus savo draugams.

ANTON MUSTEIKIS,
4^48 So. Francisco Avė.

Žąslių darbininkų 
vargai >

P-nas Ežerskis dabar jau 
yra naujoj vietoj, ir čia jis 
teiks tokį gerą patarnavimą, 
kokį yra teikęs senojoj vie
toj Town of Lake. Nubudimo 
reikale pašaukite naują vietą 
- Pullman 5703.

M. LEVY
Plumbing and Heating Supply Co

2117 S. STATE STREET, CHICAGO, ILL
Calumet 5366

Visi, kurie mėgiąte pasiklau
syti gražių* dainų ir muzikos 
per radio, nepamirškite ryt 
dieną, t. y. sekmadienį, nusi
statyti savo radįtf lygiai 5 vai. 
po pietų ant ^ĄAF stoties 
(920 kil.). Išgirsite gražių mu
sų liaudies dainų, mutzikos ir 
naudingų pranešimų apie spe
ciali išpardavimą nekuriu pre
kių Budriko krautuvėse per 
ateinančią savaitę. ši stotis 
yra labai aiškiai girdžiama net 
virš 100 mylių nuo Ghicagos. 
Pasiklausykite ir parašykite lei
dėjams laiškeli.—S. V.

Elmer Chrzanowski, 23 me1- 
tų, 4712 West 13 Street, ir 
John Valaitis, 19 metų, 1500 
Soužh 48 avenue, Cicero, ati
duoti grand džiurei sulig Jung
tinių Valstijų komisionieriaus 
Edwino K. Walker parėdymu. 
Tie du jauni vyrai yra kalti
nami mėginimu išleisti fal- 
šyvas $5 papieraites. Bondsas 
Valaičiui paskirta $1,000, o jo 
bendrui—$1,500.

šie du vyrai ir dar trečias, 
tūlas Casey Giba, 34 metų, 8030 
West 44 st., Lyons, tapo areš
tuoti trečiadienį, liepos 31 d. 
Berwyno policija areštavo juos, 
kai jie mėgino išleisti vieną 
tokią popieraitę saldainių krau
tuvėj adresu 7112 W. Cermak 
road. Trys kiti vyrai, kurie' 
sėdėjo sustojusiame prie krau
tuvės automobiliu j e, įpabėgo. 
Automobily betgi užtikta fal- 
šyvų popierinių su ženklais 
$30.00. ,

KAUNAS. — Daug kartų 
jau buvo rašyta apie piktą ir 
nežmonišką darbininkų eksplo
atavimą vienoj arba kitoj vie
toj. Tokių vietų yra labai daug 
ir apie jas pravartu pakalbė
ti. šį kartą kalbėsime apie 
Amerikos Lietuvių Akc. B-vę. 
Toji įstaiga turi gana daug 
tarnautojų ir visiems beveik 
yra nustatyta darbo laikas 8 
vai. į parą. Bet benzino išda
vėjui netaikomas joks įstaty
mas. Jis pradeda savo darbą 
5 valandą ryto ir baigia 12, 1 
ir kartais 2 valandą naktį. Va
dinasi, toks žmogus dirba į pa
rą po 15, 16 ir daugiau valan
dų už tą patį atlyginimą. Jei 
palyginti jo gaunamą 220 litų 
per mėnesį atlyginimą su dar
bo valandomis, tai pasirodo, 
kad jam per valandą neišeina 
net pusė lito. Atostogų , tas 
žmogus irgi negauna. Naujas 
įstatymas reikalauja, kad dar
bininkui butų mokama ne ma
žiau kaip 3 lit. per 8 vai.

Paskutiniais metais Kaune 
labai išplito pigios valgyklos, 
kuriose dirba daug moterų. Jos 
nežmoniškai išnaudojamos., 
dirbdamos per dieną 15, 16 ii 
daugiau valandų. Tokios mo
terys atostogomis nesinaudoja. 
Už sudaužytus indus atsako 
visos bendrai. Jų būklė yra ne
pakenčiama. Garantijos nėra. 
Mažiausis nesusipratimas su 
šeimininke, tuoj netenka dar
bo. Iš tokių valgyklų šeiminin
kių yra pagarsėjusios Laugau- 
dienė ir šaulių Sąjungos val
gyklos šeimininkė.

Trečioji vieta yra Soroku 
saldainių dirbtuvė. Ten taip 
pat dirba mergaitės po 12 ir 
daugiau valandų per parą ir “UŽ 
tai gauna 1 — l>/2 lito per die
ną. Moterys nėra įregistruotos 
į Ligonių kasą. Kiekviena sal
dainių vyniotoja suvynioja 
darbo metu per (12—13 vai.) 
iki 30 kilogramų saldainių. Tų 
I rų.šies saldainių klg. kainuo
ja 4 litai. Tai gi, viena darbi
ninkė suvynioja per dieną už 
120 litų prekių ir už tai gau
na vos 1

Graborius Ežerskis, laikęs 
įstaigą laidotuvėms adresu 
4603 So. Marshfield Avė., per
kėlė ją naujon vieton, būtent 
adresu 10734 Michigan Avė., 
Roseland. Telefonas — Pull
man 5703.

ŠIAULIAI. — Tūlas pilietis 
Šiauliuose labai mėgdavo link
smintis. Ir pinigų tam reika
lui visuomet turėjo.

Taip pradžioje jis užėjo į 
“Ąžuolyno” smuklę, kurioj ir 
pradėjo savo programą. Nuo
bodžiauti ilgai neteko nes tuo
jau prie jo prisidėjo nepažį
stamos ir neaiškios profesi
jos pilietės: Dumšaitė Vero
nika ir Vcrbickienė, Stasė. 
Smuklės savininkas taip pat 
sukinėjosi apie duosnų svetį, 
kurs ne tik pats gėrė, bet vai
šino ir nepažįstamus moteris. 
Pagaliau žmogelis tiek “susi- 
valstybino”, kad ten pat prie

Rytoj, nedėlioj, 11-tą valan 
dą prieš pietus, įvyksta regu 
liaris nedėldienio radio 
gramas, kuriuos leidžia 
pastangomis ir lėšomis 
gress Furniture Gompąny 
krautuvė, 3224 So. Halsted St. 
į ryt dienos programo išpildy
mą įeina keletas žymių dai
nininkų, kurie yra pasirengę 
gražiai padianuoti rinktinių 
dainelių. O programo vedė
jas, J. Romanas, patieks daug 
įdomių žinių ir pranešimų 
taip iš gyvenimo, taip ir iš 
prekybos srities. Viskas bus 
svarbu kiekvienam girdėti ir 
žinoti. Neužmirškite. — X.

P-nai Janeliunai, kurie už
laiko taverną, bowling ir bi
liardų biznį Auditorium skie
pe, dabar praplėtė savo biznį, 
įvesdami programos (froor 
show) tris kartus per savaitę, 
būtent trečiadieniais, šeštadie
niais 
kestrą 
dien,

Kepta žuvis veltui penkta 
dieniais, Cliop Suey šeštadic 
niais; pusę vištos arba stei 
kas bile dieną už 35 centus.

