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WILL ROGERS

3 nužudyti banditų

ORR

šokio luomo žmonių.

F. Vaitkaus pareis 
kimas dėl Wiley 

Post mirties

LĖKTUVAS, KURIAME ŽUVO POST IR ROGERS

Jis yra išskraidęs visą Mek
siką ir Pietų Ameriką ir kai 
Post vyko j Alaską, Rogers ne
galėjo praleisti progos pama
tyti Alaską iš oro ir abu jie
du išvyko kartu. Abu kartu 
ir -žuvo jvykusioj nelaimėj.

Apie save Rogers yra pasa
kęs: “Aš savo gyvenime esu 
pasijuokęs iš kiekvieno žymes
nio žmogaus, bet aš dar nesu
tikau žmogaus, kuris butų man 
nepatikęs”.

Todėl jis turėjo nepaprastai

Londone žiniomis

pasileido 
išskrisda- 
tą pačią 
Lietuvon

LINCOLN, III., rugp. 16. - 
Trys jauni vyrai parstūmė na
mo 20 mylių ūkininko Heft su
gedusį automobilių ir tada jį 
apiplėšė atimdami iš jo $14.

Sukilimas Albanijoj 
patremptas

Ištiesinta Šešupė 
ties Pilviškiais

žius Lėktuvui

Chinijos banditai 
nužudė Anglijos 

rašytoją

“Didžiai HuJaudintaH iš
girdau, kad Wiley Post, ku
ris yra atlikęs tiek daug 
aviacijoj ir kuris buvo ma
no tikras draugas, taip tra
giškai mirfi.

Jisai skynė kelią kitiems 
ir pasidarbavo labai daug 
dausų užkariavimui, ir aš 
didžiuosiuos, jei per s krisda
mas per Atlantiką, nors 
maža dalim prisieisiu prie 
to darbo, kuriam jis atida
vė savo gyvastį.

— Felix Waitkus.”

Garsiausias Amerikos komikas ir jumoristas Will Rogers 
ir tiek pat garsus lakūnas Wiley Post, du sykius apskridęs apie 
pasaulį, ki.Tie žuvo Alaskoj, susidaužius jų lėktuvui netoli Point 
Barrow, tolimiausio šiaurės miestelio, kur gyvenama baltųjų.

Norvegų lakūnas tik 
dabar pasiekė Faroe 

salas

Ūkininkai užėmė 
teismo rumus

jo draugas F. A. Hali pratur
tėjo su aliejumi ir nupirko Po
stui garsųjj jo lėktuvą Win- 
nie Mae, su kuriuo Post, finan
suojamas to paties Hali, du 
sykiu apskrido apie pasaulį.

Pirmą kartą jis apskrido 
apie pasaulį su Australijos na
vigatorium Harold Gatty ir tą 
kelionę padare į 8 dienas, 1G

DETROIT, Mich., rugp. 1$. 
— šiandie teismas formaliai 
pasmerkė kalėjiman iki gyvos 
galvos Wm. Schweitzer-Ferris, 
26 m. kriminalistą ir jo tris 
pagelbininkes, kurie nužudė 
plėšimo tikslais į Detroitą at
vykusį New Yorko advokatą 
Dickinson.

Laiške “Naujienų” redaktoriui Įeit. Feliksas Vait
kus siunčia iš NeW Yorko labų dienų ALTASS Valdy
bos nariams ir visiems savo draugams. Nusiskundžia, 
kad nuobodu laukti, bet sakosi jaučiąsis visai sveikas.

Lakūnas turėjo daug juoko, išgirdęs, kad apie jį 
skleidžiama gandas, jogol jisai eisiąs “ant operacijos”. 
Jisai rašo: “Aš neturiu appendicito ir jokios kitos ligos. 
Mano sveikatos stovis kuogeriausias.”

