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Talkon Katalikams
M

įį Senator BlackSenator Gibson

Sėkminga tarptauti
nė paroda Belgijoj

Streikuoja prieš valdžios mo
kamas labai mažas algas.

Sustreikavo 
viešųjų darbų darbi
ninkų New Yorke

Komunistų kongresas siūlo savo pagelbų 
Vokietijos katalikams jų kovoj su naciais

Beliko tik senatui patvirtinti 
abiejų butų susitarimą dėl 
nedarbo apdraudos ir senat
vės pensijų biliaus.

Kongresas baigia 
svarstymų socialio 

saugumo bilių

omunistai Siūlosi

CHICAGO. 
joje šelpiamų 
čius sumažėjo 6,172 
j imas pasireiškė daugiausia dė
lei padidėjimo sezoninų darbų 
ūkiuose.
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Kur. Wil“ 185

JUNEAU, Alaskoj, rugį). 9- 
— Wiley Post, kuris kartu su 
žmona ir komiku Will Rogers 
lengvais šuoliais per Alaską 
skrenda i Si beriją, užkliuvo 
Alaskoj, kur juos sulaikė lie
tus ir dabar pats nežino kada 
jis gaus progų toliau skristi.

Illinois valsti 
šeimynų skai 

Sumaže

Jis pranašavo, kad sugriu
vus nacių valdžiai bus sudary
ta Vokietijoje bendro fronte 
valdžia.

Jais siekiamąsi nupiginti pra
gyvenimą ir suorganizkioti 
viešuosius darbus.

Du žmonės žuvo su 
griuvus tiltui

Chinijos premieras 
rezignavo, bet gal 

pasiliks

likų sporto organizacijų vadai 
Jndinghausen distrikte liko už 
daryta katalikų draugija.

Francijos. premieras 
Lavai paskelbė dar 

83 dekretus

BRUSSELIS, Belgijoj, rugp. 
9. — čia neužilgo baigsis tarp
tautinė paroda, paminėjimui 
100 metų sukaktuvių Belgijos 
nepriklausomybės.

Paroda yra įrengta gražia
me miške miesto pakraštyje.

Nors paroda buvo surengta 
depresijos laiku, bet ji pilnai 
apsimokėjo ir buvo skaitlingai 
lankoma.

Paroda yra mažesnė už bu
vusią Chicagos parodą, bet ir 
pati Belgija yra nedidelė val
stybė. Joje dalyvauja 30 val
stybių. Amerika oficialiai ne
dalyvauja, nors Belgija Chi- 
cagoje parodoje išstatė savo 
gražų Belgų Kaimą. Privatiniai 
amerikiečiai turi išstatę čia pa 
čius šlamštus.

VILNIUS
nr. rašo, kad Švenčionių ap
skrities Storasta šio mėn. 4 
dieną uždraudė Adutiškio pa
rapijos klebonui kun. Benedik
tui Krištopaniui gyventi Adu
tiškyje. Tas pat laikraštis pra
neša, kad Storasta savo nuta
rimą parėmė atitinkamu Len
kijos Prezidento parėdymu ir 
tuo, kad šiemet sausio 18 die
ną Storasta nubaudė kun. Kriš- 
topanį 500 auks. baudos, šį nu
tarimą Vilniaus apygardos tei
smas patvirtino.

“Kur. Wil” rašo, kad kun. 
Benediktui Krištopaniui duotas 
2 savaičių terminas prisitaiky
ti prie šio nutarimo.

CHICAGO. — Garsioji dai
nininkė Amelita Galli-Curci at
vyko į Chicago ir atsigulė Hen- 
rotin ligoninėj, kur jai bus 
padaryta goiterio operacija.

Lenkai ištremia lie 
tuvį Adutiškio 

kleboną

RYMAS, rugp. 9. — Italijos 
viešųjų darbų ministeris Raz- 
za, vienas iš žymiausių Musso- 
lini pagelbininkų, taipjau šeši 
kiti žmonės žuvo Italijos karo 
lėktuvui susidaužius Egypto 
tyruose.

Razza su kitais dviem pa- 
gelbininkais skrido dideliu ar
mijos lėktuvu j Eritrea, Aby- 
sinijos pasieny, apžiūrėti ten 
atliekamus darbus, kuomet ke
ly iš Cairo lėktuvas, aptarnau
jamas 4 lakūnų susidaužė ty
ruose. Nė vienas skridusių ne
išliko gyvas.

Italijos ministeris ir 
6 kiti žuvo lėktuvo 

katastrofoj

PARYŽIUS, rugp. 9. — Pen- 
ki žmonės liko užmušti ir tarp 
100 ir 200 liko sužeista Tou- 
lon riaušėse, kiflrios kilo prieš 
nukapojimą algų valdžios dar
bininkams.

MASKVA, rugp. 9. — Va
kar buvo paduotas septintam 
kongresui komunistų interna
cionalo nepaprastas pasiūlymas 
— kad komunistai susivieny
tų su bažnytininkais kovai už 
nuvertimą nacių valdžios.

Vokietijos delegatas F. Wal- 
ter pareiškė, kad komunistai 
yra prisiruošę Vienytis su ka
talikais kovoje prieš fašizmą 
Vokietijoje.

“Mes pranešcm katalikams 
darbininkams, kad mes esame 
pasiruošę kovoti kartu su jais

LA CROSSE, Wis., rugp. 9. 
— Du žmonės žuvo sugriuvus 
vakariniam galui miesto tilto, 
kuris jungia Wisconsin ir Min
nesota valstijas.

Automobilis su keturiais 
žmonėmis tiltui sugriuvus nu
krito j Mississippi upę. Du 
žmonės prigėrė, bet kiti du li
ko išgelbėti iš paskendusio au
tomobilio.

PERSIKRIKŠTIJO IR SUSI 
TUOKĖ ŽYDĖ SU KATA

LIKU.

$500 tų pinigų paskyrė mie* 
sto taryba tam, kas nurodys 
užmušėją, likusius $1,341 su
dėjo laikraščių skaitytojai. Pa
stebėtina, kad tarp aukojusių 
buvo ir pats Thompson.

Mergaitės, kuri pati buvo 
Thompsono auka ir apie tai 
pranešė prokurorui, kas užve
dė policiją ant kelio, vardas 
nėra skelbiamas. . .

Pradeda areštuoti katalikus 
Nuteisė kalėjiman 26 komu
nistus.

Gavo $1,841 už pa 
gelbėjimą susekti 

Thompsoną

Žymiai sumažėjo šel 
piamą šeimynų 

skaičius

PARYŽIUS, rugp. 9. — Vi
sai nebodamas daugely miestų 
kilusių riaušių prieš nukapoji
mą algų valdžios darbinin
kams, premieras Lavai šiandie 
paskelbė dar 83 defliacinius 
dekretus, kuriais siekimąsi ap
saugoti sutaupąs, suorganizuo
ti viešuosius darbus sumažini
mui nedarbo ir, svarbiausia, 
nupiginti pragyvenimą. Nupi- 

pragyvenimo gali su- 
priešinimąsi algų ir 
kartais išgelbėti pačią

SHANGiHAI, rugp. 9.— Chi
nijos premieras ir užsienio rei
kalų ministeris Wang CKing- 
wei, kuris bendradarbiavo dar 
reti m. t-eVoHUCijOj kartu su 
Dr. Sun Yat-sen, rezignavo is 
savo vietos dėlei sumenko jo
sios sveikatos. Jis jau visą mė
nesį guli ligoninėj.

Tečiaus manoma, kad jo re
zignacija nebus priimta ir jis 
bus paprašytas pasilikti savo 
vietoje. To pageidaująs ir pats 
diktatorius maršalas Chiang 
Kai-shek, kuris vis dar tebėra 
fronte ir vadovauja karui su 
komunistais.

PEORIA, III., rugp. 9. — 
Graži 19 m. mergaitė, ku‘ri pa
ti buvo išgėdinta Gerald Thom
pson ir Henry Nevvman, skal
byklos inžinierius, gavo $1,841 
atlyginimo už pagelbėjimą su
sekti Gerald Thompson, kuris 
nesenai liko pasmerktas mirį 
čiai už nužudymą ir išgėdini- 
mą 19 m. mergaitės Mildred 
Hallmark.

Chicagai ir apylinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:51, leidžiasi

Naciai baigia užda
rymą plienašalmių 

organizacijos

VVASHINGTON, rugp. 9. — Kongresas šiandie galutinai pri
ėmė socialio saugumo bilių, kuris |vecki nedarbo apdraudą ir se
natvės pensijas ir tą bilių pasiuntė prezidentui Rooseveltui pa
sirašyti.

Kongresas jau pirmiau buvo priėmęs tą bilių, bet tarp abie
jų butų priimtų bilių pasireiškė skirtumų, kuriuos išlyginti ėmė 
kelias savaites laiko. Skirtumus išlyginus, jį pirmiausia perbal- 
savo atstovų butas, o šiandie jį priėmė atviru balsavimu ir se
natas.

Senato lobby komitetas, kuris tiria Associated Gas and Electric System, holding kompanijos, 
pastangas paveikti kongresą ir atmesti bilių panaikinimui holding kompanijų. Kompanija 
tam tikslui išleido virš miliono dolerių. Nuodugniai tikrinami kompanijos pelnai ir jos kontro
liuojamos kitos kompanijos ir jų veikimas. Jos vice-prezidentas Burroughs prisipažino, kad jis 
gauna $60,000 į metus, bet pirmiau gaudavęs ir daugiau. Senatoriai' jokiu, būdu negali surasti 
tikrojo kompanijos diktatoriaus Hopson, kuris depresijos metais pelne iš kompanijos, neskai
tant algos, toli virš $2,000,000, kuomet kiti kompanijos šėrininkai negavo nė vieno cento.

Ohio potvynio nuo 
stoliai siekia 

$3,000,000

VVASHINGTON, rugp. 9. — 
Gal dar šįvakar socialio sau
gumo bilius, kuris įveda ne
darbo apdraudą ir senatvės 
pensijas, bus pasiųstas prezi
dentui Rooseveltui pasirašyti,

Fede
racijos prezidentas Wm. Green 
prisibijo, kad streikas gali per
simesti prie visų viešųjų dar
bų. Bet kaip išrodo iš jo pa
ties pranešimo, streikas liečia 
tik pašelpų darbus, kur strei
kuoja daugiausia amatninkai 
už tai, kad jie prie tų darbų 
negauna augštų unijinių algų 
ir kartu prarado bedarbių pa- 
šelpas. BERLYNAS, rugp. 9. — Iš 

seniau buvusių galingų pliena
šalmių, kurie išdidžiai paraduo
davo gatvėmis ir šaukdavo 
prieš respubliką, dabar yra li
kusios tik menkos kuopelės.

Plienašalmiai savo laiku tu
rėjo 1,250,000 narių ir buvo 
stipriai monarchistiniai nusitei
kę. Prie jų priklausė daugelis 
princų, o jų garbės preziden
tu buvo pats Hindenburgas.

Dabar naciai baigia pakrik- 
dyti visą organizaciją, uždari- 
nėdami jos kuopas ištisuose 
distriktuose. Ir vakar pliena
šalmių organizacija liko užda
ryta dar keturiuose distriktūo- 
se. Patys naciai atvirai sako, 
kad greitu laiku bus panaikin
ta ir visa organizacija, o ge
resnieji nariai bus prirašyti 
prie nacių kontroliuojamos ka
ro veteranų organizacijos.

Naciai negali pakęsti jokios 
savystovios organizacijas ir vi
sas tokias organizacijas užda
rinėja, ar ima jas visiškon sa
vo globon.

Ikišiol žydai karo veteranai 
turėjo atskirų privilegijų, ku
rių neturėjo eiliniai žydai. Da
bar naciai atsigryžo ir prieš 
žydus karo veteranus, pradėjo 
siaurinti jų teises ir šalin V 
juos iš darbo, kad jų vieton 
pastatyti tikrus “arijonus”.

Stuttgarte teismas pasmer
kė nuo 3 iki metų 
j ima n 26 komunistus už 
tinj veikimą.

Nacių policija pradėjo 
tuoti “apsaugai“ ir katalikus 
Jau suimti du Pareinio kata*

ZANESVILLE, O., rugp. 9. 
— Potvyniai, kokių nebuvo 
Ohio valst. per 22 metus, jau 
pradeda atslūgti, pakilusiems 
vandenims slenkant linkui Ohio 
upės.

Potvyniuose du žmonės pri
gėrė ir vieno pasigendama. Be 
to trys žmonės Žuvo netiesio
giniai — audrose, kurios siau
tė prieš potvynį.

Apskaitoma, kad nuostoliai 
siekia $3,000,000. Daugiau 1,- 
000 žmonių liko be pastogės.

ves Nedarbo Apdraudą, 
Senatvės Pensijas

|nes atstovų butas jau pirmiau 
priėmė abiejų butų konferen
cijos išlygintą bilių ir beliko 
tik senatui dar sykį tą bilių 
perbalsūoti. Buvo tikimąsi, kad 
senatas tai padarys šiandie va
kare ir tuojaus jį pasiųs pre
zidentui.

Tai yra istoriškas bilius, nes 
tokis bilius dar pirmą kartą 
buvo pasiūlytas Jungt. Valsti
jose, kurios ikišiol apie nedar
bo apdraudą ir senatvės pen
sijas nė girdėti nenorėjo.

Tą bilių pasiūlė pats prezi
dentas kaipo vieną svarbiausių 
dalių jo socialių reformų pro- 
gramo. •. i

5 žmonės žuvo Frau 
cijos riaušėse

UTENA. — VI. 12 vakarę 
slaptas Užpalių miest. žydaitės 
Utenos bažnyčioj persikrikšti- 
jimas ir susituokimas su ka
taliku buvo Utenoj dienos sen
sacija.

Nežiūrint, kad viskas buvo 
daroma slaptai, jos tėvai ir 
Utenos žydai susirinko prie 
bažnyčios, tik policijos įsikiši
mas neprileido prie incidentu.

Tai jau antras Užpaliuose at
sitikimas, kad žydaitės žydų 
tikėjimą pakeičia katalikų ti
kėjimu.

Tikisi visuotino ' streiko prie 
pašelpų darbų.

ATLANTIC CITY, N,
L — Amerikos Darbo

ginimas 
mažinti 
tuo gali 
valdžią.

Dėl nukapojimo algų vald
žios darbininkams kilo streikai 
La Havre, Brest, Toulon, Cher- 
bourg ir Lorient. Sąryšy su 
streikais kilo ir riaušės. Dėlei 
streikų negali išplaukti Fran
cijos linijos laivai su gryštan- 
čiais namo amerikiečiais.

Visokie atgaleiviai ir fašis
tai gvoltu šaukia, kad streikus 
sukurstę komunistai, gautais iš 
Maskvos pinigais ir kad re 
publika nepajėgianti išlaikyti 
tvarką. Bet tie atgaleivių šuka
vimai daro tai, kad skilimas 
tarp atgaleivių ir demokratinių 
elementų vis labiau didėja.

CLEVELAND, O., rugp. 9. 
— 3,000 organizuotų gatveka- 
rių darbininkų atsisakė priim- 
ti^vo algas, kadangi pinigus 
jiems atveze streiklaužiai.

Pinigus atvežė Brinks Ex- 
press Co., kurios darbininkai 
streikuoja jau virš savaitės ir 
kurių pinigvežimiu*s todėl ope
ruoja streiklaužiai. Organizuo
ti darbininkai todėl atsisakė 
pinigus imti iš streiklaužių.

už sąžinės laisvę, nes mes tu
rime vieną bendrą priešą — 
fašizmą“, sakė jis.