Palikęs kaimą, iškeliavau 
Kaišedorių link.

Kauno stoty j pastebėjau ga
na didelį skaičių darbininkų. 
Šie visi darbininkai buvo nuo 
Vievio. Iš jų kai kurie turi sa
vo žemės, gi kiti nieko.

šie vyrai uždarbiauja vežio
dami traukiniu žvyrą nuo Vie
vio iki Kybartų ir gauna 
1,50 lito iki 2,50 litų per 
ną. Darbas sunkus, bet tik 
jo butų.

Jie sako, kad Kaune 
viešųjų darbų darl/as geriau 
apmokamas negu provincijoje 
prie žemės drenavimo, 
uždarbis 2
mažas, nes ten dirbama 14—15 
valandų per dieną.

Provincijoj darbininkai vie
ni kitiems labai konkuruoja, 
nes čia kol kas dar darbinin
kų reikalais mažai tesirūpina
ma.

žąslių miestelio ir apylinkės 
gyventojai yra mažažemiai ir 
gyvena labai neturtingai, šia
me miestelyje valsčiaus sargas 
ir eilinis pašto laiškininkas lai
komi dideliais ponais. O ką 
jau bekalbėti apie mokytoj irs 
bei šiaip valdininkus. Jie i te
nykščius gyventojus žiuri iš 
aukšto, su jais mažai reikalų 
teturi, o apie bet kurį kultū
rinį darbą net ir kalbos nega
li būti. Valdininkai praleidžia 
laiką lošdami proferansą, kor
tuoja, girtauja.

žąsliuose gyvena kelios de
šimtys darbininkų šeimų. Mie
stelyje jokių didesnių dirbtu
vių nėra.

Vieni jų renka 
jiA>s pardavinėja, 
dirbti į tolimesnes 
miškus, dar kiti 
plentų arba eina durpių kasti 
Visų tokių darbininkų uždar 
bis labai įvairus. Daugelis tu 
ri tenkintis 60 centų per din-

stalelio ir užmigo. Tada pra
sidėjo liūdnoji programos da
lis: Vcrbickienė ištraukė iš 
svečio kišenės 900 litų, ku
riuos perdavė Dumšaitei, o ši 
— “Ąžuolyno” smuklės savi
ninkui Zinkevičiui. Vėliau vi
si trys tuos pinigus pasidali
no.

Iš šito viso dalyko susida
rė byla ir šidmis dienomis 
teismas nubaudė visus tris va
gišius po 9 mėnesius kalėji
mo. Dumšaitei, kaipo nepilna
metei, bausmė vienu trečda
liu sumažinta ir jai teks sė
dėti kalėjime 6 mėnesiai, (a)

Auditorium skiepe 
yra duodama pro

gramai

Mrs. Evelvn Smith 
chicagietė, buvusi burlcskių šokėja, bet dabar skalbyklų darbi
ninkė, kuri tapo suimta New Yorke ir prisipažino už $100 pa- 
gelbėjusi Mrs. Dunkell nužudyti jos žentą Lang, į kuri uošvė 
buvo taip įsimylėjusi, kad nutarė jį nužudyti kada jis paketi
no apsivesti su kita mergina.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St 

Tel. Boulevard 4705

Dr. Susan Slakis vy
ksta atostogoms

Slakis, 
adresu 
vyksta 
ir jo

lilgyį; U-
||
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TAIP ji IŠRODO KADA PLAUKIA

Šiandie laidojama Olson

FBIGIDAIRE
Metinės Mirties Sukaktuvės

DIENA

Gerkit ir Reikalaukit!

straight susirasti

jums reikia

Tikisi greitai suimti 
Evelynos Smith vyrą

i O
- ‘ v*

NATHAN 
KANTER

metų, gy 
2nd Avė.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinės

>12.00
>45.00
>15.00

>1.00

PEOPLES 
FURNITURE 
KRAUTUVIŲ

STOGAI 
ROOFING

LIGONINES 
HOSPITALS

Vėl primenama apie 
prapuolusi žmogų

Šiandie bus palaidotas bu
vęs Chicagos municipalio tei

Orchestra ____  _____ „_____ __  _______ ____
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai

Smith yra šio chiniečio žmo 
na. ‘ '

Dabar valstybes gy- 
policija praneša, 

ateity tikimasi

Chic. LietįDraugijos 
narių Harvey, III, 

išvažiavimas

PETRONĖLĖ PRANCKETIS 
Po tėvais Orbaitikė

Deliai grocernės klerko Er- 
vino Lang užmušihio yra su
imtos Evelyn Smith ir Blanche 
Dunkel 
nėjo ofiso 
kad artimoj 
suimti chinietj skalbyklos sa

Panelė Lendre Kight iš Homestead, Pa. užvis greičiausia 
perplaukė 440 yardų Amerikos plaukikių turnamente New Yor- 
ke, būtent į 5 min. 31 sek. Dienų prieš tai ji plaukė mylių re
kordiniu greitumu.

Onos Bruzgulis var 
duvių pokilis

CHICAGOS 
ŽINIOS

GENERAL MOTORS 
FRIGIDAIRE 
Bus Tamstų

Areštuotas Mandeville 
W. Zenke

Areštuotas už šovimą i 
policininką

S. L. Fabionas gavo 
valdžios vietą darbo 

departamente

Naujienų pikniko 
darbininkai

guliai taria širdingų ačiū. Jie 
dėkoja ir už atsilankymų į pa- 
rę ir už dovanas.

—Senas Petras.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar Jujuj stogu reikalauja patai- 

aymoT Palaukite mm ir hmm paša- u ‘ “i _: -, ...
taipgi darome vijoki 
darb*.

8216 So. Halsted tart.
... Tai. Vieton 4965.

Rezignavo iš politinio 
džiabo

p-nios Sophia Frinker, 35 me
tų, namus adresu 13104 Hou- 
ston Avc. Pririšę jų prie kė
dės ir grūmodami deginti jos 
kojas piktadariai privertė mo
teriškę atiduoti $70, kuriuos 
ji turėjo namie.

Kiek teko nugirsti, tai ir pel 
no iš šio išvažiavimo liko ir vi
si turėjo good,, time.

—Vienas iš C.L.D. nariu.