Leit. Vaitkus nusiskundžia visokiais smalsuoliais, 
kurie rodo didelį “susitnteresavimą skridimu” (o dau
gelis jų niekuomet nėra skridimo rėmę), klausdami, ka
da lakūnas išlėksiąs. Jei ne A. S. Vaivada, kuris apgina 
lakūną nuo tų smalsuolių ir atsako į jų klausinėjimus, 
tai F. Vaitkus neturėtų ramybės nei dieną, nei naktį.

Orai virš okeano ir Europoje dabar dažnai keičia
si ir yra vilties, kad kelias ląkunui greitai atsidarys.

CHICAGO. — Vakar smar
kios liūtys ir perkūnija ištiko 
vakarinius Chicagos priemies
čius. Labiausia nukentėjo Hins- 
dale, kur buvo tikras debesį.; 
pratrukime. Į kelias minutes 
liko užlieti namų rūsiai, gat
vės patvyno, patvyno ir san
krovos, o vietomis gatvės liko 
išardytos pratrukusių nuo įi- 
delio vandens spaudimo per- 
vadų.

liais skristi apie pasaulį, per 
Alaską, Rusiją ir šiaurines Eu
ropos salas. Tam tikslui jis 
prie naujo lėktuvo buvo įsi
taisęs luotelius, kad jis galėtų 
nusileisti ant vandens. Bet ne
bespėjo tos kelionės atlikti.

Vilkaviškio apskrities savi
valdybė. ryžosi ištiesinti Šešu
pės vagų ir tuo bildu apsaugo
ti Pilviškių miesteli nuo pot
vynių. Pavasarj, o kai kada 
ir vasarų, gerokai palijus, 
vanduo upe dėl buvusių labai 
stulgių poros vingių nesusku
bdavo imbėgti. Pilviškiai, tu
rėdavo liuoštolių.

Vilkaviškio apskr. savival
dybė Šešupės tiesinimą vykdė 
viešųjų darbų fondo lėšomis 
ir darbus jau baigė. Padare 
perkasą pusės kilometro ilgu
mo, 3 metrų gilumo ir 20 met
rų platumo, šiuo budu panai
kinus vingį, potvyniai Pilviš-

NAUIIENOS
TH. LITHIMHHH OAIUV N«W.

PUBLT8BED BY THE LITHUANIAN NEWs/ ’B. 00., INC. 
1739 South Hahited Street, Chlcar * uioU 

yhono GAN oi 8500 \

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

Galbūt protarpiais lietus; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:59, leidžiasi 
7:49.

LONDONAS, rugp. 16. — 
Gautomis žiniomis, sukilimas 
Albanijoj liko patremptas ar
mijos, po to kai žuvo Albanijos 
armijos vadas gen. Gagliardi, 
artimiausias karaliaus Zog pa
tarėjas. Dabar prasidėjo gau
dymas opozicijos vadų.

Skaičius žuvusių nežinomas. 
Albanija sako, kad žuvusių ne 
ra, bet kitos žinios sako, kad 
mūšiuose žuvo 60 žmonių.

\Viley Post buvo vienas la
biausia pasižymėjusių Ameri
kos lakūnų. Jis, kaip ir Will 
Rogers. taipjau buvo indėnų 
kilmės, gimęs Maysville, Okla.. 
kur jo tėvas turėjo i*kį. Bet 
ūkininkauti jam nepatiko ir jis 
išėjo dirbt į aliejaus laukus, 
kur tapo aliejaus šulinių grę-

Naujasis Wiley Post lėktuvas, su luoteliais, įrengtas nu
sileidimui vandenyje, kuriuo Post ir Will Rogers skraidžioje 
ix> Alaską ir kuriam susidaužius abu šie garsus žmonės žuvo

LONDONAS, rugp 
Gautomis 
Garreth Jonės, 29 m., Angli- 
jor^Žurnallstns Ir buvęs sekro- 
toripa George Lloyd George, 
liko nužudytas Chinijos bandi
tų, kurie JĮ pastvėrė 19 dienų 
atgal.