“Mes šaukiame juos apsup
ti nacių pragarą geležine gran
dimi!“ šaukė Anglijos delega
tas Harry Pollitt. Jis ragino 
“laisvės mylėtojus Franci joj, 
Anglijoj ir Amerikoj“ pagelbė
ti nuversti nacius.
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NEW YORK, rugp. 9. — čia 
prasidėjo viešųjų darbų dar
bininkų streikas prieš labai ma
žas valdžios mokamas algas.

Streikas nuolatos plečiasi ir 
dabar streikuoja nuo 10,000 iki 
15,000 darbininkų, kurie dirbo 
prie įvairių viešųjų darbų pro
jektų.

Valdžia atsisako streikierius 
šelpti.

Tai nesąs streikas, sako 
Hopkins.

VVASHINGTON, rugp. 9. — 
šelpimo administratorius Hop
kins sako, kad New Yorke ne
są jokio viešųjų darbų strei
ko. Prie viešųjų darbų valdžia 
moka esančias toje apieiinkėje 
algas, kuriomis darbininkai yra 
pilnai patenkinti.

Esą metę darbą tik keli šim
tai dirbusių prie šelpimo dar
bų, kur yra mokama mažos al
gos. Bet prie šelpimo darbų 
esą ir negali būti jokio strei
ko, ■ nes niekas nesąs verčia
mas prie tų darbų dirbti. Bet 
nenorintys dirbti negali gauti 
ir bedarbio pašelpų.

Esą New Yorko apielinkėj 
prie šelpimo darbų dirba apie 
100,000 žmonių. Iš jų esą tik 
keli šimtai metę savo darbą.
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KORESPONDENCIJOS
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Kenosha, Wis.
PtiMMofftŠ FrtikMš Sį>WMtš

Šiomis dienomis sunkusis 
vežimas (trokas) užmušė Fe
liksą Sprindį, 42 metų, gyve
nusį ūky, 17 mylių tolumoj 
nuo Kenosha. Kaip nelaimė į- 
vyko, niekas tikrai nežino. 
Ba galima remtis tik žodžiais 
(roko vairuotojo (draiverio). 
Pastarasis gi koroneriui aiški
no, kad Feliksas Sprindis vi
jęs ančiuką skersai kelią, kai 
jis, vairuotojas, ant jo užva
žiavęs. Bet tur būt vairuotojas 
greitai važiavo, kad laiku ne
galėjo sustoti.

Feliksas Sprindis mirė kely 
i ligoninę. Paliko velionio mo
teris Magdalena, posūnis Pet
ras ir podukre Frances, taipgi 
brolis Povilas, gyvenąs ūky 
pagal Eikliom, Wis. Feliksas 
Sprindis buvo kylęs iš Gerko- 
nių kaimo, Debeikių parapi
jos, Utenos apskričio.

Tūlą laiką Feliksas Sprin
dis gyveno Waukegan, 111., ir 
priklausė Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų ir Lietuvos Laisves 
Mylėtojų draugijoms. Kenosha 
mieste 1925 metais jis užsidė-

PEOPLES
RAKANDU 
DIRBTUVE

» ' * *

Apdengs Tamstų 
Parlor Setą

su gražiu viršum už'

kuris ir vėl atrodvs ir dėvė- 
sis kaip naujas.

jo grosernę, o 1929 rii, nusi
pirko 130 akrų ūkį, kur sėk
mingai gyvciio ir dičbb sutar- 
tiiiai šii siihuhii Petru.

Laidotuvėse, įvykusiose 5 d. 
rugpiučio, dalyvavo didelis 
skaičius velionio giminių, 
draugų ir pažįstamų. Tapo pa 
laidotas laisvai Hill Crest ka
pinėse, kur atsisveikinimo 
žodį tarė rf. Labanauskas.

Gilų įspūdį padarė į mane 
ir kitus dalyvavusius laidotu
vėse kaimynų pažadas padėti 
likusiai šeimynai nuvalyti ja
vus laiku. Jau rytojaus dieną 
septyni ūkininkai žadėjo at
važiuoti talkon avižų ir kitų 
javų piautų Mums, lietuviams, 
tatai turėtų būti pavyzdys, 
kaip civilizuoti žmonės sutei
kia pagelbės vieni kitiems, 
nors gal savo įsitikinimais ir 
skyriasi.

—O—
I)r' Fraze negrįš į Kenoshqu

Kiek laiko atgal esu prane
šęs, kad Dr. A. Braze mano 
persikelti į musų miestą ir čia 
praktikuoti. Teko pasimatyti 
su daktaru, kuris buvo atva
žiavęs į Kenoshą savo tėvus 
atlankyti. Dr. Braze pranešė, 
kad į Kenoshą neatvažiuos.

Tiesa, jis apleido pirmesnę 
savo praktikos vietą. Ba, nors 
ir turėjo gerą praktiką, tačiau 
ūkininkai yra labai suvargę, 
todėl ir profesionalams sunku 
verstis. Jam betgi pavyko 
gauti vieta už chirurgą ligon- 
biityj Kansas valstijoj, kur ir 
apsigyveno dabartiniu laiku.

S LA. 10 apskr. piknikas.
Noriu dar priminti apie 10 

apskr, SLA. pikniką, kuris į- 
vyks rugpiučio 11 d, Mockaus 
Darže, Racine, Wis F. Sprin
džio laidotuvėse teko susitikti 
su chicągiečiais, waukęganie-r 
čiais ir vietiniais gyventojais. 
Visi jie yra susidomėję pikni
ku ir piknike dalyvaus. Tenka 
manyti, kad daržas bus pilnas 
publikos. —H. L

NAUJIENOS, Chicago, .111,

ISTORIŠKAS NAMELIS, šis namelis yra Kaune, Adomo 
Mickevičiaus gatvėj. Yra manoma, kad jame gyveno garsus 
lietuvių-lenkų poetas Adomas Mickevičius, kurs1 1822 m. gyve
no Kaune, mokytojaudamas 
didįjį poetą, toji gatvė, kur ta's namelis stovi, yra pavadinta 
Adomo Mickevičiaus vardu, ši namelį Kauno miesto savival
dybė saugojo, kaipo kultūrinį paminklą. Įdomu, kad namelis 
stovi prieš pirmuosius Vytauto Didžiojo universiteto rumus.

šis namelis Kauno savivaldybei kelia susirūpinimo, nes jis 
kliudo praplėsti Mickevičiaus gatvę, o jo istoriškumas kelia 
abejojimų. Jeigu istorininkai išaiškins, kad jame Ad. Micke
vičius negyveno ir jis neturi istorinės vertes, tai namelis bus 
nugriautas. —Tsb.

Kauno gimnazijoj. Pagerbiant

Del pasiteiravimo pa
šaukite Hemlock 8400 Korespondencija

Pastaba “Kelionės 
Įspūdžių” auto

riams

IŠ LIETUVOS

Mokslas tarp ligų 
utėlių

“Nau-

tinkėnui leidimas yra atsaky
tas;

Katine nuskendo 16
s žmonių

KAUNAS. — Vakar, besi- 
maudydamas uždraustoje 
maudytis vietoje, žemiau ele
vatoriaus, ntiskėndo studentas 
Kraveckas Erelis 23 m. ir jį 
gelbėdamas stud. Abrėmsonas 
Leiba 22 m. Pirmojo lavoną 
pHpuoIamai sugavo žvejoto- 
jas, o kito lavonas nesurastas.

Iš viso per šį sezoną ties 
Kaunu paskendo 16 žmonių. 
Visi jie paskendo maudytis 
neskirtose vietose. Miesto nu- 
šdtytoše niaudyklėšb buvo 30 
•skendimų, bet visi šllendusieji 
išgelbėti.

Maudymosi aukos Ute
nos apskrity

UTENA. — Esamomis žinio
mis Utenos apskrity paskuti
nių laiku besimaudant prigė
rė 3 mergaitės ir vienas vai
kinas. Užpaliuose, šveilojoj 
prigėrė 2 mergaitės, o kiti — 
kitose vietose.

ir

ninką Joną Oginčių, 22 m. am
žiaus. Užpuolike vietoje su
imta ir atiduota policijai.

ADVOKATAI

Phone Boulevard 7042
Dr. ę. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 Sd. Ashland Ate

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Semi o j pagal sutarti.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom 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.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6516 S. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 S. 50 Ave^ Cicero 
Telephorte: Cicero 5395.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virgiuia 0036 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pętpyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockw'ell Street 

Telefonas Republic 9600

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirunras

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

LABAI APSIMOKA PIRK
TI PARLOR SETĄ

Tiesiog nuo išdirbę jų, nes 
galite įsigyti geresnį setą už 

mažiau pinigų.

Naujos Mados, Parlor 
Setai dengti su 

ta peš t ry po

33.50
Dengti su Mohair arba 

namų Frieze po 

'48.75
Kiti nuo $35JX) iki $175.00
LENCiVŲS KMOKPJLMAI

Imame tu nus rakandus į 
mainus ant naujų.

KRAUTUVĖSE 
2536-46 W. 63rd St 
Ct/rturr Maplew<xxJ Avė.

4179-83 Archer Are. 
O/nurr likhtnoful Ktrctt 

S171

Be pridėjimo rašau kaip 
atsitiko susirinkime SLA. 
kuopos apie Tysliavos pasta
tytą naują Pildomąją Tarybą. 
Panašiai atsitiko ir 'kitoj kuo
poj.

Kai priėjo prie dienotvar- 
kio punkto apie SLA. (cent
ro) reikalus, pirmininkas 
klausia, kas ką turi. Visi tyli. 
Pirmininkas dar klausia Ta- 
da vienas sako: “Turiu už
giri naują Pildomąją Tarybą“. 
Daugelis ėmė šypsotis, O de
šinieji sandariečiai nė nekru
stelėjo; sėdi, kaip nulieti iš 
gipso. Vienas narys sako: 
kodėl jus neparemia t to įne
šimo, juk tai jūsų ta Pildoma 
Taryba? Jie vis tyli. Da vie
nas narj’S pridėjo savo dvyle
kį, sako: Kai bus rinkimai, 
tai mes ją užgirsiine, kad pa
siliktų toj pačioj vietoje, kur 
dabar yra.

Visi nusijuokė, O sandarie-< 
čiai vis kaip ir gipsiniai.

Matyt, ta Tysliavos Pildo
moji Taryba netiksliai pasta
tyta, kad net nė saviškiai ne
remia jos.

Kitoj kuopoj buvo įneštas 
klausimas: Aš duodu įneši
mą, kad kuopa ištirtų, arba 
susižinotų su SLA. įstatų Ko
misija, ar Tysliava neprasi
žengė prieš SLA. konstituci
jų. pastatydamas naują SLA. 
Pildomąją Tarybą, kuomet 
dar senoji turi teisę darbuo
tis ir, kaip matyt, gana gerai 
darbuojasi.

FJo beveik karštos diskusi
jos, Toks atgaieiviškas sanda- 
rietis, kurį kili fašistu vadina, 
sako, kad ia Pildomoji 'Tary
ba nėra pastalyla tam, kad 
dirbtų vieloj genosiot, čia 
vienas narys užkirlo: Tai ko
kiems puibeliunih du juos sta
tė, ar kad ponautų?

—SLAt Nary*.

Manau, kad gerb. 
j ienų“ redakcija lygiai elgsis 
su visais savo skaitytojais — 
taip su “kelionės įspūdžių“, 
taip ir Su pastabų autoriais. 
Vieni ir antri savaip supran
tame tuos višiis įspūdžius. 
Ta’d ir man gal bus lygi teise 
apie juos pakalbėti.

Kaip kanadečių, taip ir a- 
merikiečių tarpe yra kaž-koks 
įsigyvenęs paprotys, .ar kitaip 
pavadinus,» saiF už* grtrbę , lai
kytinas',' kelio
nę kelių šimtų ' 'myliiį tarpe. 
Nemažas skaičius ahieriki’ečių 
lankėsi Kanaddj, bet jie su 
tais “įspūdžiais“ mažiau rei
kalo turi, taip kad dar nei 
vieno amerikiečio tokių įspū
džių nesimatė spaudoje, nes 
jie gerai supranta, kad jų ke
lionė į Kanadą yra grynaį 
asmenine; o asmeniniai rei
kalai rašyti į laikraštį ir jame 
užimti svarbią vietą, tai jau 
netaktiška Bet su kanadie
čiais yra kitaip. Jie nesigaili 
savęs pareklamuoti ir savo 
tas su gražiom dukrelėm 
kelti į dausas.

Nieko nesakyčiau tiems 
pudžių autoriams, jeigu 
savo įspūdžiuose paminėtų
kas įdomu butų skaitytojui ir 
kas butų visuomeniška, o nė 
asmeniška. Už tokiuos raštus 
butų galima suteikti jiems 
kreditas. Bet dabar tuose raš
tuose daugiausia vietos paim
ta grynai asmeniniai — viso
kioms tetoms, jų gražioms 
dukrelėms, gražiems namams 
ir 11. Mes, skaitytojai, gerai 
žinome, kad daug yra motinų, 
kurios išaukleja gražias ir 
protingas dukrelės. Yra daug 

šeinių, kurios turi gražius na
mus, gražius automobilius. 
Bet lai nieko neturi bendro 
su visuomenišku žmonijos gy
venimu

Moteris peiliu nitdurė 
vyrą

i KAUNAS. — Iš Tauragės 
praneša, kad šįryt Tdurages 
“Maišto“ fabrike darbininke 
Vladė Leonavičienė iš keršto 
nudure peiliu į krutinę darbi-

AKIU SPECIALISTAI

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

te-

13- 
jie

Mrs. Anelia K. Jarusz

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

^^Td. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
* Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš 
756 West 35th Si 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni.

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.VILNIUS. —’ “V. ž.“ rašo, 
kad birželio pradžioje speciali 
gydytojų komisija apžiurėjo 
Vilniaus pradžios mokyklas ir 
j’iį auklėtinius. Iš 4,000 tyri
ni irose kalbamų mokinių 2,000 
buvo utėlėtų, tier 1,000 sirgu
liuojančių apki4ečiambihis ligo
mis. Didžiuma/Vaikų neturi su 
pratimo apie In'gieną.

Kiek Vilniuj^ yra advoiciatų.

Statistikas ^įpipmis, Šiuo me
tu Vilniuje yrą 153 advokatai. 
18e to, advokatų pareigas eihž 
ir vadiiiiifei'ėji Advokatų apli- 
kaiitai, kurių yra 56. Tuo bil
du Vilniuje advokatūra verčia
si 209 asmens’.

Neleido .N^ri^lansoition 
Liėįiivon.

Vytauto Didžioj o gi m n a z i j os 
lietuvių kalboj mokytojas' jį. 
V. Martinkėnas norėjo išva
žiuoti į N. Lietuvą, kur šiemet 
Palangoje yra surengti lietii- 

' . • , -N t

vių kalbos kursai. Po ilgų pa
stangų paaiškėjo, kad p. Mar-

Ptysical TherapJ 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252
Patarnauju pHe 
gimdymo namuo 
Be dr ligoninėse. 
duodu , ^massągc 

. eleetrie treaV 
? utffeįit , ir iriiagne-

ginoms patari
mai dovanai;

LA1DOTUVIU DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8310
5340 So; Kedžiė Avenue

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Čhicagoš, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LACHAMICZ ir SŪNVS
2314 West 23rd Piace Plioneš Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

š. p. Mažeika
8?19 Litpanica Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS .
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

PT.DK. VAITUSH, 
LIETUVIS 

Optoinėtricąliy .Akių SpeęįaMstės.
. Palengvins aklų jtempim^, kuris 
esti priežastinU galvos Skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mp, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste jr toliregystę, Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dąt. SpeęialŠ atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikūs. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.