Glyde Calkins, 36 
veno adresu 306 — 
Joliet. Balandžio 6 
jis išėjo iš namų

Galite visai nieko ne- 
jmokėti ir iš Peoples 
Krautuvės nusipirkti 
šį geriausj refrigera- 
tor j taip mažais mo
kesčiais. kurie parei
tų tik $3.50 j mėnesį 

arba
41 fa CENTŲ

Ti-IF OAII Y

BUSINESS DIRECTORY

Buvusiam merui kalėji 
mas grūmoja

William Conrad, savinin
kas barbernės adresu 5963 So. 
Halsted St., areštuotas. Bėdon 
Conrad pateko todėl, kad po
licininkas Walter Lyons ank
sti penktadienio rytų prisiar
tino prie p-lės Reinert, kuri 
stovėjo ant gatvės kampo ir 
laukė gatvekario. Conradui, 
mat, pasirodę, jogei policinin
kas mėginęs merginų įžeisti, 
tai jis ir šovęs.

atrodo, kad 
Draugijai 

ateitis ne-

Atėmė iš moters $70 
jos namuose

, 7:30 valandą 
., sulaukusi 43 
gimus Panevė- 

Šeduvos parap., Ra- 
kaimo. Amerikoj išgy- 

28 metus. Paliko dide- 
vyra Povilą, 

Povilą, dvi dukteris Pet- 
* .1 

švogeri Juozapą, 
Krikščiūniene, švogeri 

Palicijona Krivickiene, 
Juozą, Veroniką Dc- 

ir ju šeimynas, broli 
Orbaiti, pusbroli Izido- 

pussesere Elzbie
tos šeimyną 

o Lietuvoj dvi se- 
broliu ir gimines.

smo vyriausias teisėjas pcf 
25 metus advokatas Harry 
Olson. Jis taps palaidotas 
Graceland kapinėse.

Vilione,
Z. Viliutė, 
šmotelienė, 
šmoteliute,

V. Mišeika, 
Arthur Montvid, 
Alex Ambrozevičia 
Edv. Šmotelis, 
V. Galskis, Jr.
J. Bložis,
J. Vilis.

Visi darbininkai malonėkite 
susirinkti į daržų ne vėliau 
kaip 10 vai. ryto.

Valstybės gynėjo Courtney 
asistentas, Thomas Dodd Hea- 
ly, rezignavo. Ateity jis užsi
ims privačia advokato prak
tika.

Persiskyrė su šjuo pasauliu 
liepos 31 dieną 
vakare, 1935 m. 
metu amžiaus, 
žio apskr, 
cimėnu 1. 
veno 
liame nuliūdime 
sūnų ~ ___
ronele ir Adele, 4 seseres Oną 
Samoškienę, 
Agotą 
Joną, 
švogeri 
venas, 
Rapolą 
riu Orbaiti 
ta Draugelis ir 
ir gimines 
seris. du 
Kūnas pašarvotas randasi 2439 
W. 69th St., Hemlock 5570.

Laidotuvės ivyks panedėli, 
rugpiučio 5 diena. 8:00 vai. 
ryto iš namu i Gimimo Pane
lės švenčiausios parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Pranc- 
ketis • giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras. Sūnūs, Dukterys, 
Seserys. Švogeriai. Bro
lis, Pusbrolis ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1138. ,

Buvęs Evanstono miesto 
meras Harry P. Pearsons, teis
mo nuosprendžiu turėjo mo
kėti alimonijos atsiskirusiai 
žmonai po $40 kas mėnesį. 
Dabar Superior teisino teisė
jo David įsakymu, buvęs 
Evanstono meras turi pasiaiš
kinti, kodėl negalima jį kal
tinti teismo paneigimu. Mat 
jis per keletu metų prasikal
to žmonai alimonijos net $6,- 
958.07. Teismo paneigimas 
kaltininkui, be kitko, grūmo
ja kalėjimu.

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupyki t pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corjp. apdrausta kiekvienos 
ypatds iki $5,000.00.

K. G. Urnežįs, 4607 So. Tgl- 
man avė., apleidžia Chica'gų 
sekmadienio rytų. Vyksta į

DYKAI DYKAI
CANCER KNYGUTĖ

Doctor B. Miller
549 N. Michigan Avė., Chicago, III. 

Tel. Delaware 2410 
Virš 10 metu gydo

CANCER - ULCERS - TUMORS

ilABVEY, III. — Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai Har- 
Vey, III., turėjo draugiškų iš
važiavimų liepd?s 28 dienų. Ga
lima sakyti, kad išvažiavimas 
buvo sėkmingas. Nes jame 
dalyvavo pusėtinas narių skait
lius, o dar buvo ir svečių.

Išvažiavimas buvo rengiamas 
he pelnui, bet kad palaikyti 
barių tarpe draugiškumų. Ir 
šiame išvažiavime pasirodė^ 
kad Chicagos Lietuvių Draugi
jos narių tarpe Harvey, III., 
yra solidarumas ir dėinėsis 
draugija. Kalbos ėjo daugiau
sia vis apie šių draugija. Tai 
gi, iš šalies žiūrint, 
Chicagos Lietuvių 
Harvey’j ui yra1 ir 
bloga.

šiomis dienomis žinomas lie
tuvių biznierius S. L. Fabionas 
tapo paskirtas darbo departa
mento tyrinėtoju. Jo užduo
tys bus prižiūrėti, kad darbi
ninkams nebūtų atimamos tei
sės organizuotis j savo unijas.

Kitų syk S. L. Fabionas va
rė platų real estate biznį.

Dvejetas metų atgal jis bu
vo patrauktas teisman buk tai 
už prigaudinėjimų real estate 
biznyje, bet tos bylos neturėjo 
pamato ir buvo panaikintos. 
Prie jo tik buvo bereikalingai 
kabinėtasi. Jis dabar turi pa
mato skundikus patraukti atsa
komybėn už jo gero vardo že
minimą.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St 

' Corner Maplewogd Avė.
Hemlock 8100 

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street

Lafayette 3171

P. Galskis,
P. Martinkaitis,

■■N- ' i. Al

ANTANAS JUKNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 diena. 2:00 valan
da ryte 1935 m„ sulaukės 44 
metu amžiaus, gimęs Žvingių 
parap., Dapkiškių kaimo. Tau
ragės apskr. Amerikoj išgyve
no 24 metus. Paliko dideliame 
nubudime dėde Mykolą Stoni, 
pusbroli Juozapą Juknis, pus
sesere Barbora Sūdaikiene. o 
Lietuvoj sesere Barbora Tar- 
vidas. 2 brolius Vincentą ir 
Stanislova ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi koplyčioj, 
1646 W. 46th St.

Laidotuvės jvvks pirmadieni, 
rugpiučio 5 dieną, 8 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Juknio 
giminės, draugai ir tiažystaini 
esat nuoširdžiai kvie iami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą-

Nuliude liekame.
Dėdė. Pusbrolis, Pusseserė. 
Seserys, Broliai ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 
5203.

Liepos 27 d. įvyko ponios 
Onos Bruzgulis, 4109 So. Rock 
well St., varduvių - parė. Kadan
gi pp. Bruzguliai yra plačia; 
žinomi biznieriai, užlaiką. dide
lę bučernę ir draugiški žmonės, 
tai ir į p-nios Bruzgulis var
duvių puotų susirinko daug sve 
čių—kaip kad Alvyte, Suvalki
joj, per Šv. Onos atlaidus.