Jonės buvo liberalų Man- 
ehester Guardian savaitraščio 
korespondentas, pasižymėjęs 
rašytojas ir artimas draugas 
daugelio amerikiečių korespon
dentų Europoj.

Kareiviai, kurie buvo pasių
sti gaudyti banditus, Kalgan 
apygardoj, netoli didžiosios Ch:- 
nijos sienos, surado Jonės la
voną šįryt. Jis buvo peršau
tas trijų šūvių ir, išrodo, bu
vo nužudytas šį pirmadienį.

Anglijos, Japonijos ir Chi
nijos valdžios per tris savai
tes dėjo pastangas susižinoti 
su banditais, kad išpirkti ra 
šytoją, bet nepasisekė. Bandi
tai nuolatos kilnojosi dykumo
se palei Jeho] sieną ir paskui 
perdavė Jonės kitai banditų 
grupei, kurios policija ir ka
reiviai negalėjo surasti.

Išpradžių banditai reikalavo 
$40,000 išpirkimo, paskui su
mažino iki $4,000. Valdžios 
ruošėsi tuos pinigus sumokė
ti ir kodėl banditai jį nužudė 
nepasiėmę pinigų, tebėra ne
išaiškinta.

Taipjau neaišku yra ir ko
dėl kartu suimtas vokiečių 
laikraštininkas Mueller tapo 
tuojaus banditų paliuosuotas, 
kuomet Jonės pasiliko nelais-

SOUTH BEND, Ind., r. 16. 
— Ateinantį rytą čia prasidės 
gatvekarių ir busų darbininkų 
streikas, nes susitaikymo ne
besitikima.

Antrą kartą jis 
apie pasaulį 
mas metai 
dieną, kada 
ir žuvusieji 
Darius ir Girėnas. Jis vienys 
apskrido apie pasaulį į 8 die
nas ir susilaukė augščiausių at- 
žymėjimų.

Du metai atgal jis susidau
žė Quincy, III., bet išliko gy
vas, nors turėjo savaitę laiko 
išgulėti ligoninėj.

Pasitaisęs lėktuvą, jis pagal
ba to paties Hali, du sykius 
bandė keltis į stratosferą, bet 
naują rekordą nustatyti nepa
sisekė.

Po to jis keturius sykius 
bandė skristi stratosferoj iš 
Los Angeles j New Yorką, bet 
nė viena tų kelionių nebuvo 
sėkminga.

Po šių nesėkmingų skridi
mų, jis paliko savo senąjį lėk
tuvą Winnie Mae ir įsigijo vi
sai naują lėktuvą, su kuriuo 
ir buvo išskridęs atostogauti 
Alaskoje.

vienas,
vėliau, 
išskrido

lietuviai lakūnai

The Lithuan.ian Daily News
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. MAYSVILLE, Mo., rugp. 16. 
— Apie 150 įduktfsių ferme
rių užėmė Dekalb kauntės tei
smo rumus, tikslu sustabdyti 
pardavinėjimą ūkių už skolas.

Garsus komikas ir lakūnas žuvo susidau 
žius lėktuvui migloj prie tolimiausios 

šiaurės baltųjų kolonijos

DETROIT, Mich.r rugp. 16. 
— Plumberis Philip R. Ritchio, 
87 m., iš pavydo, jos namuo
se nušovė buvusią savo mer
giną, telefonistę Irene Miller, 
25 m. ir jos naujausį vaikiną

Išlikusioj darbe nelaimėj jis 
prarado kairiąją akį ir tas jį 
pastūmėjo į aviaciją. Gavęs 
$400 atlyginimo jis pradėjo 
mokintis skraidyti ir greitu 
laiku pradėjo gerai valdyti lėk
tuvą. Bet kad jis turėjo tik 
vieną akį. tai jis ilgą laiką ne
galėjo gauti aviatoriais lais- 
nio. Ir gavo laisnį jis tik ta
da. kada jis įtikino valdžią, jeg 
jis yra geresnis lakūnas, negu 
daugelis turinčių abi akis.