« . « ■* -«• * A • s* '

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

LIETIMAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikęs Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

1,.,!^ «... 0* <•>• ........... . ■«.. • W 

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

2400 WeBt Madison Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vai.

Tek Seeley 7880 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedėliom|s nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
Td. Monlevard 1401

9

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. .Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8181

Nedaliomis pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phrirte Boulevard R4JUI

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

Dr. S. Naikelis
Gydytojas ir chirurgas 

..Ofisas ir Rezidencija 
3335. Sd. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DR P. IAGMIN
DENTISTAS

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

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

Tel. Chicago Heights 1131

KITATAUČLŪ
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Šinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojai chb 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18tk SL, netoli Morgan 8» 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos . .

DOSiOFISO V.__________
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 1Q Ud U 
valandai diena.

Phone MTDWAY 2880

šiandie daug yra svarbes1- 
nių reikalų, kurie būtinai tu- i 
retų būti spaudoje gvildena
mi, ir lutom daug daugiau but> I 
tų naudos patiems autoriams I 
ir skaitytojams, ir, žinoma, I 
skaitytojai šimtą sykių butiį I 
geriau patenkinti tokiais raš^ I 
tais, o ne “kelionės įspud- I 
žiais“, kuriuose aprašoma: I 
“Prasidėjo bučiavimasis... pa- 
sivaišinę ir pasikalbėję nuė
jom gulti... už tokį malonų Į 
musų priėmimą ir nuoširdų I 
vaišinimą,.. Taipgi gražiai iš- I 
auklėjo tris dukreles*“... Argi ' 
Čia ne asmeniniai reikalai ap
rašoma spaudoj? Laikas butų 
tokie raštui lindėti j šalį, o im- 
lis ką rimtesnio j spaudą įne
šti, —"AL” Skaitytoja*, 1

f A. PETKUS
1410 South’49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

S. M. ŠKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroė 8377

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phėnes Boulevard 5208-8418

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avėniie Photaes Yards 1741-1742

; A*,

AMBULANCE PATAHNAVlMAS DIEN4 IR NAKTĮ
YARds 1741—-1742 
J. F. EUDEIKIS 

. a f . > u 4» . 5

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Res. 6631 So. Califomia Avenue

Telefohaa RepubUe 7868

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

Tel Keriwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart IvenUdietdo ir ketvirtadienio

Td. Ofice Wentworth 6330 
Rea. Hvde Park 8896

Dr. Susanna Slakis

Valandos 1—4 po plštd. 7—4 vai. vak 
išakyrua aaredomh Ir •ubaUmia

. Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Aahland AvenM
. Ofiso valandos:

Nuo 10 1H 12 dienų. 2 Ud 8 po pietų
7 iki 8 vaL NedU. nuo 10 Iki 12

Rea. Tdephone Plaaa 2400

Ofiso Td. Calųmet 6898 
Rea. TeL Drasel 9191 

Dr. A. A. Rėth
Moteriškų. Vaiki ir rtol

arti 81st Street.
Vdandoa: 8—4, 7—9 vai vak. N' 

dlUomii Ir ivetitadbtddi 10-11

Dr J. Shinglman 
Praktikuota 25 metai 

Rcuntatiamaa ir širdie* Ilgo* jo 
apocialyM

Valnndua ILi’J A.M. 2-4. 7-8 PJ 
Gyvenimo vieta 

1138 So. 50 Avė.

o«i« st



NAUJIENOS, Chicago. III.

PADAUŽŲ FILOSOFU

Tenoras-Bassas

AR JUS ŽINOTE
kad.

par

PORCH PAINT (ŠIS BANKAS YRA SAUGUS)

HALSTED EKCHANGE

gere va-

ASKS NO

Bekonas ir Lašiniai

3417 So. Halsted St

VISKAS UZ
» KAINOS

Room

aukštyn

Nepaprastas judėji
mas tarpe Joniškie
čių L. K. Klubo narių

GALIONAS 
PAINT’O

padaryta 
tik nori

Parlor Setai $ 
garantuoti, 1

kaipo pasekmė dalykų vedimo, šis ban 
kas veikia be sustojimo nuo pat jo susi 
organizavimo 1926 metais.

KAD
SEZONO PREKĖMS
TURIMĄ STAKĄ BE ATSIŽVELGIMO 
Į KAINAS.

Jos. F. Sudrik 
1NCORPORATED

When your porch floor i* painted 
with Lowe Brothers PORCH 
AND DECK PAINT, you do no« 
ne e d to usė thc floor "carefully.” 
Thi* paint is tnade to withstand 
ih* expo*ure, scuffing shoe*, oft 
moved furniture, and other hard> 
atlips to which porch floor* are 
Subjected' Equally good on wood 
and cement floor*.

We carry this enduring porch 
floor paint in various colors.

GERIAUSI PEČIAI
Su kiekvienu 
linoleumą už

— nuo žodžio “ 
Italai ir ispanai

tapo jisai iš- 
dabar, kada 

atsirado ir laši- 
bus su tais lietu- 

lietuviškai, kuo-

Radio, trumpoms ir Standard bangoms, $79.50 vertės
— dabar .................................................................................

— Na, važiujame j lietuviš
ką taverną, aš užfundysiu!

kui atostogų, šametai išvažia 
vo pamatyti “platųjį pasauli” 
Jų biznius per tų laiką prižiu 
rėš p. A. Mankus ir p-nia Gur 
skienė. M. Rašė jas.

OFISO VALANDOS: 
9:00 vai. jyto iki 5:00 
vai. vak. Seredomis ir 
Subatomis nuo 9:00 vaL 
ryto iki 7:00 vai. vakare

firaktikuoja 
s pasirodė 

skilvio, kepenų, užkietė- 
agelbėjo 
Nepirkite

PADARIUS VIETOS RUDENS 
IŠPARDUOSIME

Kitas dalykas. ■' Jau kelintą 
mėnesi čia eina tąsynčs už vie
ną menką darbą, mokyklos

Pačioj pirmoj bankininkavimo dienoj po 
moratoriumo 1933 metais, šis bankas 
tuojaus gavo iš U.. S. Iždo Departamento 
daleidimą atsidaryti dėl biznio be jokių 
restikcijų ir be padidinimo kapitalo.

Washington Št., netoli La
2 lubos.Valandos nuo 9 ryto iki 8 v. vakaro. Nedaliomis ir

Jaučiasi “bosą” įveikę
Nuo laiko demokratų laimė

jimo musų apielinkėj bosauja 
senatorius Graham, nabašnin- 
ko Cermako žentas. Jis yra 
žinomas taip republikonų, kaip 
demokratų bosas. Kiti valdi
ninkai ir paprasti piliečiai, pa
lyginti su juo, mažai ką reiš-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

FEDERALdAVINGS 
[and LOAN ASSOCIATION 

or CHICAGO

Finansų Komisijos 
SLA. nutarė inves
tuoti pinigus į lie
tuviškas federales 

spulkas

NATIONAL BANK
Halsted St. prie 19th Place

Narys
FEDERAL RESERVE SYSTEM

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Kitą syk lietuviai, neva liu- 
t erių s išjuokdami, sakydavo: 
“bažnytužė lašiniais dangsty
ta”. Niekas tokių juokdarių ne
deportavo.

Apie pora metų atgal juo
kų teatrininkas Vesolovskis ta
po išdeportubtas iŠ Lietuvos 
už tai, kad Kaune dainavo:

“kit kart namus statė iš 
betono,

Dabar stato iŠ bekono.”
Galų gale pasirodo, kad tik 

už žodį ‘‘bekono 
deportuotas, 
šalę bekono 
niai, tai kas 
viais, kurie
gryniausiai, pasisakys, kad, ve, 
namą pasistatęs iš lašinių?

J, Bu—tis.

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Šlifuotų ald“y iiI’ar,,a'ima'

Generalinis konsulas žadei- 
kis, turbut žadėjo Amerikos 
lietuvių pavardes sudaužyt iki 
to laipsnio, kad jos butų lie
tuviškesnės, taip, kaip jo val
džia daužo Lietuvoje. Bet jis 
pats, nors karininkas, gana de
mokratišku buvo ir nedaužė. 
Dėl to jo kantore atsirado ki
tas gerbiamasis tam darbui 
dirbti, bet dar nė vieno mū
siškių nesudaužč pavardėje. 
Kalbu apie poną Daužvardį.

J. Bu—tis.

Tačiau kirtis laikas atgal 
“pieškos” susipešė su bosu, 
reiškia, pasipriešino jam. Rei
kalas atsidūrė teisme ir teis
mo sprendimas išnešta priešin
gas boso galiai. Pasirodė, kad 
didžiuma turi tiesą. Taip, ro-

Finansų Komisija SLA. lai
kė savo posėdį J. P. Varkalos 
ofise, 3241 So. Halsted St., 
Chicago, III., aptarti, kur in
vestuoti SLA. pinigus,

SLA, iždininkas, adv. K, P. 
Gugis, kuris dalyvavo posėdy
je, padarė pranešimą, kad 
galima šiuo kartu investuoti 
$55,000.00 iš įvairių fondų.

Finansų Komisija užgyrė 7 
morgičius, į kuriuos pataria
ma investuoti $26,000.00.

Finansų Komisijos nuomo
ne, be mortgičių dabar nėra 
progų pelningesniems i n ves t- 
mentams ir tie bondsai valsty
biniai arba šiaip bondsai, ku
rie saugus ir dabar neša tik 
apie 2 nuoš. iki 3 nuoš., slepia 
savyje pavojų, kad pasibaigus 
depresijai, kada atsidarys pro 
gos investuoti pinigus ant 5- 
6%, tai jų kaina drūčiai kris. 
Todėl Finansų Komisija nuta
rė kreiptis į SLA. narius, kad 
nariai skolintų pinigus iŠ S. L. 
A, ant savo nekilnojamų nuo
savybių reikalui esant.

Del esančios padėties inves- 
tmentų srityje Finansų Komi
sija laiko geriausiu invest- 
mentu SLA. pinigams Federa
les Taupymo Bendroves (spul 
kas), kuriose indėliai yra ap
drausti per Federal Savings 
and Loan Insurance Cc/pora- 
tion ir kurios moka 4 nuoš. 
Be to nominalė suma indėlio 
nesikeičia, kaip kad bonų kai
na biržoje.

Pirma negu Finansų Komi
sija priėjo prie šio nutarimo, 
buvo gautas užgyrimas iš In
surance Departamento Penu-

— Jeigu* nori fundyt, tai va
žiuojam į karčemą, ar smuklę, 
ar saliuną, tik ne į kaž kokią 
ten lentinę pašiurę, vadinamą 
taverna.

— Kaip tai pašiūrę?
— Jei ne pašiūrė, tai bala

ganas. Sukalta iš lentų pasto
gė, tai rusiškai ar totoriškai 
vadinasi balaganas. O lotyniš
kai tokia pastogė vadinosi “ta- 
berna” — nuo žodžio “tab” — 
lenta. Italai ir ispanai nemo
kėjo taip ištart, tai ėmė va
dinti “taverna”. Taip sako 
Websterip žodynas. Prasčio
kams tai ir balagane arba ta
vernoje gerti smagu; juk jie 
jokios dailės aplinkui nenori 
matyt, bile tik prisigert ir rik
smu stogą nukelt. O mes civi
lizuoti 20-to amžiaus žmonės 
norim, kad saliunas būt gra
žus, kad aplinkui būt gražu, 
tai tada gert smagu!

J. Bu—tis.

šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis

sylvanijos valstijos daryti to
kius investmentus ir pagal 
pranešimą Insurance Depar
tamento yra leidžiama inves
tuoti tik į tokias Taupymo 
Bendroves (spulkas), kuriose 
depozitai yra apdrausti iki 
$5,000,00.

Kategoriškas pasiūlymas to
dėl yra padarytas Pildomai 
tarybai be tolimesnio vilkini
mo investuoti į dvi Federali- 
zuotas lietuviškas spulkas 
Chicagoje, kurių finansinė pa
dėtis yra tvirta. $5,000.00 į 
Simano Daukanto Federal 
Savings and Loan Ass’n of 
Chicago ir $5,000.00 į buvu
sią D. L. K. Gedimino, kuri 
persikrkštino į Standard Fed
eral Savings and Loan Ass’n 
of Chicago.

Abidvi viršminėtos lietuviš
kos Federalės Spulkos moka 4 
nuošimčius už indėlius.

Re to, Finansų Komisija nu< 
tarė atsikreipti per laikraščius 
į kitus miestus Amerikoje, 
kur yra Lietuviškos Federalės 
Savings and Loan Association, 
kuriose depozitai yra apdrau
sti per valdžios corporaciją, 
yra gerame stovyje ir moka 
ne mažau kaip 4 nuoš

džianitoriaus vietą. Senas dar
bininkas numirė. Mokykla ran
dasi lietuvių distrikte. Atrodo, 
kad Šioj mokykloj džianito
riaus darbas geriausia tiktų 
lietuviui. Jis ir buvo lietuviam 
seniai žadėtas.

Kaip nedarbo laikais, tai tąm 
darbui atsirado perdaug kan
didatų. Taryba suką galvą, ku
rį kandidatą padėti darbui.

Teisybė, lietuviams darbas 
buvo pažadėtas. Bet kąs gi tie 
lietuviai yra? Jų nedaug, o drr 
jie pešasi tarp savęs, reiškia, 
politiniai nėra organizuoti. Kas 
kita čekai. Jie Ciceroj ir Ci- 
ceros apielinkėj viešpačiai.

Ot ir šioje painiavoje po
nas partijos bosas pasakė: aš 
padėsiu žmogų džianitoriaus 
vietai, o ne taryba. Dūliai to 
piliečių tarpe kyla bruzdėję 
mas. Ir taryba išeina prieš bo
są : tarybos nariai paskiria 
džianitorių, ir dar lietuvį. Ka 
da tas žmogus turės užimti vie
tą, taryba pranešianti.

Paskutinėmis dienomis 
tijos bosas rengia pikniką 
šen Parke, čekų distrikte, 
cagoj. Kaip į boso pikniką, tai 
ir ciceriečiai turėtų valiuoti. 
Bet tam tikra partijos frak
cija tą patį vakarą duoda sa
vo parengimą Cicero apielinkėj. 
Tas parengimas įvyksta trečia
dienio vakarą Hawthorne Par
ke, prie 52 Avė. ir 29 gatvės, 
žmonių j jį suplaukia tiek, kad 
dar čia" niekas nėra matęs taip 
didelės minios, žinoma, yra mu
zika, be to, laimėjimas V-8 
Fordo ir galybės kitokių dova-

Simano Daukanto Federal Savings and 
Loan Association persikėlė į naują vietą 
adresu

2202 West Cermak Road
Visais Bendrovės reikalais kreipkitės i 

naują raštynę.
BEN J. KAZANAUSKAS, raštininkas

Prastąjį regėjimą,
silpnas ir kreivas akis galima 

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

ečium -— gausite virtuvei' 9x12 
YKĄ.

Buvo šiame parengime ir lie
tuvių daug. Lietuvius repre
zentavo p. Mockus, Cicero 
Building Commissioner.

Kas iki šiol netikėjo į “four 
horsemen” galią, tai dabar įsi
tikino. Vadinas įsitikino, kad 
didžiuma valdo Cicero, o ne 
vienas galingas partijos bosas.

Atostogose.
p. J. G. pamotas su* šeimy

na apleido biznius ir išvyko 
porai savaičių ar ilgesniam lai-

šį metą sukanka lygiai 10 
metų kaip Joniškiečių kliubas 
gyvuoja ir gerai tvarkosi. Tai
gi yra padarytas nutarimas, 
kad naujus narius priimti be 
jokio įstojimo mokesties. Na
rines kliubo mokestys yra vi
sai mažos, tiktai $2.00 me
tams. Jokių kitų mokesčių nė
ra. Nariui pasimirus kliubas 
išmoka iš savo kasos $50 ir 
nuperka kvietką už $15.00, ir 
kitokiais budais nariams pa
gelbsti. Dabar yra gera proga 
,irie kliubo prisirašyti. B, B,
** l . .... ......................■■........  „.........„—i................ .