šiųi puotai surengti daugiau
sia pasidarbavo . . šios p-nios 
Bruzgulis drauges: J. Chenkis, 
S. Navaras ir D. Denis.

Visi svečiai prie skanios va- 
•karienės, šalto alučio ir drau
giškų kalbų linksminosi iki 
ankstyvo ryto. Skirdamiesi į 
namus, jie linkėjo pp. Bruzgu
liams geriausios kloties jų .gy
venime ateity.

Taip puotos rengėjoms, taip 
visiems jos dalyviams p. Bruz-

J. Gura,
J. Narbutas, 
A. Uždravaitis, 
J. Gumauskas, 
J. Milasevičia, 
J. Pučkorius, 
Al. Mickevičius, Jr, 
V. Mankus, 
Ji Bačiunas, 
Mr. Kaulinas, 
P. Švelnia, 
Barniškis, 
Ona 
P-lė 
Mrs. 
P-lėpranešda

mas pačiai, kad vyksta į Chi- 
cagų biznio reikalais. Jisai 
tarnavo Illinois Bell Telc- 
phonc kompanijai ir tų pa
čių dienų, t. y. balandžio 6, 
išsiėmė iš banko $200.

Nuo to laiko jis nežinia kur 
dingo. Ketvirtadienio vakare, 
rugpiučio 1 d., kaiminka at
siskubino pas Calkinsienę ir 
pranešė, kad prie savo namų 
durų ji radusi raštelį, Eik or
ganizacijos ženklų ir daiman- 
tinę špilkų. Pasirodo, kad Eik 
organizacijos ženklas ir špil
ka priklausė Calkinsui.
• Joliet ir Chicago policija 
vėl sujudusios deliai Calkinso 
pražuvimo.

leiskite šio pasiūlymo ir ge
niausios progos įsigyti refri 
geratorį.
Matykite juos šiose krautu

vėse, pirkite ir taupykite 
pinigus

Pora dienų atgal rasta su
darkytas Dr. Walter J. Bauer. 
Deliai to jis ir mirė. Ryšy su 
šiuo įvykiu pradėta ieškoti M. 
W. Zenke. Netrukus užtikta 
paežery raštelis, kur Zenke 
vardu sakoma, kad rengiasi 
nusižudyti. Tačiau policija 
pagavo Zenkę Checker Cab 
kompanijos garaže adresu 
4642 W. Madison St. penkta
dienį apie 3:30 vai. popiet. 
Keletu valandų praėjo polici
jos stoty iki suimtasis prisi
pažino, kad jis yra Zenke.

Chicagon atvyko Zėiike tė
vas ir jaunesnis brolis. -

X~lJL.___ /U.U Ii

Visą savaitę nuo liepos 29 d.
DRESSER’IS riešuto medžio, puikiai išmargintas 
frontas, su dideliu venetian veidrodžiu, $14 
paprasta kaina $29.50, už pusę kainos ■ ■9«ww

Central District Furniture Co.
JOS. JOZAITIS, Mgr. 

3621-23-25 S. Halsted St.

Darbininkai, kurie dirbs Nau
jienų piknike, rugp. 4 dieną 
Birutės darže.

P. CONRAD, 
STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniŠ- 
kiau {rengta.

MARIJONA ŽIČKIENĖ 
Po tėvais Žutautaitė 

persiskyrė su šiuo pasauliu 6 
dieną, rujrpiučio mėn. 1934 m., 
sulaukus 41 metu amžiaus, gi
mus Rimšaičiu kaime, Nau
miesčio parap., Tauragės ap
skričio. Paliko dideliame nu
budime vyra Vincentą, sūnūs 
Joną. Kazimierą, Vincentą, 
Petrą, seserį ir švogeri Anas- 
tasiją ir Adolfą Adomi nūs, 
švogeri Joną žičku ir švoger- 
ką ir švogeri Oną ir Antaną 
Kuklerius. Liūdnai atminčiai 
musų brangiausios moteries ir 
motinos bus laikomos šv. Mi
šios šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje 5 d. rugpiučio 1935 m. 
8:90 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines', draugus ir pažį
stamus atsilankyt i pamaldas, 
o paskui ir j namus po nur. 
3432 S. Morgan St. Mes Tave 
Musu brangiausioji moteris ir 
motute niekuomet neužmiršime. 
Tu paš mus jau nebesugrjši, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Nuliude lieka. 
Vyras, Sunai ir Giminės.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

valkams ,____
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose —
Medikais egzami.

nacija_______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Šokiai—ir Programas Veltui, Penktadieniais kepta žuvis .................... ... . .

Bowling ir Biliardai. Mandagus patar- 
Vienintėlė to'kia lietuviška įstaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS 

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

JULIJONAS BARTAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 1 dieną, 11 valandą 
ryte 1935 m„ sulaukės pusės 
amžiaus, ginies Telšių apskr., 
Žarėnų parap., Gedikenų so
dos. Amerikoj išgyveno 30 
metų. Paliko dideliame nubu
dime brolį Juozapą Adomavich 
ir gimines, o Lietuvoj seserį 
Antaniną Bartauskaitę ii’ gi
mines. Prigulėjo prie draugys
čių Keistučio Lietuvių Pašel
pimo Kliubo ir šv. Antano. 
Kūnas randasi S. M. Skudo 
koplyčioj, 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks panedčly, 
rugpiučio 5 dieną. 8:00 vai. 
ryte iš koplyčios į Dievo Ap- 
veizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas* i Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Julijono Bartau- 
sko giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Brolis, Pusbrolis ir Gimihės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius S. M. Skudas, telefonas 
Monroe 3377.

Tik 12 Centu 
| DIENĄ 

išmokėsite ir busite 
savininkai šio puikaus 

Naujo, 1935 metų 
mados

Michigan valstijų savaitei ato
stogų. K. G. Urnežis žada pa
sidalinti įgytais įspūdžiais su 
“Naujienų” skaitytojais. Jo 
kasdieniipns užsiėmimas tai 
pardavinėjimas duonos kepa
mos Aleksas Bakery, 3339 So. 
Morgan st. ši bekarnė kepa 
ypatingai skania ruginę duonų.

—N. Reporteris.

f® wWti Mokam dividendų
-mii riumk l_i hjjij kas 6 menesiai. Pra- 

eityj*e išmokčj°m 4%
EPtRALoAVINGS o kurie moka mėne

sinę — 5%. Ti ** • . .u i . t KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
UJTABBTO TVAKKOa

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagelbsti mus« skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti ivairij paprasti ir nepaprasti 
daiktų, intaisi ir reikmenų Jeigu ifi telpanti! tia skelbtai ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informadji, jeigu tik 
jų bus galima gauti. *

lutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS DStt ..........