Jis Rida pradėjo nešioti pu 
štą ir padarė keletą tolimų re
kordinių skridimų. Tuo tarpu

CINCINNATI, O., rugp. 16 
— Kas pirmas išrado alų? Iki* 
šiol buvo visokiausių spėlioji- 
mų, bet dabar bravarninkai su 
rado, kad jau 4,000 metų at
gal egyptiečiai gėrė alų.

tas labai patiko. Jis pridėjo 
daugiau juokelių ir jo karjera 
liko padaryta.

Greitai jis taip iškilo, kad 
pasiekė viršūnes ir sutraukda
vo labai dai/g publikos savo 
švelnia satira ir juokais, ku
rių jis niekad nerašydavo, bet 
pasakodavo kas jam toj minu
tėj ateidavo į galvą.

Bandė jis vaidinti ir mu- 
viuose, bet tyliuose muviuose 
jam nesiseku. Tik kada atsira
do kalbantys paveikslai, jis pa
sidarė nepaprasta garsenybė. 
Jam rolių nerašydavo, nes jis 
ar tai negalėjo, ar nenorėjo 
jų mokintis: jis vaidindavo iš 
atminties ir sakydavo tik tą, 
kas jam tinkamiausia atrodė.
v Savo juokais jis uždirbo mi- 
lionus ir susidraugavo su žy
miausiais šalies žmonėmis. Jis 
buvo “namiškis” ir Baltąjame 
Name pas prezidentą Roose- 
veltą.

Rogers kartu buvo ir rašy
tojas, kasdie rašydavo pasta
bas laikraščiams ir parašęs ke
lias populiarias knygas.

Jis taipjau buvo ir aviaci
jos entuziastas, visuomet, kur 
tik galima, keliavęs lėktuvais.

COPENIIAGEN, Danijoj, r. 
16. — Norvegų lakūnas Thqr 
Solborg, kuris skrenda leng
vais šuoliais iš New Yprkų j 
savo gimtąjį Bergen, Norvegi
joj, Šiandie atskrido į Thor- 
shavn, Faroe salose. Jam iki 
Bergen liko skristi dar 500 my
lių. Tai birs tolimiausias jo Suor 
lis per vandenį visoj šioj jo 
kelionėj.

Išskrido jis iš New Yorko 
liepos 18 d. Visą kelią jį truk
dė audros ir jįs Norvegiją pa
sieks lik už mėnesio laiko.

Liūtys priemieš 
čiuose

TIENTSIN, Chinijoj, r. If. 
— Banditai užpuolė Mukden- 
Peiping ekspresinį traukinį, 
užmušė 8 žmones, apie 20 žmo
nių sužeidė ir atėmė $10,000 
sidabru. Visi užmuštieji yra 
japonai.

POINT BARROVV, Alaskoj, rugp. 16. — Visos Amerikos 
numylėtas komikas ir jumoristas Will Rogers ir visame pasau
lyje pnskilbęs lakūnas VViley Post, du sykiu npskridęs apie vi
są pasaulį, žuvo vakar vakare susidaužius jų lėktuvui tik už 15 
mylių į pietus nuo šios tolimiausios šiaurės baltųjų kolonijos, 
kurioj gyvena keli baltieji ir keli šimtai eskimosų.

\Vill Bogers ir VViley Post išskrido j čia iŠ Fairbanks ap 
lankyti Čia gyvenantį “šiaurės karalių” Charles Brower, kuris 
tolimoj šiaurėj gyvena jau 51 metai. Išskrido jie nežiūrint ne- 
palankaus skraidymui oro ir nepaklausę oro biuro įspėjimų.