“Maisto” tresto pajininkų 
(šėrininkų) suvažiavime Kaune 
šią vasarą šalę “bekoninių 
kiaulių” atsirado jau ir “laši
nines”.

Kas yra bekonas? Tai laši
niai, neva anglų kalboje. An
glai rašo: bacon, o ištaria: bėi- 
kon. Lietuviai, pasisavindami 
tą žodį, turėtų tarti: bekonas. 
Anglai pirko kiaules Lietuvoje 
dėl lašinių. Dėl to tokias kiau
les lietuviai pirkliai pradėjo 
“bekonu” vadinti.

Dabar jau “Maisto” did-biz- 
nieriai pardavinės ir lašinines 
kiaules, tai nabagės lietuviš
kos kia ulelės turės nešiot dvi
gubus lašinius: angliškus h 
lietuviškus.

Depresija visus apsunkina
J. Bu—tis.

Cnatos Kliube pradėta dai
nuot. Vyrai rėkia iš visų savo 
jaknų; dvi moters jiems pa
deda.

— Kas Čia yra, — Baltrus 
♦ sako, — kad mums daina ne

išeina taip, kaip reikia. Visi ge
ri balsai, ir sopranų turime, 
bet kažin ko trūksta ir gana.

— Bosų trūksta, a nežinai? 
— pasakė Jonas. — Mes visi 
tenorai.

— Gerai, sako Jurgis, aš pa- 
bosuosiu. Aš galiu būt bassas.

— Gerai. Vienas iš tenorų 
tegul būna basas. Be čevery- 
kų, — pridėjo Jonas pamažu. 
Jurgis to negirdėjo ir pradė
jo bosuot. Išplerino savo ger
klę lyg čebato aulą. Bet vis 
neišeina toks geras bassas, ko
kio reikia. Tada jisai sako, ei
siąs į taverną.

Kaip tarė, taip ir padarė. 
Nuėjo į tokią smuklę, kuri, 
ištikro, kaip senovės taverna: 
iŠ lentų, iš medžio 
O gert galėjai kiek 
bet tiktai slaptai.

Jurgis gėrė dieną, 
karą ir pasijuto, kad jis bas
sas. Su džiaugsmu uždainavo 
storai ir garsiai ir dairosi nu
stebęs: nuo jo balso tavernos 
sienos tik krust-krest, stogas 
kilst-kilst.

Gaspadorius savo aluotą žiur
stą suglamžė iš baimes ir ei
na Jurgį išmest laukan. Bet 
tuo tarpu musų Jurgis užmi
go. Taip dirbtinis bassas ir pa
siliko tavernoje.

J. Bu—tis.

OLD TIMERS TAVERN PIKNIKAS 
Rugpiučio 11 d., Tony Raibužio Parmoję

Apie 3 mylios už Willow Springs ant 83rd St. kelio.
Nuvažiavimas trokais DYKAI. Pirmas trokas išeis 10 vai., antras 
apie 12:80 nuo Old Timers svetainės, 1036 E. 93rd St. Iš Roselando 
—nuo 107 St. ir Michigan Avė., trokas išeis 12 vai.

Piknike bus visokių žaismių, kaip tai virvės traukimas, maišuose 
bėgimas, kiaušinių nešimas, ir kitokios žaismės. Taipgi bus laimėji- 
inai 8 dovanų, pradedant radio, baigiant višta, širdingai kviečiame 
visus musų draugus, bei pažįstamus dalyvauti piknike.

MARfi IR JUOZAS MACIUKEVIČIAI.

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGĘPORTE
Orchestra ___ r. _____~_____ . ...... ,____ ... ...... , .
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai. Vienintėlė tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECRE ATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

|t0RCH-<DE0t 
Jslpaįntk 
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HERBO- L AX
ja. HERBO-LAX iš žolių gyduolės padarytos pagal

ĮWt d receptą daktaro kuris turi laipsnį ir pi 
I »■ D J?-* metai. < _ 
L< C nepalyginamas nuo Ii _

jimo vidurių ir uždegimo žarnų. Jc 
tūkstančiams ligonių, pegelbės ir jums 
smarkiai garsinamų gyduolių, abejotino gerumo, 
žolių arbata HERBO-LAX galite gauti tik Peop- 

’ les Health Institute ir tiktai Laboratorijoj to In
stituto ir jos padaromos yra registruoto vaistininko. 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 I 
Tiktai medicinos daktaras su daugelio metų praktika, gali nurodyti 
gydymo būdą.
Nusipirkimui žolių arbatos HERBO-LAX ir dykai egzaminacijos atva
žiuokite į Peoples Health Institute, 166 W. ‘
Šalie St., 2 lubos.Valandos nuo 9 ryto iki 8 v. vak 
šventomis dienomis nuo 10 ryto iki 1 valandai dienąt 
Reikalaudami žolių arbatos HERBO-LAX, rašykite aiškiai pridėdami 
$1.16 Money Orderį. Adresuokite:

HERBO-LAX — 166 W. WASHINGTON ST.
Chicago, H!,

(Reikia moterų agentų)

MR006KVELT FUHNITUMB CO. YRA Jt’SV BALDŲ PIRKIMO VIRTA**

MOSEVELT FURNITURE CO., INC
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai, 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, D
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Bubaortptlon Rateli
18.00 pir yoar ta Gaude
>7.00 par yoir eultldi ri Ghloato
08.00 per year in Chioago
8o per copy,

Enterod m Sacoud Gluu Maltai 
Mareli 7th 1014 at tha Poit Offico 
of Chicago, UI. undar tha act of 
Maroh 3rd 1879.

Naujianoa eina kaadlan, iiaklriant 
aekmadtoniua. Laldila Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halated SU Chioago, 
Hi. Telefonai Cinai 8800.

Ulaakymo kaluli
Ghlcagnja — paltui

Metami WtM tatMaoeoee meeaUte—— 88.00 
Puaal meili •aeeteaeaeeMaaaaaaaeeeaaeeeaaMi 4.00 
Trinu mOnoilami 8,00
Dviem minėdami •aeeatM tMMMI 1.80 
Vienam mOnoalul •«•<••••,„H....... .78

Chiengoj per ilnellotojuai
Viena kopija — 8o
Savaitei «e—ww« w w >«w n ■ i 18c
Minėsiu! Meeaea«MwaeM«asaefM 7tta

Suvlanytoae Vilitljoia, no Chioago), 
paltai

Metanui 07.00
Pusei metų 3.80
Trlma mlnaalama 1.78
Dviem mlnaalami ———— 1.38 
Vienam mfineaiui .........—78«

Uetevoa Ir kitur ulaleuluoaa 
(Atpiginta)

Metama •taaaeeaeeaee* ------------------IM0
Pu»»i motų 4.00
Trims mlneaiama •*««•»*•******** jk80 
Pinigus reikia ilųiti palto Money

Orderiu kartu su uiiakymu.
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rą spaudą, jei nori būt gyvai?’. 
Suprantate, luotui mes pasu- 
komo: neskaityk blogos spau- 
<I<)N(

Bot, tu Gutenborge, po šimtN 
pypkių! Jeigu aš noriu žinot, 
kuri spauda yra geru, tat lū

vio
lom 
n oi 
nu-

180 METŲ SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIME

Dvi moteris, kurios užmuša jauni) vyrą, Ervln 
Iging, ir nukapojo lavono kojas (kad butų lengviau la
vonų paslėpti), teisėjas Harrington Chicagoje nuteisė 
180 metų j sunkiųjų darbų kalėjimų. Jisai sako, kad 
mirtis tom žiauriom piktadarėm butų per lengva baus
mė. .Teisėjas nori, kad jiedvi kentėtų visų savo amžių.

Bet 180 metų kalėjimo atrodo keista bausmė. Tiek 
metų nė vienas žmogus negyvena* Piktadarės, apie ku
rias čia eina kalba, jau turi daugiau kaip po 40 metų 
amžiaus, taigi ir pusę tos bausmės, kurių jom paskyrė 
teisėjas, nė viena jų nesuspės atlikti iki savo mirties. 
Kodėl gi teisėjas nenubaudė jų kalėjimu iki gyvos gal
vos, bet davė jom po šimtų aštuoniasdešimt metų?

Priežastis ta, kad Illinois valstijoje kalėjimas iki 
gyvos galvos (“life sentence”) reiškia 60 metų kalėji
mo. Kalinys, atlikęs trečdali bausmės, turi teisę prašyti, 
kad jisai butų paleistas °on parole” (ant žodžio, kad ji
sai daugiau nebenusikals) j ir jeigu jisai, atlikdamas 
trečdali savo bausmės, visų laikų elgėsi kalėjimo gerai, 
tai paprastai jisai yra paleidžiamas.

Vadinasi, jeigu tos dvi moters butų nuteistos ka
lėti iki gyvos gaivos, tai už 20 metų jiedvi galėtų išei
ti j laisvę. Dvidešimt metų kiekviena jų dar gali išgy
venti. O teisėjo tikslas buvo uždaryti jas i kalėjimų 
ant visados, Gavusios po 180 metų, jiedvi turės teisę pnv 
šytis paleisti Mon parole” tik už 60 metų, o tuomet nė 
viena jų, žinoma, jau nebus gyva.

Tolios piktos “leidės” turį būt atskirtos nuo žmo-t 
nių draugijos. Bet gal butų buvę geriau jas uždaryti 
proto ligonių name, o. ne sunkiųjų darbų kalėjime, nes 
sveiko proto žmogus tokio nusidėjimo nebūtų padaręs, 
kokj atliko jiedvi.

— ———"■j 1 j" "—■■,'11 .

mininkas. Fondo tikslas yra 
kovoti prieš fašizmą (nacizmą) 
ir šelpti, darbininkus, nukentė
jusius nuo Europos diktatūrų.

’• ......... ..... ......... ■■■■■'

Apžvalga
HITLERIO TERORAS

“Chesl for liberation of 
vvorkera of Europe“ (fondas 
Europos darbininkams paliuo- 
suoti) išleido brošiūrėlę “Hit- 
ler Terror in 1935”, kurioje 
aprašoma rudosios diktatūros 
nuožmybės. atliktos šiemet 
Aršiausia smurtą Vokietijos 
naciai vartoja, žinoma, prieš 
darbininkus ir jų vadus. Šie
met, pav, buvo nužudytas gar
susis Vokietijos angliakasių 
vadas, Friedrich Husemann, 
Vienus darbininkus rudieji bar
barai tiesiog užmuša, kitus 
kankina žvalgybos urvuose ar
ba koncentracijos stovyklose.

Bet Hitlerio gaujos persekio
ja taip pat ir kitus žmones. 
Visi, kurie nėra akli “fiurerio*' 
vergai, vienokiais arba kito
kiais budais yra skriaudžiami.

Knygelės gale yra skyrius 
pavestas ir “fašistų dūkimui 
Austrijoje*’.

Tą Fondą Europos darbinin
kams paliuosuoti įsteigė Ame- 
likos darbininkų organizacijų 
lyderiai. Jo komitetą sudaro 
John Coefield, plumberių uni
jos internacionalinis preriden 
tas; David Dubinsky, Interna
tional Ladiea Garment Wor 
kers unijos prezidentas; Wil- 
liam Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas; Sidney 
Hillman. Amalgamated Gloth- 
ing Worker» of America pre
zidentas; Charles Howard, in
ternacionalinės spaustuvninkų 
unijos prezidentas; John L 
Lewis, United Mine VVorkers 
of America prezidentas, ir k.

WUliam Green yra fondo pir-

KLAUSIMAS KOMUNISTAMS i 
AR JIE EIS IŠPAŽINTIES?

“Keleivis“ klausią, ar komu- 
nistai eis išpažinties, nes ko-, 
minternas įsakė jiems dėtis 
prie bažnytinių ir buržuazinių 
(o taip pat ir fašistinių) orga
nizacijų. Viso pasaulio komu
nistai turės tų įsakymą pildy
ti, kadangi kominterpo kon
gresas yra jiems aukščiausias 
autoritetas.

“Bet“, rašo mųsų draugų 
savaitraštis Bostone, “kįla 
didelis klausimas, ar bažny* 
tinęs ir buržuazinės organi
zacijos norės komunistus įsi
leisti? Jeigu jau Amerikos 
Darbo Federacija daro pa
stangų apsitverti nuo komu
nistų. tai tokios organizaci
jos, kaip 'Kolumbo vyčiai’ 
arba ‘švento Juozo sąjunga*, 
dar daugiau bus jiems prie* 
šingos. Išrodo, kad komunis
tams teks prie jų dėtis slap
ta, neišduodant tikro savo 
nusistatymo. Bet tuomet 
jiems reikės ir bažnyčion 
vaikščiot, ir išpažintį atlik
ti.“
O kodėl ne? Juk komunistai 

seniai laikosi to jėzuitų prin
cipo, kad tikslas pateisina' prie
mones. Be to, jie aklai klauso 
Maskvos. Maskva jiems liepda
vo plūsti socialistus ir ardyti 
darbininkų unijas — jie tai ir 
darydavo. Dabar Maskva jiems 
liepia dėtis prie bažnytinių ir 
fašistinių organizacijų, — tai 
jie ir tai darys. Jeigu šitam 
tikslui reikės atlikti išpažintą 
arba prisisegti svastiką (na
cizmo ženklą) prie rankovių.

iiklų, savame škicų bloko, ku
riame Ilgi šiol buvo piešiami

Feliksus Vaitkus su kitais trimis lakūnais stovi prie “Li- 
tuanlcos 11“ Floyd Bonnett aerodrome, New Yorke. Iš kairės 
| dešinę; Edmund Monteverdo, Feliksas Vaitkus, Claroneo 
Chamborlain, All’red Moutovorde. Broliai Montoverdo mėneals 
laiko atgal mėgino skrisitl per okeanų | Romų, bet Jų lėktuvas 
“Franooaoo de Flnedo“ nukrito, pakilęs tik 3 pėdas nuo žemės, 
Ir sudužo, Clavence C<hąmberla)n anąmet perskildo per Ątlan- 
tiku Ir bandė nulėkti be sustojimo į Berlyną, bet buvo privers
tus nusileisti nepasiekęs tikslo, (Wilson Photo,! Brooldyn, N.

Latviai apie VaitkwįftJ/SS
Sąryšyje su žiniomis apie 

sėkmingai baigtus Vaitkaus 
svorio bandymus žinomas lai
vių lakūnas 11. Cukuras, savo 
laiku nuskridęs | zoną Kuršo 
hercogystės kolonijų Afrikoje 
GambijUi dienraštyje Bits rašo 
apie Vaitkų ir jo skridimų.

Lakūnas laiko Vaitkaus pa
siruošimus labai rimtus. Kad 
Vaitkus rimtas lakūnas, Cukti- 
ras nurodo j tai, kad jis atli
ko bandymus su pilnu kroviu. 
Reikia priinuti dėmesin ir tai, 
kad iš lakūno bus imrelkahub 
ta labai daug, nes reiks išsė
dėti prie vairo 30—35 valandas, 
sekti motoro veikimų, orion^ 
tuotis, palaikyti radio ryšius, 
nugalėti nervų žaidimų, kovoti 
su nuovargiu, ir . niiogu , |r $i: 
noti, kad, jei kas nors pnčiojo 
mašinoje ar pačiame lakūne 
nebus darnu, sąskaitas su gy
venimu galima laikyti suves
tas, Vaitkus tačiau žino, kad 
jis sugeba, ir didelė moralipč 
parupta jam bus tai, kad vistą 
lietuvių tauta laukia savo did
vyrio. Tas teiks lakūnui jėgų 
atlikti savo uždavinį.