MASTIS bJS

. /vau-H: nu'c 'ugnies1 Yc’o.<e,:į>.
\v\-st ■ ?>•<.! Sircei

TELEF ONAS- YAli.U 27!'(i arba

ISTUcIO SKOLINIMO IR BuOAVOJIMO B-VĖS
. - ■

r ; r. ■■■ 'y • .;]!
/į. ■

Mi.mi

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

■ .........—-.......................—............................ .. ...... -—.................

„„„■ ;  i—--?■=.=—x.. . ------ 1------------- . r...:----- ——L
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NAŲJIĘN03, Chicago, III. šeštadienis, rugp. 3, 1935

Rytoj, Visi V ažiuojam 
Į “Naujienų” Iškilmes

Tai bus nepaprasta Chicagos lietuvių 
ir apieiinkių miestelių šventė. Čia bus 
renkama “Miss Naujienos 1935”.

Kaip matote, gražuolių-kandidačių į 
“Miss Naujienos 1935” yra dvidešimt pen
kios

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISGOUNT CORPORATION Išparduoa vlm savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonėms.
Paslnaudoklt Ala nepaprastų proga Ir nualplrkit sau automobilių dabar, 
Niekur kitur miesto Jus negalite gauti pamišius bargonun.

MBS PILNAI GARANTUOJAME, KAD MUSŲ KAINOS YRA 
ŽEMIAUSIOS CHICAGOJ E,

Kiekvienas karas turi musų noaprlbuotų 90 dienų garantijų Ir septynias 
dienas dykai Išbandymui pasivažinėjimų. Jūsų senų karų priimsime 1 
mainus už pilnų verte Ir 12 Iki 18 mėnesių užmokėti balansų.

Principal Horticulturiat, (Bulb 
and Floricultural InvuMtiga- 
tioii) $5,600 a year.

(Application to be filled nat 
later than August 15, 1035).

Platesnių informacijų iv rei
kalingų aplikacijoms blankų 
galima gauti iš ClvilOs Tarny
bos Komisijos, naujame pašto 
trobčsy, Chlcago, 111,

Garsinkitės “N-nose”

CLASSIFIĖD ADS
...... II III—     imi •, M—————————MM———————————————————

BhhIhcsh Service 
Biznio Pnliirnitviiiiiim

JOSEPHINE DVARONIS 
JULIJANA GUREVIOAITR 
BERNICE GUREVIČAITt? 
MARGARET GEDWILL 
HELEN GELAŽIS 
MARTHA JUCIUS 
RŪTA KARTANAS 
IDA KAIRIS 
MARCELLA MITCHEL 
MARY PESKER 
ESTELLE RENTAUSKAS

Štai jos: 
MISS JULIA E. AMBROSE 
MISS MILDRED BUTKUS 
MISS STELLA BUDRIK 
MISS HELEN CHESNA 
MISS HELEN DAUBAR 
MISS JOSEPHINE DARGIS 
MISS 
MISS 
MISS 
MISS 
MISS 
MISS 
MISS 
MISS 
MISS 
MISS 
MISS
MISS ELLENORE SCHULTZ 
MISS LOTTIE SURVILLA 
MISS KOTRYNA STOSKUS 
MISS BIRUTE STRAZDAS 
MISS CATHERINE WENCKUS 
MISS JOSEPHINE YAGMIN 
MISS JULIA YANKAUSKAS 
MISS FRANCES ŽVIRBLIS

šios visos panelės paroduos Birutės 
Darže. Viena iš jų bus išrinkta “Miss Nau
jienos 1935”. Kiekvienas atsilankęs turės 
didelio malonumo rinkti vieną iš šio būre
lio panelių.

Fotografas Stankūnas nufotografuos 
visas gražuoles, progamą ir visą publiką į 
SPALVUOTUS KRUTAMUS PAVEIKS- 

į LŪS. # ,
Visi turėsime labai smagų laiką. Die

ną praleisime maloniai ir gražiai.
Čia visi turėsime daug džiaugsmo. 

Todėl važiuojam visi rytoj Į “Naujienų” 
iškilmes, Birutės darže!

BUlCK — Vėliausius 1933 DoLuxo 
sodan. Turi originalų dirbtu
vės garantija. Taipgi musų 90 
dienų garantijų. Turi knoo 
uction, Taipgi 1931 ir 1930 so-

............. *285
NASH — Mes turimo 3, 1933

l)oluxo sodan, Ir du 1932 seda
nus, Visi geroj pndfltyl Ir ne
galima atsklrd nuo S0(1 C 
muilo. Musu kaina ....

FORD—1933 DoLuxo sodan Ir oouno 
su "Ruinblo" sėdyno. 
Musu kuinu tiktiil

CHEVROLET —193*1 Dolaiso so
dini, tikrai kuln muilus, MhžiiI 
viižlnėliis. Tulpgl $QC 
1930 sedanai po .... V v

IIUPMOBILE — Vėlinusios mados 
1932 Doluxo sodan. Taip kai 
Iš dirbtuvės, (I dratlnlnl ratai, 
graAus karas. Musų 
kaina ..................

DLDSMOBILB—.Vėlinusios mados '32 
Doluxe sodan. Nepaprastai utii- 
žus Ir ekonomiškas karas. Tnln 
Išrodo kai Iš dirbtu- 
vės, Musu kulnu tik,ui

DODGE >— Vėliausios mados 1931 
sodan, geroj padėtyj, mu
sų garantuotus kaip 
naujas, tik .......

LINCOLN 1931 DeLuxo sodan, 
Mažus ekonomiškus kuras. Pui
kiausias visose dalu- $OQH 

lluoso, tik ..... . fcvU

AUBURN—Vėliausios mados 1932 
sodan, Nepaprastai gražus 
karus Ir suteiks jums daug 
motų ekonomijos, $295

PACKARD — 1081 Do Luxo 
sodan. Gražiausias k n rus m le
sto, Turit pamatyti, 
kad įvertinus, tik .... *9"

CHRYSLER—1932 DoLuxo sodan, 
kai naujas, Taipgi 
1931 sodan, tik ........

..................... ..... . .......... ., pasirinkimui.
ATSIMINKITE MUSU KAINAS NEGALIMA’/JV^IKTU 

Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštiškų garantijų ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimų. 
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėHoj Iki 0 vai. vakaro. 
Pirkite nuo G. M. DISGOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, 
gausit teisingų patarnavinm.

G. M. DISGOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

STUDEBAKER — Sodan 1031,, kai 
naujas, Blsk| vartotas, *195

Ir daugeli kitu — vh'A 150 karų

kad

Josoph Kasakailis 
Dr. T. Dundulis . 
Just. Kulis .........
W. V. Maukus ....

1.00
1.00
1.00

Sudėjus šįuos pinigus kclio- 
I nes lėšoms padengti dar įni
ko apie $100, ir tikimasi kad 
jie bus surinkti per šias dvi 
(ienas: Šiandien ir rytoj. 

Kl. Jtirįjeh'onis.

Automobilistų dė
mesiui

Jau reikia raportuoti automo
bilių ir trokų nelaimes

Tenniso čampionas 
turi išplaukti Lietu
von rugpjūčio 7 d.