UŽ 50 mylių nuo Point Barmw jie pateko į tirštą miglų 
ir Post nutupė Harding ežere. Pabuvę kiek ant vandens ir ne
sulaukdami išsisklaidymo miglos. Post vėl pasikėlė, bet, matyt, 
gerai nenusivokdamas kur skristi, neužilgo vėl nusileido ant to 
paties ežero. Pasikalbėję su eskimosais ir pasiklausę Point 
Rarrow krypties, jie susėdo į lėktuvą ir vėl pradėjo keltis.

Pasak indėnų, pasikeliant motoras tinkamai neveikė ir Post 
greitai susuko lėktuvą, kad atgal nusileisti ant ežero. TeČiaus 
nebespėjo ir lėktuvas iš 50 pėdų aųgštmnos krito prie pat eže
ro kranto, tik dviejų pėdų gilumoj. Motoras sulindo į lėktuvo 
priekį ir abu skridusieji liko vietoj užmiršti. Vienas sparnas 
taipjau liko nudaužytas. /•

Nelaimė įvyko4^18 vak vakare (Pacifiko laiku). Ėsk i mo
šai šunimis tuojaus atvyko į I*oint Barrow ir pranešė apie iš
tikusią nelaimę.

1 nelaimės vietą tuojaus išvyko serž. Morgan, kuris pir- 
iš lėktuvo \Vill Rogers kūną. Reikėjo geroka’ 

išardyti lėktuvą iki pasisekė išimti Wiley Post ki*‘ną.
Abiejų kūnai liko atvežti j Point Barrovv pas Dr. Greist, 

vietos medikalį misionierių.
Iš Washingtono liko įsakyta laivams plaukti į Point Bar- 

row ir parvežti abiejų Žuvusių kunus. Bet laivai pranešė, kad 
kelionė yra netikra ir kad negreit bus galima tą miestą pasiek
ti. Greičiausia jį gali pasiekti lėktuvai.

Lindbergho rupesniu transporto lėktuvas bus pasiųstas ’iš 
parvežti žuvusių kunus.

Post išliko žmoną, kuri kartu medžiojo šiaurvakariuose, 
liet į Alaską neskrido ir sugryžo namo į Oklahoiną.

Rogers gi paliko žmoną, du sūnūs ir dukteris, kurie vasa
roja Maine valstijoj.

Garsus Amerikos komikas, 
humoristas ir satirikas yra da
linai indėnų kilmės, gimęs 55 
metai atgal Oklahoma indėnų 
teritorijoj, Oolagah kaime. Kai 
10 metų vėliau Oklahoma pa
tapo valstija, tai jo tėvas gel
bėjo parašyti valstijos konsti
tuciją. Pradinę mokyklą lankė 
Missoi.*ri, bet jos nebaigė. Tuo 
jo mokslas ir baigėsi.

Užaugęs su kaubojais jis iš
moko gerai vartoti virvę ir dar 
jaunas būdamas prisidėjo prie 
cirko, iš kurio pateko į vode
vilių. Bet didelio pasisekimo 
neturėjo. Jis jau norėjo mesti 
teatrą ir gryšti ptga) j Okla 
homą, bet prikalbintas pasilik
ti dar nors tris dienas, jis ro
dydamas šposus su virve pa
sakė vieną, juokelį apie vie
ną jo skaitytą žinią. Publikai
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šeštadienis, rugp. 17, 1935

Dūšia be Kūno
Rašo Dr. Euomon*

keristenybė, 
velnio tu- 

jsivaizduoti 
sutvėrimą.

dūšia be kūno.