Lakūnas Cukuras toliau pa 
brėžia tų milžiniškų reikšmę, 
kurios turės Vaitkaus skridi
mas Lietuvos propagandai. Di
džiosios tautos matys, kad mą* 
žoji Lietuva dar turi tokių did
vyrių, koki buvo Darius ir Gi
rėnas. Lietuvos lakūnai kon
struktoriai, pradedant velioniu 
Dobkevičium ir baigiant plk« 
inž. Gustaičiu, yra privertę 
rimtai žiurėtį į jų pasisekimus 
taip pat aviacijos techniškoje 
srityje. Lakunąs laiko supęan-, 
tama, kad ir Latvijoje kilo di
delis susidomėjimas Vaitkaus 
skridimu, ypač lakūnų sluoks
niuose. Kai Cukuras (įaręs ap
klausinėjimą Pas savo kolegas, 
jie visi kaip vienas žavėjosi 
kaimyninės valstybės lakūno 
didžiu pasiryžimu, kurą reika
lingas, kad butų nugalėtas sum 
kus uždavinys — Atlantas,

Lakūnas stebisi taip pat 
Amerikos lietuvių dideliu pa
triotizmu, kurį jie parode su
rinkdami milžiniškas sumąs 
pinigų lėktuvui įsigyti, jam 
įrengti ir pačiam skridimui. 
Cukuras, kaipo specialistas, sa? 
ko, kad toks skridimas kašrtųo? 
ja milžiniškus pinigus. Jis ma? 
tęs, kokias milžiniškas sumas 
surijo jo “menkas skridimas** 
į Gambiją, o jis juk turėjęs 
savo nuosavą lėktuvą.

Savo straipsnį Cukuras bai
gia taip; “Pasilieka taip pat 
latvių tautai iš širdies linkėti, 
kad kilnus didvyriškas suma
nymas laimingai pavyktų įr 
Lietuvą galėtų didžiuotis, kad 
jos supys jau du kartus nygą?

snu iimumrii .....   ihi r.......... ii

Iš nmno puaėa 
Vaitkau, lai tavo 

inotoraa gerai velkini Iki pasi
matymo Rygoje!” (“L, A,“)

skaityti. Tik perskaitę* galiu 
nuspręsi i, kuri man goru, o 
kuri negani. Tu, kurt mup 
gera, kitam kam nors bus ne
geru, Bot tesižino, Aš nupal- 
syslu kilų, durys luoši Indivi
dualistuatsiskyrėliu 
nučhi ir gyvas nueisiu 
kur norolk nei spaudos, 
nieko, kur “gyvena” tik 
mlrėllai,

Ar tai šita yru stipriausia 
visuomenės auklėjimo prie
monė?

Kuomet auklėtojui, be gra
matikos Ir be nuosakios min
ties (bo logikos) paskelbtą 
savo tezę opiu spaudų spau
doje, tat ar šiaip ar taip mes 
norime juos išteisinti, išvesti 
iš nonsenso, vtetlek lieka (a 
pati prakeikta idėja,didėja 
“gyvybės ar mirties sėklos“

pildė InškniN, bnrkšnhite Ir 
leehnlšknte schemų brėžiniais.

Ir nors Morzė per 24 valun^ 
dns buvo galutinai užbaigęs j 
savo Išradimų ir |sitik|nęs di
dele Jo praktiška minda, bot 
Jis labai sunkiai sugebėjo tuo 
savo išradimu sudominti kilus 
žmones. Daugelis jį laikė pa
mišėliu,

Keletas molų nuėjo niekute. 
Be pastovios gyvenimo vielos, 
be reguliarių pajamų, Morzė 
trankėsi po Ameriką.

Laimai Jani pasisekė surasti 
New Yorko universitete vieną 
chemijos profesorių, kurte jį 
nuramino Ir padėjo jam paga
minti modelį.

1837 mulais Morzė jau turė
jo visas pagrindines moder
niško telegrafo dalte,

šis didysis Išradėjas mirė 
1872 metate, pasiekęs garbės 
Ir pasHonklnlmo viršūnių.
1'II'IIHIIF I 1*1

Wisconsin Delis, 
Wisconsin

n mirt

Aš mėgstu spauda....
Aš mėgstu skaityt į “spau

dą“. Nemėgsi u joje uonuensų. 
Bet, kolte nuvulnumąsl—■ Kada 
rambi spaudoje nonsensą, lai 
imu ir užsirašau J savo už- 
rašus (ar Išrašus). Tarpe lite

Benį mąn taip rodosi, šiai 
šilą ištrauka iŠ profesoriaus 
Šalkausko. Nenoriu profeso-* 
rlaus užgaui. bet, va, ką jis 
parašė spaudoje? apie spaudą *- 

“Spaudu yra stipriausią vi
suomenės auklėjimo priemo
nė: ji įsėja žmonių tarpe gy
vybės ar mU’tlęp' sėklą. Ska|i 
lyk gerą spaudą, jei nori būt 
gyvu*”

(“Tėv.”--kovo 1 d. 1935).
Tąip ir matai, kad profe

soriaus galvoj imas apie spau
dą nepabaigtas . Rolių žodžių 
reikia. Turbut šitaip jis turėt

•—Skaityk gorų spaudų, jei
gu nori būt gyvas arba miręs.

Aki tas pašėlęs Gutcmbęr- 
gas! Kam jįs išrado spaudų? 
tiktai apie 500 melų atgalt 
Pirm to laiko žmones negalė
jo skaityt spaudos (nes jos 
nebuvo), taigi negalėjo ncį bū
ti gyvais, nei mirusiais.

Na, o gal “mirties sėkla” 
nėrą geras dalykas? Bet juk 
Be gerięjį žmončst kūne apie 
visuomenes auklėjimų dau
ginusia ką)bą, tai labai garbL 
na |r “pomirtinį gyvenimą.” 
Mirk, tąi amžiną} dangaus 
linksmybėse gyvenai I Todėl— 
tegyvuoją mirties sėklą spam 
doje ir visur, kad gerai iš
auklėtieji galėtų nueit, pasi
miręs j dangaus karalystę. 
Amen?

tai toks menkniekis negi su? 
stabdys komunistus nuo ko? 
mintamo valios išpildymo?

j e, “Jei nori bu i gyvas../“ E|, 
profesoriau, ganai ’

—Juozas liukUikls^
.. ............... "......... I,1

Lietuvoje. Rugius, dėl jų ypa
tingo didumo, reikėję pinuti 
“Holuvlftkivl“, nes mažina, su
gulusiose vietose nebūtų gulė
jusi nuplauti.

Kai apėjome apie mylią 
lauko, aš paklausiau;

—Klek likerių žemės turite?
—Šimtą šešlasdešlml — at

sakė p. Jacikas.
— Gražus ūkis—sš paslebė*. 

jau, — Ką daugiau auginate?
—Viską; Žirnius, avižas,' 

bulves, dobilus, daržoves, ko
pusius, agurkus Ir viską, kas 
tik reikalinga.

—Ar viskas gerui anga? —

f urmu.
Bart-
Elvu,

Jinrt-
Bnrl-

—o—
Spaudos nonsensas... Meą 

negalim, nenorim profesorių 
įtart tokiame nonsense, Gal 
jis kalba tik apie skaitymą 
geros spaudos, o tą “mirties 
■sėklą” pridėjo tiktai per mo
rališką spartumą, neąpsvars- 
tęs. Visą tą jo tezę išnągrinė- 
kim sykiu, tai gal žo<Ųs “mir
ties sėkla” nebus taip nerei
kalingas, kpįp šuniui penkta 
koja,

Jis nori stipriai auklėti vi
suomenę. Leiskįmc» kad pp 
mirties visuomenes nebus, ten 
tik ind^idųalįstaĮi —atsiskyrė
liai gyvens. Tegul sau ir gy
vena. Jiems spaudos nereikės 
Spauda jų nenorėt, nes apie 
tokius nėra kas rąžytį;, nepa
daro jie jokių žinių, tię gyv 
numirėliai. Tuščia jų! Taigi 
su gera širdžia profesoriui šo
kime į pagalbą išeit iš non
senso,—gal ir pavyk*. Dabar 
tuoj aus peršokime tą “mir
ties sėklą”. Ir sakykim su po
pų profesorium♦

AloslofjaiijaMt teko aplankyHy 
Uatuoius formalius.

Liepos pabaigoje aš su žmo
na Jr p4e Ona Slrikoliuto su- 
manėnie praleisti atostogini 
WiHconHlnet, Apklojome Dė
vite Lake statė parko, netoli 
WisconKin Deite, o dar arčiau 
Barahoo nilcMclio, Vieta ši-Į 
tani parko labai įdomi, IŠ visų 
keturių puHių ežerą apsupa 
dideli kvavlzllo akmens kal
nai, apaugę pušimis iv bęržate. 
Paežerių einu Ghlougo and 
NQrthwea|crn geUkelte,

Ciu radome keletą šlmlų 
vasarotojų. Daugumoje visi 
“kumpina”. Kilt turi nusisam
dę “kaiedžlųs/* Mes įrgi “kem 
pmume.“

Perdaug lietaus.
Per porų savaičių mažai te

turėjome grašių, saulėtų die
nų. Bet oras buvo šiltas fr 
drėgnas, 

šitoj Wisconsino apielinkė- 
jo labai gražus kukurusai, fu-| 
giąį, tabakas ir kiti javai bei 
Memtet Tik visa Lėda. kad dėl I 
dažno lietam negalimą Javus 
tinkamai sudaryti. Pavasari-1 
nlal javąt Jau baigiami nu
mauti, Išskyrus kukurūzus, 
bulves ir daržoves.

Wiscopslno fermeriai sako, 
kad, panaikinus prohibiciją ir 
legąlteavųs ą|ų, apyniai turį 
gerą rmką. Tokių būdų kai 
kurie ūkininkai ąpeotalzuojaai 
apynių auginime.
Svečiuose pas PtP>..

Jaciktį f r Jonikus.
Vieną gražią (liepą pntąrC- 

me aplankyti sciiųs , pašMaH 
mus, draugus Antanų* Jaciką 

‘ir Jonikus, kurie dabar yki- 
įpinkaųja Wi»ęoųsin Polte 
apieiinkėje, lituos savų drau
gus norėjosi aplankyti dar ir 

[dėl tų, kad prieš 20 metų 
virtom, kartų gyvenome jr, 
galima sakyth praleidome 
“jaunystės dienas” Lecęhbųpg, 
pa, . . , j

Ne visus vyrus radome na
mie, nes dirbo iąpkMOee, Bet | 
neužilgo susirinko visi pietų 
laikų. IMaa A.; Jącikas, brolis 
chįcągięėio Juo?O Jaąjfco, ku
rį* turi Vinewood Garden ar- 
ti ęhicągos, tuoj mu* paąiti- 

pritrauks gabalą geležies, išjųd^n 30 VI*U glėbįų: 
ngųs-r-geležią vėl atsitrauks.Į “A!h sveika* Malki!—sųšų- 
Taip galima botu perdavinėti ko jis—gerai, kad atvadavote, 
ženklus, žinias siyntipStį. Sveika ponia ir papeni—Pa- 

Paišybos mokytojas staiga įvaikinome i? su p-pią Jopį- 
nusiledo laiptais žemyn. Iš są- Mene, kuri tmų iš Mohosiščjo. 
vo kajutes jis atsinešė škicų £/e/uwaf furt gražius ir dicįe- 
bloką, atsisėdo tuščiame są|Oi Įį^8 uktus.
ne ir nupiešė aparatą.

Čia baterija, ton elektrom®? Į žodis po žodį ir visi keturi 
gnetas. Prie jo gabalas gele-1 išėjome laukų apžiūrėti. Gas- 
žies su pieštukų,, kuris antį padorius, p, Jacikas, užvedė 
slenkančios popierio j uostos Į mus per kukuruzų lauką, ku- 
elefctromafcnetųi, geležį pritrąų-Į rie buvo daug aukščiau musų 
kus, turės užrašinėti ženklus. I visų galvų^ Iš kukuruzų lauko 
ženklai, kurie bus siunčiąpai j bridopie per dictelę “sedan 
vielomis,. turi būti sukombL grasa“ pievą iki rugiu laųkp, 
nuoti į raides. kurie buvę jau nupiąuti jr

T, BSk‘i i kup«t»«, išlyginant

ĮVAIRENYBES
Kaip buvo išrastas 

telegrafo aparatas
Koh yra susipažinęs su įval-1 

’ių išradėjų gyvenimu, tas 
žino, kad dauguma jų nebuvo 
spęrialistal bei dideli žinovai 
oš srities, kurioje likimo bu

vo lemtą jiems atidengti dide
les mokslo puslapi te.

Kaip daugelį kilų išradimų, 
taip ir telegramų aparatas bu
vo išra*las ne kokio norą in- 
žinieriau* bei mecliimiko, bot 
paprasto paišybos mokytojo 
Morzės (Moi’ue),

Morzės gal,V(\| ta .idėją gimė 
1832 metais,, plaukiant burlai
viu per Atlanto vandenyną. 
Tuo laiku motorinių garlaivių 
dar nebuvo.

Tpo puriu burlaiviu važia*- 
vo ir kažin koks dr, Juksęnas, 
kuris vieną kartą susirinkot* 
slėnis laivo saliorie keleiviam# 
išsiėmė iš savo dėžės viela ap
suktą gabalą geležies, stiklinę 
sp akyačiu bei porą metalinių 
plokštelių, šitaip aiškino:

—Toji stiklinė su Volto rak
štimi esąs aparatas, kuriame I 
yra kažin kas paslaptingo, np- 
papraslo—elektra, šia y|ęty ji 
cjna aplink geležį, ir |no bą-l 
du negyvas metalas gaunas 
gyvybę — tampa elcktFOmog- 
netu...

Tą elėkromagnetą jte pirkęs 
Paryžiuje. Jis nori Ampero I 
bandymu* Amerikoj pakarto
ti-

Tas dr, JaRsono aiškinimą? 
giliai įstrigo Morzei į galvą. 
Per visą naktj Morzė vaikšti
nėjo susijaudinęs po laivo de
nį. Tą naktį Jte vteaj nemiego
jo. Net sargybinis matrosas 
jį įtartinai ėmė sekti.

Morzė samprotavo, kombi
navo, jaute, kad iš to elektro
magneto galima šis tas pada
ryti. O kad taip pastačius elek 
tromagnetą viename pasaulio 
gale, o kitame Volto rukštį— 
elektros bateriją įr abu prie
taisus sujungus vielomis- įjun
gus elektros srovę, magnetas

—Taip. Žemė prie smėlio nu 
Žvyntolu moliu. Nors pavasa
ris Ir buvo lietingas, bot nieko 
vandeniu nmižliejo.

Kai išėjome ant kelio, prie 
kurio buvo kita graži farma 
su gražiais Irobesiate ir dar
žais, p. Jacikas pasakė:

—■čia Irgi lietuvio
Tai musų kaimyno Jono 
kaus, štai ir jte kieme, 
aš supažindinsiu.

Užėjome pas jauun 
kus, Pasirodė, kad pp.
kai kadaise buvę ehieaglečiai 
Ir gyvenę Brldgeporte. Prieš 
depresiją pradėję ūkininkauti. 
Dabar jie turi puikiai Išvysty
tą fiM’iųą, kuri 
daugiau, kaip 
žemės,

P-nftl Bąrtkui 
nl žmonės,

Paviešėję valandėlę ir ap
žiūrėję jų (urmą, gyvulius, at
sisveikinome su pp, Barlkais 
ir ėjome toliau p. .biriko lydi- 
mi. C|ą, aut kelio, susltiuku- 
me ir p. Antnpą Jonikų su ar
kliais namo martuojant,

Kai sugrįžome algai prie na
mų, p-niu Jonikienė su (luk
teriu Kastyte, šaukia visus ant 
pietų, Čl« radome iš lauko su- 
grižushis ir Jonikų suuos su 
p-ųlos Jonikienės broliu Va- 
Či u.