Jo laivakortei dar trūk
sta pinigų, kuriuos 
draugai stengiasi su
kelti i šias dvi dienas.

Aptiekorius P. Dalen 
Aptiek orius J. B. Rakštis, 
Progresą Furn. Co.
Dr. V. A. Šimkus.
Petras Plauska 
St. P. Balzekas 
J. Petrauskis 
Ant. Stukas

PRANEŠIMAI
TAUTIŠKOS PARAI*. PIKNIKAS 

Rytui, Rugp.-August 4, 1935 
GRYBO DARŽE 

Prie Tautišku kilpinių.
NoturlnčIUM iiutomoblllp, nuveš Iro- 
kas, kuris bus 11 vai. ryto prie Tnu- 
tlškos bnžnvėloHp Kvloėliuno visus nt» 
slhinkytl Kiiil S, Linkus Ir Komi
tetus,

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras su olks piitiirlmuH mimu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rtmdaunlnkhls. Mažu narinė ihokos- 
tis, Atdaru kasdien nuo M vai. ryto 

K vai. vok, šventadieninis nuo 
ryto Iki plot, 
LANDLORDH IIUREAU ''F 

CHICAGO Inkorporuotus 
1042 West Dlvlslon St.

Tol, Armltngo 2951 
Mos esamo jau Alno adresu virš 

60 mot,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavern, su lalsnlu, 
biznis Išdirbtas. Perduosiu pigini 
prlelastls perdavimo Ilgu, Hilver Lee f 
Inu, 6000 So, A šiliniai Avė,

TAVERN rendon, pilnai įrengtas. 
Ištaigu 12 matų senumo. Pigiai. Ran
dasi prie 1142 So. Canal St. I'hone 
Mr. Schlff, Crawfor<l 5310 po 1 vai. 
po plot,

UN1VEBSAL STORAGE
V, BAGDONAS, Suv.

Loeal and Long Dlstnnce 
Furniture and Plano Movlng 

3406 S, !Di1hI(!(I Slrect
Pilone Yards 3408

TAVERN pardavimui, gera vieta 
dėl biznio. Priežastį pardavimo pa
tirsi t ant vietos. 2236 W. Cernuik Rd.

TAVERN imrduvlmul, nebrangiai. 
Vbd moderniški flkčcrlal. Biznis ge
rai iMtclRtUM. 5404 H. Wenlworth e v.

Musų tenniso čampionas J. J. 
Žukas yra laukiamas Lietuvoj. 
Ten jam bus daug darbo, nes 
visi ten žingeidauja tenniso 
sportu. Kauno tenniso klubas 
gyvuoja jau 15 metų.

J. Žuko išleistuvėms sureng- 
I tas naktinis piknikas seredoj 

nedavė jokio pelno. O pelno 
buvo tikėtasi laivakortės nupir
kimui. I 
pirktas 
inas ir

Todėl

J. Žukui jau yra nu- 
gražus tenniso kostiu- 
kiti reikmenys.
dabar skobomis drau

gai deda aukų laivakortei nu
pirkti. kuri jau yra užsakyta 
ant laivo Roosevelt. Tas lai
vas išplaukia iš New Yorko 
rugpiučio 7 d., o kadangi yra 
greitesnis, tai atplaus Euro
pon tuo pačiu laiku kaip šian
dien išplaukiantis laivas Fre- 
dcrick VIII. J. Žukas turi ap- 
leisti Chivagų ponedėlj, ir iki 
to laiko turi būt sukelti visi 
pinigai laivakortei.

Išrengimui musų
čampiono pasveikinimų knygon 
indėjo savo pasveikinimus, duo
dami ir aukų, sekami asmenys:

Justinas Mackevičius 
Juozas F. Budri kas 
Peoples Furniture Mfg. Co. 
Dr. A. L. Davidonis 
Venera Grybaitė

Juozas Skusas 
Bcn. J. Kazanauskas 
Antanas* ir Genovaite 

lanekas 
Jonas Rakauskas 
Lietuviškas Žydukas 
Aptiek. F. A. Poška 
Dr. A. Juozaitis 
Waltcr J. Stankūnas 
D. Kuraitis 
Ant. A. Norkus 
SI. Lovick 
Ant. Kartanas 
A d v. A. A. Dbbbs 
W. F. Stulpinas 
J. Grybas ir šeima.
Vakar, kada pasirodė 

kuinas 
komis 
įnėjų, 

Dr. 
Kl.
P. Grigaitis ..........
Metropolitan State 

Bank .......

Mi-

tru- 
au- 
rc-

pinigų laivakortei, 
prisidėjo keliolikų 

o būtent:
A. Montvidas .... $10.00

10.00
5.00

Jurgelionis

tenniso

M. J 
John 
Dr. S. Biežis ...........
Dr. G. I. Blozis .......
Jokūbas Maskoliūnas 
Dr. A. J. Bertash .... 
J. Mickevičius ...........
P. Miller ..................
A. Zymont ......... ....
Tas Pats ...................
P. Daujotas ..............
Joseph Miscvich ___

Brenza

5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Carl A. Barrett, Illinois Au
tomobilių Kliubo prezidentas, į- 
spėja automobilistus apie svar
bų jiems įstatymų.

Barrett nu’rodo, kad jau įėjo 
galion Illinois valstijoj neseniai 
išleistas įstatymas, kuris reika
lauja priduoti valstijos vyriau
sybei finnalius raportus apie 
vežimų (vehicles) nelaimes, ku
riose žmogus buvo sužeistas ar 
užmuštas, šitokie raportai rei
kia priduoti begiu 24 valandų 
po nelaimės įvykimo. Raportai 
reikia priduoti valstijos viešų
jų darbų ir trobesių departa
mentui (the State Department 
of Public Works and Bidldings) 
Springfielde. šiems oficialiams 
raportams blankas išduos po
licija, koroneriai, šerifai ir ki
tos valdžios agentijos.

Jeigu tačiau nelaimėj pada
ryta žalos tik turtui, reiškia, 
jei nebuvo užmuštų, nė su
žeistų žmonių, tai tokie rapor
tai nereikalinga daryti.

Kiti šio įstatymo patvarky
mai yra toki:

Kada draiveris fiziškai ne
pajėgia tokį raportų išpildyti, 
tai kitas asmuo turi išpildyt; 
raportų, jeigu jis buvo vežime. 

| kai nelaimė įvyko. Gali būti 
reikalaujama, kad ir pašaliniai 
žmonės, matę nelaimės įvykį 
(liudininkai), išpildytų rapor
tus ir 
bei.