žmogus gali suprasti, ar 
bent įsivaizduoti, kūną ir dū
šią sykiu kaipo vienetą musų 
žemelėje. Taipjau žmogus gali 
suprasti kūną (molio šmotą) 
žemėje ir “dūšią danguje“. Bet 
mes turime ir tokį sutvėrimą' 
šioj žemelėj gyvuojantį, kaip 
viena atskira dūšia. Tai yra 
tiylikta pasaulės 
tryliktas stebuklas, 
žinąs. Sunku butų 
dūšią kaipo kokį
nes dusia, suprantama,, yra 
niekas, kadangi ši dūšia buvo' 
sutverta ne kokio ten dievo ai 
kokios kitos “viršgamtiškos 
esybės“, kaip visos kitos “du- 

, šios yra sutveriamos“, bet im
ties žmogaus. Tas keistas su
tvėrimas yra niekas kitas, kaip 
Tautų Lyga

Kalbant apie dūšią ir kūną, 
man prisimena prakalbos vieno* 

' man rodos, kunigo , Dr. Smith, 
‘ kūnas jis sakydavo per radio 

Chicagoje. Tas žmogus origi
naliai ir gražiai nupasakodavo 
dalykus, būdavo malonu jo 
klausytis. Be kitų’ dalykų, Vie
ną kartą jis ditvė apsklembi- 
iną korporacijos. Jis sakė: 
Corporation is an organization 
which has no body to be kicked 
nor the soul to be damned. 
Korporacija yra organizacija, 
neturinti kūno, kurį butų ga
lima įspirti, nei dusios, kurią 
butų galima prakeikti. Kitaip 
sakant, tai bus kūnas be kūno* 
dūšia be dūšios. Suprask, žmo
geli. jei gali!

'Pautų Lyga, palyginti, yra 
penkiasdešimtis nuošimčių ge
resnis sutvėrimas, negu korpo
racija, Nors neturi kūno, bet 
Lyga turi dūšią arba spietj 
tautišku* dūšių, kurios vaito j a> 

L raitosi, verkia, spiaudosiv mal
dauja. Maldauja ypatingaf“tos,. 
kurios yra mažytės ir kurios 
neturi čebato, kad įspirti dides- 
niujų dūšių kunan. Tautų Ly
ga yra pasaulės tautiškų dusių 
čystikla, kuri nieko neiščystė, 
ir matomai nieko neiščystys.

Kada rudens pabaigoje, 1918 
m., sustojo kanuolės baubusios 
Europos karo laukuose ir žmo
nių kraujo pragaras apsistojo 
viręs, talkininkai, girti fizine 

/ pergale ant centralinių valsty
bių ir dar tebelaikydami savo 
rankose kruvinus durtuvus 
kaipo ženklus pergalės, rėkė: 
“Vive La France, Vive La Re- 
ptibliųue” ir “Valio demokrati
ja“. Tada visas pasaulis, karui 
pasibaigus, pravirko džiaugsmo 
ešaromis. Motinos savo sūnų, 
vedusios savo sužiedotinių-vy- 
rų, seserys savo brolių ir my
limosios savo mylimųjų lauke 
grįžtant iš karo lauko. Daug 
— milionai — saviškių nebe
grįžo, bet pasiliko karo lau
kuose po velėna amžinai žvaig
ždes skaityti. Grįžo tik jų vie- 

f nas obaisis — nežinomas ka
reivis. Nekurie jų grįžo ir, įta
koje girtos pergalės, niadno 
karinio mundieriaus ir ant jo 
apkabinėtų blizgučių, tapo he
rojais, didvyriais — paleistu
viais, kurie nieko žmoniško ne
išsimokino keturius metus be
braidžiodami juroje žmonijos 
kraujų ir kurie šiandie kaišio
ja vieni kitiems neapykantos ir 
pagiežos liežuvius ir rengia 
ateičiai kitą pragarą, kurio 
žmoniškai nusiteikę žmonės ne
galės išvengti.