Gaspudinės paruošė tikrai 
lietuviškus pietus—rūgusio pie 

Ino su Šviežiu sviestu, kiauši
nienės su rugine, namie kepta, 
duona Ir daug kilų skanėsy.

Po pietų visi vyrai iŠNtek ti
kino prie laukų darbo, mat 
darhimets, o diena buvo gied
rį—šieną 

I Joni ką«, 
rins.

Sii p.
žiurėtį kitą lauko galą—už 
upeliuko, kurte bėga viduriu 
jų lauko nešdamas šaltinio 
vandenį su “trout“ žuvelėm.

Ūkio produktams rinka 
esanti nebloga,

šitoj apięlinkėj ūkininkai 
yra organizuoti—turi »«vo 
unijų, Rinka javam* esanti 
visai nebloga, ypatingai gy
vuliu kainos ąugštps. Gyvai 
kiau|e| moka l|c ųž svarą. 
Daug daržovių ir kiaušinių 

pinų į vietos rezortųs, kur va
saros metų suvažiuoja daug 
vasarotojų į Wisconsin 
apielinkes.

Rėkia pasakyti, kad 
apielinkėj randasi 
ūkiai, Yrą net “dvarų” SU Šim
tais ir tūkstančiai* akerių 
žemės, Kai kurie ųkiai trupu
tį apleisti ir parsiduoda.

P-as Jacikas ir Jonikai dar 
J nesenai tebeūk įninka uja, bet, 

matyt, jie iš širdies stengiasi 
savo ūkį padaryti pavyzdingu 
ųkiu. Jie turi 4 arklius ir daug 
kitų gyvulių.

Vyresnioji pp. Jonikų duk
tė, Ąntoinctte, gyvena Ncw 
Yofkę, o jąunesn|oji—Katytė 
ir abu sūriai, kurie yra geri 
muzikantai, bųna prie tėvų

Kelionei j kempę* IHnia Jo
nikienė pridėjo mum* »urių, 
lietuviškos duonas kepalą ir 
dar kor Tik gaila, kad kem- 
pmaųt jr džiovinant surius 
ant Stalo, voveris ko galo ne
gavo gražų sūrį grauždama, 
kai mano “leidės” nuėjo mau
dyti*.

Tai taip šių metų atostogas 
praleidome “ant ratų.”

Mikas Šileikis

spKhlcdu iš 
š|m|o ukerlų

yru dar juu-

vežė. Pasiliko tik p. 
kol arklini paaistip-

Joniku nuėjome n p-

Dells

ži toj 
dideli
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BUDR1KO PROGRAMAS

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiųuorCo šUšitašit

Tek YARDS 0803
jtanli teikia

NATHAN 
KANTER

vokiečiai 
Hinarklni 
Jie sklc-

FULLPACK

NO SLACK 
FltLING

Bronislava 
Briedienė

Visose Alinusia 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Ryt dieną, t. y. sekmadienį 
včl išgirsime paikų radib pro
gramą iš WAAF Stoties (920 
kil.) hii‘6 5 iki 5:30 po pietų, 
kuris susidčš iš gražių liau
dies dainų, muzikos ir naudin
gų pranešimų. Kiekvienam bus

STOGAI 
ROOFING

Lietuviškos 
Degtinis

LIGONINĖS 
HOSPITALS

Pagarsėjusi dainininkė 
pasiduos operacijai

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tol, Kvpublic 8402

Kvėdarnos 
i\, 1913 iii.

Gyveno

.įi,

DIDŽIAUSIAS

VASARINIS

Lewis Style Šhoppe 
“Naujienų” radio 

progranie

CHICAGOS 
ŽINIOS

gavo teisę ape- 
Butmnnivnė sėd; 
kalėjimo. Teko 

advokatas 
kurs užstaty-

Metinės Mirties 
SukakttivSs

MT. GREENVVOOD 
SLA. 178 Kuopos 
IŠVAŽIAVIMAS 

SLA. 178 kuopa rengia gra
žų išvažiavimų, iHcknm'diuny,

RUGPIUČIO 11 D.
Išvažiavimo-Pikniko viela: 
Central Park AVeniie 

ir Louis Avehue 
prie 110 Gatvės, Ąžuolyno,

Pik alkiui proidėii 12 valanda die
na. Lnltnljlmui buM gražių dova
nu. Prie gėrimo užkandžiui—-mII- 
kCn Nu bulvėmis dykai.

Bum traukiami pikniko dalyvių 
puvolkalai, ]žangu vlnloms voltui.

Kurio neturit automobilių, nt- 
vnžiuoklto prlo Kcdzic Ir lllth 
Kt., nuveš | pikniku dykai.

—Ik VVnlimtinnN.

SimeTrict Todaiį 
As AAYears Aqo 
25 oųnces for 25<

Buthianienė sako, kad apeliuosianti i 
aukštesni teismą

iš naujo nagrinėjama rugsėjd 
17 d., nes pirmiau nagrinės 
jaut jo bylų, džluro ne«ušitnL 
kė. — F. Bulu>v.

pirmoji
j nau-

, lapo
— $1 už

Bella Butmanienę nubaudė kalėjimu 
dėl Kelly tartų

Kuri persiskyrė du šiuo 
pasauliu rugpiučio 10 
dieną 1934 metuose, ne
užmirštamos atminties 
mano brangi moteris ir 
mylima vaikų motina, liū
dnai atmindami Rakome: 
ilsėkis ramiai laukdama 
musų.

Liekam nuliūdę,
Vyrat ir Vaikai.

asmenys 
ir kiek

iuos 
suteikti 

žinių. Bent kokia žibia tnis 
brangiai įvertinta 

LIETUVOS KONSULATAS, 
100' East Bellevue Place, 

Chcago, Illinois,* 
Superior 5619.

Grand džiurė iridaitino 
Zertgę

Aiškus argumentas 
teisme

P. CONRAD 
sTtrinP 

420 W. 63rd St. 
Englewood 8883-5840

Dar gražiau, modernie
kiau {rengta.

( Rytoj, nodfildlony, 11-tų vil
kinčių priefipiot, ii4 vėl Įvyksta 
kitas gražus ir įdomus radio

Sylvia Udany, 12 metų, 3916 
Wcst 13 st., ketvii’tiidien'Į iš
važiavo- į vidurniiėstĮ nupirkti 
marškinius savo tėvui, Miix 
Udany, ir nebegrįžo namo.

t Pasak incrgaitCS niotinos, 
sylvia,pirmidu būdavo pa- 
(Siunčiama į vidurmiėslį; bet 
visuomet greitai sitgrjždavė 
namo.Rlanclie įkinkei ir Evclyn 

Sinith, už ErVino LriiVg’o už
mušimų ndtcišloš kaleli suno
kiu jų chilrbų kalėjihiė kiekvie
na po 180 motų ai'Ba tokių 
180 metų dalį, kokių gyvenš, 
peiiktaciiebį pb piėt tapo iš
vežios į D^ight, III., kur ran
dasi paskirtas joms kalėjimai

OPCJHICAGO
2324, So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

vo pastangomis Progresą Fur- 
iiituro krautuvė, Š224 H. Hdl- 
sted Street, feyt dienos prb- 
tfrariM išpildyme, dalyvaus žy
mus dainininkai, bus gražibs 
muzikos, taipgi svarbių prane
šimų ir kitokių Įdomybių. To
dėl nepraleiskite progos pašl- 
klnusyti. iloį). J.

BARGENAS NO 4 
Visų savaitę nuo rugp. 5 d 

SPRINGSAI ck..........................................
ciios. Padarvti 
Gurant upiame..

savaitei ................. .........
CENTRAL DISTRICT 

FURNITŪRE CO.
.ros. JOZAITIS. Mgr. _

3621-23-25 S. Z_ : ____

Amelita Galli-Cui’ci, pagar
sėjusi operos dainininkė, penk
iadienį atvyko Chicagon. O 
šiandie, Šeštadienį, llenrolin 
ligoninėj daktaras Arnold 11. 
Kegel padarys jai operacijų. 
Jis ištims goilerį iš jos kaklo. 
Dr. Kegel mero Thompsono 
laikais buvo sveikatos komisi- 
onierius Chicagoj.

Pranešama, kad 
nacių šalininkui, 
darbuojasi Chlcdgoj 
pinų valkams ir jaunuomenei 
nacių idealus, mankština Juos 
aprėdytus trim tiktomis uni
formomis, Įniko reguliarius 
mitingus ir t. p.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIĖ6BUTYJ

Arti prlo ežero, knygyno, dallėn 
muziejaus Ir visli diumiosčlo iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklė ir snowot Nuo $1.50 iki 
$4.50 { savaite. Valgis prlo vietos 
kas nori,

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Mieli! gan A v. Vlctory 4686

i stinrįos kpiifltruk- š acnausio drato 
gei jie suteiks už- 
era fu verč $10.00

Nuo sekančio pirmadienio 
mes išgirsimo dar įvnirosUį 
“Naujienų” radib įSrogrumų. 
Paldikymui Šios radib valandos 
nemažai prisidėjo Lewis Style 
Shoppo, 471.6 So. Ashland Ava.

Lewis Style Shobpe yra vie
na iš didžiausių moteriškų kai
linių ir Urbšių krautuvių. Lai
ko ^Naujienų” radio progra
mų jie jpAvndŠ, Ichlp didelis 
yra jų krautuvėje moteriškų 
drabužių pasirinkimus. Ypač 
moterims bus įdomu išgirsti.

— (Fb.)<

»12.00 
*45.00 
*15.00 

aacUa _ ____________ ’I.OO
DOUGLA8 PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.

* DUODAM PASKOLAS 
gr ANT MORGICIŲ 
įflp Lengvesniu Mokesčiu 
® NeW Renda

’i'dupykit jpiniguš užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įštdigoj, F. S. And 
L. Ins. Cotp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

' * __ - ■- -

gg jbjL Mokam dividendą
kas 6 mėnesiai. Pra- 
ėityje išmokejom 4% 

EDERAbSAVINGS O kurie nioka mene-

žlngeldu pasiklausyti.
aU prograibda', ftdip Ir kožhtį 

ketvirtadienį,' yra duodamhs 
Jos. fr. BiMHRo radio ir ra
kandų krautuvės, 8417 South 
ildlsted Si. — t.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
Alfabeto tvarkojb

Ils sfcyrius yra Tedamfui tikslu pogėlbit! muši Okaitytojainš su* 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprastu ir nepaprasti

Vakar po pietų Cook Countv 
kriininalio teismo teisėjas Wnl- 
ter J. La Buy nubaudė Bolių 
Butnumienę už konspiracijų 
pasisavinti pnbnstos Thomas 
Kelly $160,(MM) turtų. Jai pa
skyrė dauginusia Šešius mėne
sius kalėti Cook County kalė
jime.

P-nia Butmanivnė teisėjo 
Iji Buy sprvndinnr nepatenkin
ta. Ji pranešė savo adv. Lovy, 
kad norinti apeliuoti j aukštes
nį teismų.

Adv. Lovy 
liuoti. Dabar 
Cook Counly 
patirti, jogei jos 
surasiąs asmenį 
tų $5000 Imndsų, knd ji galė
tų pnsiliuosuoti iš kalėjimo iki 
apeliacijos teismo.

Tuo pnt kartu Butmanienės 
sunaus, kuris dabar randasi 
kalėjime, taippat dėl Kelly tur
to, teisėjas paskyrė dienų by
lai nagrinėti. Tanias Biftnmn 
bus teisiamas rugsėjo 9 d. O 
adv. Julius Wailches byla bus

j M»rv Bntand

mūviu aktorė, kurių Mra, Ku- 
mmor patraukė teisman, rei
kalaudama $150,000 atlygini
mo už suardymų santaikos su 
jos vyru, artimu aktorės gimi
naičiu.

šie asmenys gyvena Ameri
koje yra ieškomi:

BAGDONAS, Kazimieras. 
Gyvenęs sulig adresu: 1801 
Mdgnolia Street, South Bend, 
Indąna.

JUREVIČIUS, Antrinas. An
tano sūnūs. Kilęs iš Mažeikių 
gyVedO; Sulig ddtbšu: 2153 W. 
241 h Placd, <Chicago', III.

ZARAMBA, Juožns. Kilęš iš 
Padvarniškių km., 
vttl., TduragČs apsk 
išvyko į Ameriką 
Racine, Wišconšin * * •

Aukščiau išvardyti 
yra prašomi atsilepti 
vienaš kaš ką horš dpiė 
žinotų, yra prašomi

P-1Č Bernice Besi, 22 
9338 Kėhihorc avė., f 
iltilomohilišlč (cista sulig 
Juo]u trafiko įstatymu, 
nuhaiisln $2 sumokėti —

br. K. Drangelis it 
Dt. Lauraitis sugrį

žo iš atostogų
Jiedu praleido smagini 

stogas VVoodboro, Wis. 
Draugelis sdko užnu’gęš 3 
rus. Reiškia, atostogos ėjo | 
sveikatų.

Beje, Dr. Draugelis parsive
žė blėkinę sb dviem skylėm.

I tų blėkinę pbrkdiins tren
kė ir išmušė dvi skyl'eš. Jei kas 
nori pamatyti tas pbrkiino iš
muštas Skyles, lai nuvažiuoja 
ims Dr. Drnngelį. Jid ketina 
plačiau parašyti j “Naujienas” 
apie atostogas.

Prhnošamn, kad grnnd (įžiu
rk indaitlno Mnndeville W. 
Žengę (lėliai Dr. Walter J. 
Bnuer’lo, Kiksville kolegijos 
mokytojo, Sudarkymo Ir nu- 
žudynio. Grand džiurė išne
šus lokį sprendimų po to, kai 
išklnusinėjusi laksi kebo šofe
rį, kurį suėmė kartu su Zenge, 
48 valandom praslinkus po 
Bnuer’lo mirties. Klausinėjo 
ghmd clžiurė Ir kitų ludinin- 
kų. Bot Žengė neprisipažįsta 
esu s kaltas.

Plačiai pagarsėjusios Pull- 
man vagonų dirbtuvės Pullnui- 
no ir Cahimoto, kuTioso ger
būvio laikais dirbdavo keli dė" 
sėtkai tūkstančių darbininkų, 
nedarbui užėjus tapo uždary
tos, o alginiai vergai išvaryti 
už dirbtuvių vartų Į bedarbių 
eiles.

Kadangi darbo Žmonės uz 
pagamintus jų rankomis pro
duktus gauna atlyginimo nui- 
žni, tai ir šių dirbtuvių dar-: 
bininkni, netekę darbo, greitai 
pa,iuto nedatėklių. Pulhnan gi 
ir Calumot dirbtuvės stoVėjd 
uždarytos kelius motus. Tat k 
jų darbininkai labai suvargo.

Bot praėjusius motus ŠioS 
dirbtuvės vėl pradėjo po tru
putį dirbti. O šiemet pavasa
rį jos dirbo jau no bloginusia. 
Deliai to ir Rožių žemes pilie
čiai ėmė jaustis goriau.

Tačiau su pabaiga birŽolib 
mėnesio šių metų abidvi kal
bamos dirbtuvės vėl ėmė at
leidinėti (Inrbininkirs, o su pra
džia liepos mėnesio jau kuone 
visi tapo paleisti iš darbo. Ir 
šiandie atleistieji darbininkdi 
dar nedirba.