Kai automobilis, 
kitoks 
ša) pastatytų (parked) veži
mų, tai užgavusio vežimo drai
veris turi sustoti ir surasti 
pastatyto (parkyta) vežimo 
savininkų ir paduoti jam savo 
vardų ir adresų, o taipgi val
da ir adresų savininko, jeigu

patiektų juos vyriausy-

trokas ar
vežimas užgauna (sumu-

Jose p h Jokantas važiavo

•—t—------ — —............. ......... .
nys. Jeigu toks draiveris no 
galėtų surasti pastatyto veži
mo savininkų, tai jis turi pa
likti vežime taip savo, taip sa
vo samdytojo (boso) adresų ir 
pažymėli, kokiose apystovose 
užgavimas (colhsion) įvyko.

Kada nelaimėj (accident) pa 
daroma žalos “fikčeriams” 
(fixtures), kaip pav. trafiko 
signalams, lempų stulpams etc. 
—kely ar prie kelio
veria turi surasti sužalotos sa
vasties valdytojų bet tur būt 
užteks pranešimo policijai iri 
palikti savo vardų, adresų ir 
vežimo registracijos numerį.

Kiekvienas miestas ir mieste
lis, tam tikru savo pavtarky- 
mu, gali reikalauti, kad pana
šus raportai ir jiems butų pri
duodami.

-tai drai-

Kvotimai valdžios 
darbams

Civilis 
paskelbė 
valdžios

Draft-

Draft-

a

Jungtinių Valstijų 
Tarnybos Komisija 
kvotimus sekamoms 
vietoms:

Principal Engineering 
man, $2,800 a year.

Senior Engineering 
man, $2,000 a year.

Engineering Draftman, $1,800 
year.
Assistant Engineering Draft

man, $1,620.
(Applications for the above 

mušt be on file with the U. S. 
Civil Service Commission, 
Washington, D. C., not later 
than August 19, 1985).

Jtfnior Engineering Draft
man, $1,440 a year.

Applications to be filled not 
later than August 19, 1935.)

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra

teliai, kuopos rengia (vairius iš
važiavimus. Kreipiasi j 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.

Jonės prisilaikyti.

Ar Inu esi nnrhi Chlcngos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nosį, tai kodėl? 
Du tukstanėlal Imtuvlų vyru Ir mo
toru yru nariais šitos didelės pašal
pos Ir kultūros organizacijos — atei
kit Ir Tamstų I skaitlingos šeimy
nos narius,

Chiciigos Lietuvių Drnugljojo li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $0.00 
savaity,o, $10.00 savultylo Ir $10.00 
snvalty o. Mokestis 50c,, $75. Ir 
$1.25 mėnesy lo, Extru mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 Iš Draugijos Iždo,

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
tegulė organizacija Illinois valstljo- 
|o, Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Islrašyt Draugljon galima per mu
sų konknrsantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai I Draugijos ofisu, 
panodėliuls ir kotvorgals orlsus atda
ras visų dienų, o bcdėldlonlals tiktai 
nuo 9 ryto ild l po plot.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1780 So, Hiilstod S t, 

(•‘Naujienų” namo — 2-ros lubos)

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 
mėnesinis siiHlrlnklmas įvyks nodė- 
lloj, Rugplučlo-August 4-tu dienų, 
Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd 
Št„ 12-tn vai. dienų.

Narinl-ės esate kviečiami skait
lingai atsilankyti, nes bus svarbių 
raportu ir turimu.

St. Nerkis, sekretorius, 
4353 So. Talman Avo., Chlcago, 111.

SI mano Daukanto Draugija laikys 
mėnesini susirinkimų sekmadieny, 
rugpiučio 4 (Iloną šių motų, .12 vai. 
dienų, , Chicagos Lietuvių Auditori
jos svetainėje, 3133 So, Halsted St. 
Šiame susirinkimo nariui butinei 
kviečiami pribūti, nes yra svarbiu 
raportų. P. K., Sokr.

Dr-jos ftv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks pirmadieni, rugpiučio 5 d., 
7:80 vai. vakaro, šv. Jurgio parap. 
svot. Narės malonėkite atsilankyti 
minėtu laiku.

O. Kllučinskaitė, Rašt.

VISI NAUJI RAKANDAI
žiūrėkite, žmonės 1 Kiti gali kopi- 

joti musu skelbimų, bet no musų 
vertybes. Prieš pirkimų, apžiūrėkite 
rakandus. Kam* mokėti vidurmiesčio 
kainas? Mos turimo nuosava na
rna. Musu kainos nėra tokios* kad 
prigaudinėjus publikų. Nėra didelio 
siūlymo pardavime. Musu rakandai 
visi nauji. Už mus nieks negali pi
giau parduoti. Parduodam lengvais 
išmokėjimais.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit mūsų kainas.

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

RIGHTWAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avc.

i šiaure nuo Jackson Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare, Nedėlio- 

mis iki 5 vai. po pietų.

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

Pocahontas mine run tonas $7.00

[CLftSSIFIEDADS Į

Automobiles
PARDAVIMUI automobilius, Hup- 

mobile Sėdau, 1933 model. No. 1 
condition. John Gricius, 3408 So 
Halsted St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogu dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE JOTO

Furniture & Fixiure»
Rskandsl-Hstsal

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rlus. visokio didžio su Coli Baksėk 
Ir Slnkom. Taipgi štoru flkčorhp 
dal bvlo kurio biznio įskaitant svar* 
styklos, roglstnrlus Ir leo boksus 
Cash arba ant Išmokėjimo. Puma 
lykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM A SONS 
Store Flxturos, 1900 S, Stato St 

<)CALumot 6269

BIZNIO PKAPEKTft pardavimui 
Tavom, Išdirbtas, prie 2 gatvekarlų 
linllu, 2 augštu namas, 2 karu gn- 
radžas, bolsmenlas. Nebrangiai.

601 Root Slreot

PARSIDUODA bučernfl Ir groner- 
nė, viskas įrengta moderniškai nagai 
naujos mados. Biznis išdirbius nėr 
daugeli motų, Priežastis pardavimo 
*— Ilgu, Katrie ieškot tokios vietos 
Udahiiruokitn

La f a volte 5499

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie džonltorlnus 
už pagalbininkų. Esu jaunos, unl Ils
ins; gabus, noglrtuoklls, šauklio

Ropnbllc 9088

Partners Wanted
Pusininkų Keikia

SKUBIAI reikalingas pusininkas 1 
snliuna arba paliksiu geriems žmo
nėms su visais lalsnlals ir kas ran
dasi tol vietoj kol aš grįšiu Iš Lie
tuvos. Veikli greit, nes skubini tu
riu važiuoti. Kas norite gera vieta 
tai nepraleiskit progos, o geriausia 
kampas šitoj vietoj, nėra kito per 
kelius blokus.

10758 So. Edbrooko Avo.
IEŠKAU npslvodlmul našlės arba 

merginos. Aš esu našlys, 65 metų 
amžiaus, gerai pasiturintis, Geidžia
ma, kad tik tos atsišauktu, kurios 
klek yra pasiturinčios. Box 300, 1739 
So. Halsted St., Chlcago,

IEŠKAU Petro Jankaiisklo. Mudu 
sykiu tarnuvom kariuomenėj 1919 
ir 1920 metais, J| palikau gyvenan
ti Chicagoj. Noriu, kad jis atsišauk
tų u r bu kas kitas praneštų kur Jis 
gyvena. Anton Strockis, 8 Fordbam 
St., Arlington, Maus.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJU. Geras komisas ir bonusai 
mokami. Pasimatykit su JM. Motei 
2088 West 61st St.