Kiti irgi grįžo iš karo laukų 
—tik jau berankiai, bekojai, 

vienakliai cyklopai arba visai 
akli, nuodingų dujų apakinti, 
nuplikyti; raiši, apšaudyti ir 
nebepanašus į žmogystą hero
jai, kurių namie laukė myli
mosios — motinos, seserys ir 
meilužes, 
žiniskos 
už karą 
pasaulės 
tikrinta, 
mųjų ateity susilauksite. Tai 
bus jums “didelės pergalės*'

Tai nuopelnai 
pergalės“. Tad, valio 
ir pragarą, mylimos 
seserys! Tebūnie už- 
kad jus tokią myli-

užmokestis, kurio jus labai ne
norėsite, bet kurį jums reikės 
priimti.

* Taip; tntkininkni laimėjo 
karą ir tuo laimėjimu jie tū
lą laiką buvo apkvaišę, girti. 
Jie jautėsi didvyriais. Bet ka
da’ girtas žmogus nesijaučia 
esąs didvyris, nežiūrint kuo 
jis butų save apsiginus? Ta
čiau su laiku musų “didvy
riai“ atsipeikėjo ir pradėjo 
aplink dairytis. Karas užbaig
tas. Taip. Pergalės garbe jau 
jų ir laurų vainikai jiems ant 
galvų uždėti. Bet kur nuopel
nai? Atsiminimui štai ir jie: 

‘ 8,500,000* piUriotų-dpdvyrių 
guli po velėna—tai vienas 
nuopelnas ir motinoms prisi
minimas, dėl ko jos neturėtų 
gimdymų kontroles priimti. 
Kur pirma gražios giraites 
žaliavo, ten dabar aštuoni mi
lionai kryžių stūkso; baltuoja 
ir* raudonos aguonėlės linguo
ja, rauda, kaip tos mylimo
sios namie raudojo laukda
mos anųjų grįžtant. Bet anieji 
negrįžo. Ir motina, sesuo ir 
mylimoji, kai trumpoje ateity
je susitiksi su jauna mergaite 
nešiną glėbį raudonų aguonė
lių prie gatves kampo, atsi
mink ir pamąstyk, ką tos a- 
guonelūs reiškia.

21,(MX),000 sužeistų—Lekojų, 
berankių ir aklų—tų mylimų
jų; kurie grįžo.

188,000,000,(M)0 dolerių iš
eikvota skerdimui. Tiems, ku
rie didelių cifrų gal nepajėgia 
suskaityti, pasakysiu, kad tai 
yra 188 bilionai dolerių. Jei 
tie doleriai butų buvę sidabri
nės monetos ir supilti į vieną 
didelę krūvą, tai vienas žmo
gus, atsistojęs prie tos krovos 
su šoveliu ir kabindamas po 
.tuktsantį dolerių kiekvieną 
sekundą ir dirbdamas be sus
tojimo 21 valandas . parai,; bė- 
tų turėjęs dirbti šešius metus 
ir pusę, kol jis butų perpilęs 
tuos dolerius. Ir užmušimas 
kiekvieno kareivio karės lau
ke kainavo 23,000 dolerių;

Kas užmokėjo už užmušimą 
tas dideles skaitlines? Tai tie 
ir tos—tie mylimieji ir myli
mosios—kurie pasilikę namie 
dirbo dieiįą ir naktf, ir diena 
po dienos lauke su ašaromis 
anųjų grįžtant iš karo lauko, 
bet kurie nebegrįžo!

Puiki'os praamžių katedros; 
kurių pastatymui reikėjo šimt
mečių laiko, suverstos ir pa
trankų apšaudytos.

Miestai, miesteliai ir kaimai 
suversti į griuvėsius, sudegin
ti į pelenus.

Derlingų laukų žemė suver
sta į kalnus ir orinių patrankų 
iškasta į duobes, kurios riog
so kaip vulkanų žiotys*

Tai vis žmonijai “dideli 
nuopelnai“ kaipo užmokestis 
didelės pergalės. Bet jų už
teks šį kartą.