Eina kalbos, kad rugpiučib 
mėnesį 'darbai prAsidėsių1. Tok 
kalbos betgi eina seniai, ir tik 
ateitis parodys kada Pullman’o 
ir Cahnnet dirbtuvės sukrus.

Kadangi šioje apielinkėje 
darbininkai randasi bedarbių 
eilėse, tai ir vistiš biznis Rožių 
žemėje yra apmirus.

— Gentis Petrai.

P-nia tlelbn A. Fikar, 22 mi
tų, 2701 Highland avė., yra 5 
pėdų 5 colių aukštumo. Kaip 
moteriškei, toks išaugimas at
rodo neblogas.

P-nia Fikar teisme, prašė 
skiryhų nuo vyro EdSvardo J. 
Fikar sakydama, kad vyris 
porų kartų jų užgavęs. Teil
sėjas D'avid paklausė moters, 
U r no iš meilės vyras jų kmfi- 
šlelėjęs.

Moteris betgi paaiškino apie 
SaVo vyrų: Jis esąs 6 pėdų ir 
dviejų colių nukŠtunio ir mei
lės hakstęjpjimų nedalinąs.

Duodamus skirybas, teisėjas 
patarė moteriškei kilų apsi
vesti su tokiu asineiiiu, kurį 
ji galėtų kohtrOHuoti.

Burnsidiečiai biznieriai, Ma
rė ir Juozas Mncibkėvičiai 
kurie užlaiko svetainę ir ali
nę vardu Old Timcrs Taverri 
1036 E. 93rd st., ateinantį sek
madienį, rugp. 11 d 
pikniką Tony Raibužio for
moje, Willow Springs, prife 
83 st kelio.

Į pikniką nuveš veltui ne 
vien burnsidiečius, bet ir ro- 
sclnndiečius. Iš Rosclando, 
nuo 107 st. ir Michigan avė., 
(rokas išvažiuos 12 vai., o iš 
Burnsides veš du trekai, vie
nas kuris išeis 10 vai., o kitas 
12:30 vai.

Piknike, sakoma, bušią daug 
visokių žaismių. Beto, yra 
leidžiama laimčjimiii 8 dova
nos. — Burnsidietis.

Leidžiame gražius radio 
programus kas nedelią, 11 
vai. prieš piet iš stoties 
WGES, 1360 kiloc.

ANTANAS MbTlkAITIS
Persiskyrė bu šiuo .. pasauliu 

ruzpįųčio 5 diena. 2:00 valan
da po piet 1935 m., sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr. ir parapijos, Kalpokų 
kaime. ~

Amdrikdt išgyveno 35 m’etuk
Paliko dideliame pūliųdilpe 

dnkten Marcele Grigonienę, 
žentą Jūož»p» Grigoftl; 3 apa
kus. pusV,Voh Petrą Jurgila ir 
jų Šeimyna ir giminės, o Lie
tuvoj dukterį Anelę ir giminės.

Kūnas pašarvotas A randasi 
Mažeikos koplyčioj 3319 Litu- 
Anica Avė.

Laidotuvės ivyks panedėli, 
rugpiučio 12 diena. 8:30 ,val. 
ryto iŠ koplyčios i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Antano Motikaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuošitdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini paurnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys, Žentas. Sesuo.
Anūkai. Pusbrolis ir Giminės.

Patarnauja, laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefonas

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams____
Palagal ligoni

nėje ------ ------
Akušerija rit

muose ______

Pullman ir Calumet 
dirbtuvės dar nepnv 

dėjo dirbti

Du doleriai bausmės 
automobilistei

galite stalradti ko jfeškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
kladMkitė Biznio Patarėjo. Čia jtys gausite infonnadjg, jeigu tik
M bua galima gauti. ' , < r . t t

THE BRIDGEPORT ROOFING CU
Ar jūsų storas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir maa paša- 
ayaliDe Įdek kaltuos pataisyti. Mm 
tdpid darume visokį NikdryStte

B216 So. Halsted Ofrnmt, 
SML SOGtera _ J2

čia parduodami visų ge
riausių išdirbysčių Rcfrigc- 
ratoriai. parduodami priei- 
namiatisioinis kaino m i s 
mieste, nuo

79.50 
ir aukščiau.

GRUN0W 
NORGE 

CROSLEY 
GIBSON 

SPARTON 
LEONARD 
GENERAL 

MOTOS 
FRIGIDAIRE 

WESTINGHOUSE 
ir kitu.

Duodame didelę nuolaidą 
už senas ledaunes į mainus 
ant Refrigcratorių.

Lengviausi išmokėjimai, į 
dieną pareina tik 15 centų.

Refrigeratoriy 
Išpardavimas 
PROGRESS 

KRAUTUVP.JE

MILLIONS OF POUND5 HAVF BEEN 
USED BYOU» GOVERNMENT

ALWAYS UNIEORM 
... DEPENDABLE

JOHN P. EWALI)
LOANS and INSURANCE 

-j g '■*-
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo M<>ra||p, a 

apdraudofc•-ftįo ugni‘s, vėjo, eic., atsišauk:

840 West 33rd Street

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO
PAŠILĖJE

'' AT’
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Bagdoną Pasmerkė dėl Konspi 
racijos Pasisavinti Kelly Turtą
Džiurė bausmės nepaskyrė; teisėjas išneš nuosprendi rugsėjo 17 d

Vakar prieš devintą valandą 
ryto vyrai ir moterys pradėjo 
būriais grūstis į Cook County 
kriminalj teismabutį. Kaip 9:3b 
vai. prasidėjo nagrinėjimas 
John J. Bagdono bylos. Dau
gelis smalsuolių susirinko į 
Walter J. La Buy kambarius* 
kur ta byla eina, kad patirti, 
ar Bagdoną išteisins 
tins.

ar apkal

jo žmona 
Pocius ir

J. J. Bagdonas, 
Pearl, p-ja Barbora 
daugiau jo artimų draugų at
vyko į teismabutį prieš devin
tą valandą. Bagdonas šį kartą 
atėjo į teismabutį jau ne tuk- 
sydu apsirengęs, kaip kad jis 
pasirodė prieš teisėją O’Conell, 
kada jo byla buvo tardoma ry
šy su Kelly turtu už paniekini
mą teismo. Dabar jis pasirodė 
vienmarškinis ir atraitytomis 
rankovėmis.

Jis atrodė susinervavęs, Ėjo 
tąi prie vieno, tai prie kito sa
vo draugų. Teiravosi, kuris 
kaip mano — ar jį teisinas iš
teisins, ar pasmerks. Bet nei 
iš vieno negavo užtikrinančio 
atsakymo. Ba nei vienas neži
nojo, kaip liudininkai ir advo
katai įtikins teisėją ir džiurę. 
Ir kokį nuosprendį išneš džiu-

Artinos teismo valanda. Vy
rai ir moterys susigrūda j teis
mabutį. Įeina teisėjas Walter 
J. La Buy. Mirtina tyla už
viešpatauja salėj. Įleidžia $a- 
lėn ir džiurę. Teisėjas La Buy 
pradeda antrą teismo posėdį. 
Pirmas posėdis įvyko užvakai 
po pietų. Pradžioj buvo tardo
mas valstijos liudininkaą 
Radis.

Kvočiamas prokuroro Julius 
Sherwin'o, Radis be kitko pa
sakė: Kada John Bagdonas ir 
jis nuvažiavę į Butmanienės 
rezidenciją, 6748 Irving Park 
Blvd., parvežti į koplyčią Kelly 
lavoną, tai pašaukę iš gazoli
no stoties Dr. Urwich.

Klausimas: Ar Dr. Urwich 
atvažiavę tuojau?

Atsakymas: Taip.
K. — Kada Dr. Urwich pa

sirašė Thomas Kelly mirties 
liudymą?

A. Tuojau kai atvažiavęs ap
žiurėjo mirusio Kelly lavoną.

K. Kas pasiėmė Thomas Kel
ly lavoną?

A. Bagdonas ir aš parvežėm 
j koplyčią 2506 W. 63rd St.

K. Kai parvežet lavoną, 
ką radote koplyčioj?

Bellą Butmanienę, 
Thomas’ą ir kitus. 
Ar Julius Waitches
buvo Bagdono koplyčioj? 
Aš jį pašaukiau telefonu 

ir sujungiau Bagdoną kalbėtis 
su juo. Bagdonas pakvietė jį 
atvažiuoti į koplyčią.

K. Ar Waitches tuojau at
važiavo?

A. Už pusvalandžio Waitches 
atvažiavo.

K. Ar buvo šioj testamento 
blanko j, kai ją padavėt Wait- 
ches'ui, Thomas Kelly parašas? 
(Prokuroras rodo Radžiui tes
tamento blanką).

Radis, pažiūrėjęs, atsako: 
Taip buvo.

K. Ar buvo ši testamento 
blanks parašyta mašinėle, kaip 
dabar yra parašyta?

A. Nebuvo.
K. Kas parašė šį testamen-

K. Kas ieškojo ir pašaukt 
liudininkus?

A. Aš paprašiau P. Zalen- 
ką ir Dailydę.

Toliau kvočiamas valstijos 
liudininkas Radis buvo apie 
Thomas Kelly laidojimą. Pro
kuroras Julius Sherwin klau
sia:

Ar John Bagdonas klausė 
Butmanienę apie Kelly laido
jimą ir ką Butmanienę sn- 
kė?

A. Butmanienė prašė Bag
dono, kad jis Kelly palaidotų 
iškilmingai.

K. Kas sake, kad už palai 
dojimą turi būt užmokėta $4/ 
500?

A. Bella Butmanienė.
Prokuroras, kiek patylėjęs, 

klausia Radį: Kur tu buvai 
koyo 6 dieną 1935 metais?

A. Aš buvau pas Butma
nienę, paskui nuvažiavau į pa
likimų teismabutį, kur mes 
įteikėm palikimų teisėjo O’Con- 
nell klerkui testamentą.

Prokuroro Sherwin tardymas 
liudininko Radžio tęsėsi apiu 
pusę valandos. Toliau Radį 
klausinėja kaltinamojo adv. 
Steward. Radis šaltai atsaki
nėjo į klausimus. Steward tarp 
kitko klausia:

K. Ar esi pirmiau kada bu
vęs publikos administratorium?

A. Nesu buvęs.
K. Ar supranti administra

toriaus teises ir pareigas?
A. Administratoriaus teisių 

visai nesuprantu.
K. Ar tamstos pirmieji ke

blumai prasidėjo, kai nunešiai 
į palikimų teismą parašytą 
Thomas Kelly testamentą?

turi būt sumokėta $4,500 už 
Kelly palaidojimą.

— F. Bulaw.
(Pabaiga bus pirmadieny)

Halsted Exchange 
National Bank pa

samdė daugiau 
darbininkų

tai

jos

r*
<»♦

NAUJIENOS, Chicago, III

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ 
The G. M, DISCOUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonėms,
Pasinaudokit šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau automobilių dabar. 
Niekur kitur mieste jus negalite gauti panašius bargonus.

MES PILNAI GARANTUOJAME. KAD MUSU KAINOS YRA 
, ŽEMIAUSIOS CHICAGOJE.

Kiekvienas karas turi musų neapribuotą 90 dienų garantiją ir septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimą. Jūsų seną karą priimsime | 
mainus už pilną verte ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

ij ,

CHRYSLER — Vėliausios 1985 De- 
Luxe sedun. Turi originnlę 
dirbtuvės garantiją. Taipgi 
musų 90 dienu garantiją. Tu
ri knee action.

OLDSMOBILE — Vėliausios mados 
1985 taipgi 1981 DeLuxo 
sedan. Nepaprastai gražus 
ir ekonomiškas karas. Taip 
išrodo kai iš dirbtu- SOCtČf 
vės. Musu kaina tiktai

šeštadienis, rugp. 10, 1935

[ CLASSIFIED APS

Furniture & Fixlures
Rakandai-Italaai

PARDAVIMUI didelis steam sta
las gosiniu pečiu su keptuvių, didelis 
Iceboksis. 6701 S. Halsted St.

Personai

PAIEšKAŲ apsivedimui vaikino 
ar našlio ne senesnio kaip 55 arba 
56 motu — kad butų kiek pasitu
rintis. Esu našlfi moteris — turiu 
narna — Vienai persunku apžiūrėti.

Rašykite laišką,
I Jo x 304

1739 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERN. Arti 
didelių dirbtuvių. Lunch Room 
įrengimai. Renda $40.00. r> kam
bariu pagyvenimas. Parduosiu pi- 
g'ci, nes turiu daug bizniu. Ran
dasi 3729 S. Morgan St.

Atsišaukite:
3428 So. Halsted St. , 

__________ Yards 2074 __ ____  
BIZNIO PRAPERTĖ pardavimui* 

Tavern, išdirbtas, prie 2 gatvekarių 
linijų, 2 augštu namas. 2 karų ira- 
radžas, beismentas. Nebrangiai.

601 Root Street

sūnų 
K. 

laiku
tuo

A. Julius Waitches.
K. Po testamento parašymo 

ką Wakches darė?
A. Paliko testamentą Būt- 

manienei.
K. Ką Waitches sakė pa

likęs testamentą?

šytų

NASH — Mes turime 3, 1983
Deluxe sedan, irMu 1982 seda
nus. Visi geroj padėtyj ir ne
galima atskirti nuo SOČI C 
nauip. Musu kainą

DODGE — Vėliausios mados 1931 
sodan, geroj padėtyj, mu
sų garantuotas kaip SOCC 
naujas, tik .......

ir j ka-

prokuro- 
teisybę.

, K., ,Q paskiau, ar 
Įėjimą patekai?

A. Taip.
K. Ar prižadėjai 

rui Sherwin pasakyti
kad tavę paliuosuotų nuo bau
smės?

A. Taip, aš dabar sakau 
teisybę.

Ar esi kaltas už kėsini- 
pasisavinti Kelly turtą?
Taip, esu kaltas. •
O ką tir žinai, kad es. 

kaltas ? v
A. Advokatas man sakė, 

kad aš kaltas.
K. Ar turi pasitikėjimą, kad 

tau nereikės eit į kalėjimą?
A. Nežinau.
K. Bet ar turi pasitikėjimą?
A. Nežinau.
Po eilės kitų liudininkų tar

dymo adv. Steward iššaukė 
John Bagdono charakteriaus 
liudininkus.

mąsi

trumpesnį laikę.

pasisakė, 
geras ir

tardymo.

kad 
tei-

apie

Liudininkai pasakojo, vieni 
pažysta Bagdoną per 25 me
tus, kiti 
Ir dešimt Bagdono charakte- 
riaus liudininkų 
Bagdonas buvo 
singas žmogus.

Po liudininkų
valandą laiko kalbėjo į džiu
rę prokuroras Sherwin. Be kit
ko, jis įrodinėjo džiurei, kad 
suokalbis pasisavint Kelly tur
tą yra aiškus. Jis pareiškė: 
Bella Butmanienė, kuri užlaiko 
valkatoms hotelj, pažino Tho
mas Kelly pradžioj sausio mė
nesio 1935 m. Kelly atėjo gy
venti pas Butmanienę ir jis 
mokėjo jai vietoj 85 tik 25 
centus.