REIKALINGAS bučerys ir buče- 
rių pagelbininkai. Parašykite ui 
kiek dirbsite ir kiek turite patyri
mo. Rašykite i Naujienas, Box 301.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusiu moterų prie 
skuduru cutter’io ir skirstytojų. Cook 
and Riley, 411 S. Snngamon St.

REIKIA merginos namu darbui. 
Nėra vaikų. Gali būti vietoje arba 
važiuoti namo, A. Takiff, 1647 S. 
Lavvndale Avė., Rockvvell 1934.

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

REIKALINGA patyrusiu virėjo 
arba virėjos i ręsta urenta. Bernice 
Lunch, 506 W. Pershing Rd,

For Rent
RENDON pigiai saliunas su visais 

įtaisymais ir flatas; taipgi yra 
siška ir turkiška pirtis. Biznis 
dirbtas. Našlė moteris negaliu 
bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

Furnished Rooms

ru- 
iš- 
du

2 RUIMAI, šviesus ir. švarus, 
dviem arba vienam. Gali ir valgi 
pasigaminti. 827 W. 34 PI., I lubos 
iš užpakalio.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

—Q•—
PARSIDUODA restaurantas. Biz

nis gerai išdirbtas per daug me
tu. Matykite savininkę tuojaus. 
Pauline Baranowski, 3456 S. Halsted 
Street.

—o---
PARSIDUODA Tavern su nauju 

laisniu. pigiai. Priežastis — esu pri
verstas užimti nauja vieta — Fide- 
lity Life Association Distrikto ma- 
nadžeriaus darbų. Du bizniu nega
liu laikyti. Geo. Chernauskas. 7021 
Stony Island Avė.

—o—-
Detroit. Mich. 7 

DUONOS KEPTUVE, biznis ir bu- 
dinkai už prieinama kaina. Kepa 
visokia duona. Biznis 
tas per daugeli metu.
padaryti pinigu. 8816 
Avė., Detroit. Mich.

GROSERNfi Ir DELI K ATESSEN. 
saldainiui, Icn croam, notlons, taba
kas Ir mokykloms smulkmenos. Ge
nis biznis. Parduosiu pigiai, nes ap
leidžiu miestų. Šaukite Yards 6021.

PEKARNE pardavimui. Viskas 
pilnai įrengtas, fikčnrhil Ir Irankėe. 
Taipgi yra trokas. 2306 W. 24 St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA PARDAVIMUI, 72 ak- 
ral žemės. Su budinkals, javais ir 
gyvuliais. Gera ganykla su mišku, 
prlo didelės upės, Arba mainysiu i 
namu be morgičlu. Forma yra cash.

C. KIPSK1S,
Routo L Colon, Mich,

PARDAVIMUI 2 formos su bu* 
dlnkais ir 200 akru žemės Illinois 
valstijoj. Už cash arba Government 
bonus arba mainysiu. 4934 S, Wood 
St., 2 lubos iš užpakalio.

Real Estatc For Sale
NameLŽemė Pardavimui

DIDŽIAUSIAS bargenas koki eini 
turėlc savo gyvenimo. 2 fintų na
mas Ir kriaučių šapa pardavimui 
Krautuvė tinka bllc kokiam bizniui. 
Priežastis pardavimo — liga, 4641 
Wcntworth Ąve,

5 KAMBARIU mūrinis bungalow 
greitom pardavimui, prie 55-tos ir 
California Avė. Pigiai. Savininkas 
4601 So, Rockwell St.

PARDAVIMUI 1 arba 2 akrai 
geros Žemės, $350 už akre, 159 ir 
California Ava. Savininkas ant vie
tos pčtnyčloj. subatoj ir nedėHoj. 
I engvais Išmokėjimais atsakantiems 
žmonėms. Mr. McKeown. 6846 Cor- 
nell Avė.

ATIMTAS už morgičius, 2 fl. po 
5 kamb. namas, karštu vandeniu 
šildomas, gražioj Marouette Park 
kolonijoj, parsiduoda tiktai už $5000. 
Tel. Yards 0146.

PARDAVIMUI. Mes skelbiame tik
tai bnrgenus. 3 augštu mūrinis na
mas, 3-6 kambariu apt. Yra mau
dynės, elektra, naujos sinkos ir 
grindys, pečiais šildoma, lotas 
27x125, renda $65. kaina $6500.00. 
Lowe Avė., tarpe 31st Ir 32nd St
IGNATIUS CHAP and COMPANY, 
Ęxclusive Agente. 31st ir Wallaco 
Streets.

8 KAMBARIU namas ir lotas par
davimui, cash $1200. Netoli 53 ant 
Union Avė. Adresuokit, Box 302, 
1739 So. Halsted St.

$1200.00 CASH nupirksite mano 
equity. Graži cottage turi būt pa
matyta, kad ja įvertinus. Matykit 
po 5 vakare. 5922 S.. Elizabeth St

PARDAVIMUI 3 kambariu cot
tage, Chicago Lawn, $95.00 įmokė
ti. $16.00 i mėnesi, arba priimsiu 
lota, mašina ar bizni South Sidėjc 
4135 S. Campbell Avė.

8 KAMBARIU medinė cottage 
pardavimui pigiai. 1732 S. Rubie St 
šaukit Tel. Canal 1539.

NAMAS 2 pagyvenimų do 5 kam
barius. moderniškas, gražioj, svei
koj apielinkčj. Arti Michigan Avė 
16 E. 113 PI. Naujai išdekoruotas 
iš vidaus ir lauko. Savininka ga
lima matyti subatomis ir nedaliomis- 

11825 S. State St.
Pullman 1534

PARSIDUODA 5 kambarių 1% 
augščio medinė cottage gražioje Chi
cagos pietinėje dalyje miesto. Savi
ninkas gvvena kitame mieste, užtai-
iri ir parduoda labai pigiai: kaina
tiktai $2.000.00 cash arba išmokč-
iimais. Storai ir viskas kitas arti. 
Kreipkitės laišku. Adresuokite:

CHAS. URNICH.
56 W. Washington St., Room 514.

MAROUETTE PARK.—Pardavimui 
arba mainvmui mažas namelis su 
ntorgičlu. Kas ka turit clear—lota, 
moreičiu art^ viltų farms. 6602 S.

PARDAVIMUI Fairfield Avė.. 2-ros lubos.

gerai išdirb 
Gera proga 
Chamberlain

KAS turite bizniava narna ir no
rite mainyti ant geros bungalow ar
ba pirkti pigiai, atsišaukite 6533 
So. Fairfield Are*