Per 60 metų Thomas Kelly 
buvo valkata, elgėta, bet štai

kinti, kad Kelly persimainė j 
vieną naktį ir visą savo turtą 
atidavė savo “angelui”atButma- 
nienei. Taip negalėjo atsitikti! 
Tačiau yra žinoma, kad Kelly 
nei vieno iš suokalbininkų ne
pažino. O dabar mes matom, 
štai šitame testamente pažy
mėta, kad graboriui Bagdonui

’SV •

Halsted Exchange National 
Bank of Chicago, Halsted St. 1 
prie 19th Place, šiomis dieno ! 
mis pasamdė dar 15 darbinin
kų. Tarpe naujų darbininkų 
yra pasamdytas Charles Jern- 
berg, sūnūs Carl Jernberg, ku
ris yra žinomas ir turi daug 
draugų West Sidėj. t

Mr. Jernberg, senasis, yra 
direktorius Halsted Exchange 
National Bank. Jis pirmiau bu
vo prezidentas Liberty Bank 
ir dabar yra vice-prezidentas 
Mid West Ice Company ir Na
tional Ice and Fuel Corpora-1 
tion. )

Charles Jernberg du metus 
lanke University of Arizona 
ir rudenį mano grįžti atgal. 
Dabar jis dirba Credit Depart- 
ment’e šioje banko j e.

Kiti priimti darbininkai yra 
patyrę savo šakoje ir dirbę ki
tose bankose. Galima pažymė
ti, kad dabar Halsted Exchange 
National Banke dirba eksper
tai darbininkai ir teikia 
ko kostiCmeriams gerą ir 
dingą patarnavimą.

Kad sutilptų tiek daug 
bininkų, bankas 
giau vietos tame 
me. Taipgi viskas 
moderniškiausiai.

FORD—1938 DoLuxe sedun ir coupe 
su “Rumble” Sėdyne. ČO(J E 
Musu kuinu tiktai fcvU

CHEVROLET — I91I4 DeLuxe sė
dau, tikrai kaip naujas. Mažai 

;"žin8:...  >475
ItataR .Į. ................................. ................ ...

HUPMOBILE — Vėliausios mados 
1982 Deluxe sedan. Taip kai 
iš dirbtuvės. 6 dratiniai rotai, 
gružus kartas, Musi| $295

ban- 
nau-

dAr- 
dau-užėmė 

pačiame na- 
yra įrengta

A.

Palaidotas K. Jur 
gaitis

MARQUETTE PARK.—Pra
ėjusį šeštadienį teko daly vau- 
ti laidotuvėse Kazimiero Jur
gaičio, kuris buvo pašarvotas 
pas brolį, adresu 6953 Soiith 
Washtenaw avenue. Laidotuvė
se patarnavo graborius S. Ma
žeika. Velionio kūnas bifvo nu
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios bažnyčią, 
kur atlaikyta pamaldos, o iš 
bažnyčios 
pines.

Velionis 
tis buvo 
ventoj as.
moterį, du sūnūs, plačią gimi
nę ir draugus^ 
lengva šios šalies 
miškiams reiškiu 
jautos,

Klovainie&ų

j šv. Kazimiero ka

Kazimieras Jurgai- 
senas Chicagos gy 
Paliko nubudusius

Tebūnie jam 
žemė. O na- 
gilios užuo- 

— D.
sueiga.

Praejusį šeštadienį teko su
sitikti nemažai klovainiečių. 
Seni pažįstami, jaunystės drau
gai.

Anot p. A. Ivanausko, mes 
susitinkame tik svarbiam įvy
kiui pasitaikius. Bet, ar never
tėtų klovainiečiams užmegsti 
tampresnius ryšius, sutveriant 
klovainiečių organizaciją ?

Klovainiečiai, atsiliepkite!
— D.

S.LA. 301 kp. susi 
rinkimas

CICERO. — SLA. 801 kp. 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 
rugp. 12 d., 8 vai. vakaro pp 
fiametų svetainėj, prie 15 gat
vės ir 49 avė. Nariai prašomi 
būti susirinkime laiku. Kvie-

LINCOLN 1931 DeLuxe sedun, 
Mažus ekonomiškus kurus. Pui
kinusius visose dėtu- $900 
liuose, tik ....... fcvU

AUBURN—Vėliausios mados 1932 
sedun. Nepaprastu! gružus 
kurus ir suteiks jums duug 
metų ekonomijos, *295

PACKARD — 1981 De Luxe 
sedun. Gražiausias karas mie
ste. Turit pumatyti, $00(1 
kad Įvertinus, tik .... fcOU

TERROPLANH — 1935 DeLuxe 
sedun. Naujo $AQ£ 
kuro garantija ...

STUDEBAKER — Sedan 1981,, kai
naujas. Bisk| vartotas, >195

Ir daugeli kitu — virš 160 karu pasirinkimai.
ATSIMINKITE MUSU KAINAS NEGALIMA APVEIKTI!

Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimą,
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėlioj iki 9 vai. vakaro.
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingą patarnavima.

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

ir

ir ašmenys, kuriė nori tapti 
šios lietuvių organizacijos 
riais.: .\:,.t

8:30iš

na-

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
kas antrų rytą 
Panedėly, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra

teliai, kuopos rengia Įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi { Naujie
nas, kad jų vieši Išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl pridusdami išva
žiavimų pranešimų^, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti. į 

»

■ ■ MU lii I MinimI I. Jjf ■ iyi.m n

Ar Jau esi nariu Olesgoe Lietuvių 
Draugijas? Jeim nesi, tai kodll? 
Du tūkstančiai lietuvių vyra ir mo-

IEŠKAU Juozo švideravičiaus. Jis 
vadinosi Antanas Gronskis, vėliau 
Joe Srider, jis yra Gurlevos parapi
jos, Digriu Kaimo. Paskutiniu lai
ku gyveno pas P. S. Rožinskienę, 
743 N. Centrui Avė. Kus ji žino 
meldžiu pranešti, duosiu atlyginimą 
$5.00 ar duugiaus.

ONA JUOČIUNIENĖ 
828 W. 34 St., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč geroj apielinkėj už pigia kaina. 
Telcfonuokite Belmont 6186. Tarp 
3 ir 7 va!, vak.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

NAŠLĖ MOTERIS — reikalauja 
partnerio i Tuvern bizni — Pavienio 
kuris galėtu visą taverno bizni va
ryti. 815 W. 51 St. Boulevard 4337.

NORIU eiti i partnerius rooming 
house arba tavern bizni. O jei tu
rite toki gerą bizni, aš atpirksiu. 
Atsišaukite asmeniškai arba 
šykit,

ra-

M1SS M. M. L..
819 West 85 Place 

1 floar

Situation Wanted
Darbo Ieško

BĄRBERIS, pilnai patyręs savo 
amate ieSko dorbo po pietų ir su
batomis arba vakarais ir subatomis. 
šaukit telefonu Triangle 0623.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

PARDAVIMUI TAVERN arba 
priimsiu pusininką. Galima pirkti 
su luisniu arba be laisnio. Geras 
biznis, pigi renda, 4 kambariai gy
venimui. Priežastis pardavimo — 
turiu kitą bizni. Kreipkitės po 7 
vakarais.

5407 S. Kedzle Avė.

DELIKATESSEN ir grosernė par
davimui. Geroj vietoj, pigi renda. 
Bergenas greitam pardavimui.

5243 So. Halsted St.

PARDUOSIU kriaučių šapa arba 
mainysiu ant mažo automobiliaus. 
Pardavimo priežasti patirsite ant 
vietos. 6516 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen — saldainiu ice cream — 
notions — tabakas ir mokykloms 
smulkmenos — Geras biznis — Par
duosiu pigiai, nes važiuoju Lietuvon. 

2709 W. 71 St.

y^£hang^Mainai
NORIU MAINYTI namą su 

Rooming House ant farmos — 26 
kambariai — furnišiuoti. Taipgi 
yra Storas su 4 ruimais.

919 W. 35 St.

kit ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.26 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais Priimami vyrai ir mo
teris nuo 16 iki: 48 metų amžiaus. 
f Isirašyt Drau^ijoh galima per mu
šu konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dieną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpiliio kliubo mėnesinis 
susirinkimas ivyks nedėlioj, rugpjū
čio 11, 1935, Lawler Hali, 3929 W. 
Madison St. 1 v. po piet. Visi na
riai būtinai atsilankykit, yra daug 
naujo apsvarstymui ir taipgi bus 
renkami darbininkai dėl išvažiavimo.

—- Valdyba.

Teisybes Mylėtojų Draugija laikys 
mėnesini susirinkimą rugpiučio 11 
d. 1935, 12 vai. dieną, Chicagos 
Lietuviu Auditorium. 3133 S. Hals
ted St. Nariai-ės malonėkite neat
būtinai dalyvauti, nes randasi daug 
dalyku aptarti draugystės labui.

Nut. rašt.

Kupiškėnų Bendras Kiiubas Ame
rikoje šaukia extra susirinkimą rug- 
piučio 10 d. 8 vai. vak., 8259 South 
Halsted St. ant antru lubu, aptarti 
kliubo reikalus. Taipgi randasi 
draugijų norinčiu paaukauti kliubui 
knygų. - Atsišaukite pas sekr. Jonas 
Juodakis, 840 W. 33 Place, Chicago, 
III. Nariai kviečiami atsilankyti i 
minėta susirinkimą. Kviečia

K. B. K. A. Valdyba.

KRUOPIŠKIU KLIUBO 
IŠVAŽIAVIMAS 

ivyks 
NEDĖLIOJ. RUGPIUČIO 11 

JEFFERSONO GIRIOSE, 
Paprastoj vietoj, ant kalnelio. 

Bus užkandžiu, gėrimų, bus tris 
cash laimėjimai; dainos, šokiai ir 
tt. Kviečiame visus dalyvauti 

Komitetas.

d

CLASSIFIED ADSi

Business Service
Biznio Patarnavimai

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet 

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

’ Tel. Armitage 2961
Mes esame jau šiuo adresu virš, 

50 met

-UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furnitore and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yardi 3406

REIKIA LIKERIŲ PARDAVINĖ
TOJŲ. Geras komisas ir bonusai 
mokami. Pasimatykit su Motei 
2038 Wcst 51st St.

Real Estate For Sale
. Pardavimui, _ _ - _

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na- 
las, krautuvė ir apartmentai, lotas 
50x125, su tavern fikčeriais. Barge- 
nas už cash. Tel. Yards 2026.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namu darbui. 
Maža šeimyna, nereikia skalbti arba 
virti. Atsišaukite po 6 vai. vakare. 
Glickman, 1422 S. Trumbull, Tel. 
Crawford 0572;

REIKIA merginos namu darbui. 
Nėra vaiku. Gyvenimas namie. 
I. Chez, 1508 S. Kildare, Lawndale 
1945.

PARDAVIMUI bizniavus namas, 
karštu garu apšildomas. 4 ir 6 
kambariai — garadžius 2 karam — 
Mortgičiaus nėra arba mainysiu ant 
bungalow arba 2 flatų — Namas 
randasi South Sidėj ant Halsted St.

Atsišaukite Lawrence
6141 S; Princeton Avė.

Tarp 11:60 ir 2:00 po piet 
Agentai nereikalingi

Educational

REIKIA MOKINIU, kurios norė
tu mokintis ant garinės mašinos, 
Hemstitching. Mokslas dienomis 
ir vakarais. 1424 N. Ashland Avė.

NAMAS 2 pagyvenimu po 5 kam
barius, modemiškas, gražioj, svei
koj apielinkėj. Arti Michigan Avė. 
16 E. 118 PI. Naujai išdekoruotas 
iš vidaus ir lauko. Savininke ga
lima matyti subatomis ir nedaliomis 

11825 S. State St.
Pullman 1534

For Reni
RENDON pigiai saliunas su vi

sais įtaisymais ir flatas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas? Našlė moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

Marąuette Park
Parsiduoda arba isimaino reziden

cija aukščio medinis namas,
dvieju pagyvenimu. Modemiš
kas.

pagyvenimu. 
Priverstas paaukoti. 
6602 So. Fairfield Avė. 

2nd floar

RENDON kambariai prie našlės 
moteries ir mažos šeimynos — Su ar 
be valgio —• Patogi vieta. 816 W. 
51 St. Boulevard 4337.

ANT RENDOS šviesus, šiltas kam
barys — puse bloko nuo karu lini
jos, — dėl vaikino, merginos ar ve
dusiai porai — Galima gauti ir 2 
kambarius. Taipgi vartoti virtuve 
Prospect 4202.

RENDON kambarys — dėl 2 ar 
vienai ypatai — šviesus ir moder
niškas. Atsišaukite ant pirmu lu
bų. 4234 So. Maplewood Avė.

STORAS ir 3 flatai, muro namas. 
Randasi ant biznio gatvės Bridge- 
porte. Kaina tik $4500. Taipgi 
priimsime i mainus; lota, mortge- 
Čius, bonsus, bizni arga gerą auto
mobili.

2 flatų medinis namas apšildomas 
ir garažas. Parduosime tik už 
$2300.

2 flatu muro namas ir garažas. 
Parduosime tik už $5600.

Namelis ir 2 lotai. Randasi M t. 
Greenwood prie lllth St. Kaina 
tik $1400.

Mes atstovaujam bankas, mortge- 
čiu firmas ir receiverius. Tad tu
rime įvairiu didžio namu kuriuos 
parduodame šeiniaus kainos pirmu 
mortgečiu ir su mažu jmokėjimu. 
Kreipkitės pas,

K. J. MACKE (Maciukas) 
2346 W. 69th St. 
Tel. Prospect 8140

Furnished Rooms—Wanted
|Ieško Kambario

MERGINA ieško kambario Mar- 
cjuette Parke, arti kar line, arba apie 
Kedzie Avė. Prie švarių žmonių 
Box 305, 1739 S. Halsted St.

VYRAS paieško nebrangaus kam
bario. Prie mažos šeimynos. At
sišaukite laišku. Naujienos, Box 306.

KAS TURITE kambarį dideli, 
šviesu, apšildoma arba 2 mažesnius, 
prie mažos šeimynos, prie geros 
transportacijos. Praneškite 1739 S. 
Halsted St. Box 307.

PARSIDUODA forekloseriai cash 
arba išmokėjimui — kaip rendomis.

Kleringe 3 fletis mūrinis $4000. 
Marquette Parke 5 dideli kambariai 
medinė cottage, cementuotas beis- 
mantas, apšildoma, sleeping porch, 
2 karu garadžius, 80 pėdu pločio lo
tas stoge 3 kambariai, geriausiame 
padėjime, kaina $3300.

4 kambariu medinė cottage su beis- 
mantu apšildoma $1800.

3 kambarių mūrinis namas ant 
galo loto, apšildomas $2000, Kazys 
Umikis. Rašykite laišką.

CHAS URN1CH. 
56 W. Washington St 

Room 514

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavernas, gera vie
ta. Priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos. 6759 S. Halsted St.

DEUCATESSEN PARDAVIMUI. 
Kampine krautuvė, vėliausi fikčeriai, 
soda fountain, cigaretai. saldainiai. 
Pigiai parduosiu. 3000 W. 69 St.
. ■> ■■ .■ .... .. .................. . - l Į i

PARSIDUODA TAVERN ir Lunė- 
ruimis; biznis išdirbtas per daug 
metu; randasi prie dirbtuvių: prie
žastis pardavimo — turiu du biz
niu. 3641 So. Morgan St.

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musų busą prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 

mažutės farmos. 
išsiauginsi t 

gyvent 
_____ ______ .i:.j

Ateikit pažiūrėt farmukės

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalle St. 

Central 4337

$1 įmokėt
įsi sėsk i t dykai i 

Western ir 111-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos ______
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresa. gausit veltui 
knygele, 
šiandien.

TAVERN PARDAVIMUI su 1986 
laisniais. Geras biznis. Priežastis 
pardavimo — turiu 2 bizniu.

749 W. 81 St.
.1

*4

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas. 2 po 4 ir garažas arba mai
nysiu ant senesnio. 4508 S. Catifor- 
nia Avė. Po 6 vakare, subatoj ir ne-