Atsiblaivėję didvyriai' pat
riotai ir purvus apsišluostę 
nuo akių, žiuri ir visą tai* ir ai
škiai mato, mato po didžios 
pergalės. Kanuolės dar tebe- 
dunioja. Nuodingos dujos dar 
tebegraužia jiems akis. Karei
vių lavonai dar tebestūkso 
laukuose. Milionai kareivių 
dar tebečypia, tebešaukia nuo 
nepakenčiamų skausmų karo 
ligoninėse. “Baisu!... Dešimts 
tūkstančių sykių baisu! Tas 
nebeturi įvykti ateity!...” mąs
to dabar sau didvyriai, patrio
tai. Juk tai buvo “War to end 
wars forever!“ Karas, kad už
baigti karus amžinai.

Čia eroj ai dar nepatenkinti 
pergalės nuopelnais. Kiekvie
nas pergalėtojas nori dar sau 
gauti nors sklipą kruvinos 
žemės, koloniją—kitą nuo sa
vo buvusio priešo. Riejimasis 
eina tarp nugalėtų ir perga
lėtojų. Versailles sutartis pa
sirašyta. Bet istorijos lapuose 
galybės tokių sutarčių prira
šyta, kurios pasirodė taip ver
tingos, kaip tie apspiaudyti 
popergaliai gurbe stovinčiame 
prie diplomato stalo. Visi pa-
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Žuvęs lakūnas Wiley Post prie savo senojo lėktuvo Winnie 
Mae, kuriame jis du sykiu apskrido apie visą pasaulį.

įlius lendančius į banką, bet 
'nieko negali daryti.. Tautų 
Lyga tada bus reikšmingas* 
su įvėrimas; kada ji turės di
delį kūną. O tas kūnas maž- 
idhūg turi būti toks: Jos kariš
kas laivynas turi būti trys 
kartūs didesnis, negu visų val
stybių laivynai sudėti į vieną 
eilę, ir jos kariuomene taip 
ihat trys kartus didesne, negu 
visos pasaulės valstybių ka- 
riuomoAe. Nes no idealai, ne 
dūšios šiandie pasaulį valdo, 
bet lamas—ginklas. Ir taip il-

gai, kol Tautų Lyga yra be
ginkle, ji bus ir bespėke iš
vengti karą ateity.

AKUŠERĖS

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
TeL Boulevard 1401

Mrs.

saulės karininkai ir diploma
tai lai aiškiai mato ir supran
ta; Be to, jie pradeda manyti, 
kad karai pavojingi nelik

ko likti, bet ir jiems patiems. 
Juk jie dar aiškiai atsimena, 
kad visai neseniai didžiausia 
pagaulėje imperija lapo nu
šluota, o jos imperatoriaus 
kaulai jau trunyja kur lai Si
biro laukuose. Kitas vėl, kuris, 
karui prasidedant, mane visą 
pasaulį užvaldyti, dar laimin
gai išsinešdino į Olandiją. 
Kitų carų sostai liko nuvers
ti, jie patys išguiti ir jų im
periškos žemės .sukarpytos, jų 
vietoje įsikūrė naujos vals
tybes—tautos, kmįios aniems 
pirma vergavo. Bet kas prieš 
pasaulinį karą galėjo iš anks
to pasakyti, kad 
žemėlapis bus toks

Tai bub lik dušui. Matai?... O 
kas dūšia yra?!... Niekas!!..' 
Ko bijoti nieko?... Bet mes ta 
“ideališka” Tautų Lyga galė-1 
sime “žmOniją^tUriu amenėj. 
pasaulės lengvatikius asilhs— 
tūlą laiką vėl mulkinti!!./* 
Čia antrasis pirmajam diplo
matui plaštakų į petį stidūodh 
ir skaniai, diplomatiškai nu
sijuokia.

laike savo ekzistavhno didėlio j 
nuveikė, išlipant nekuriuos 
mažus dalykėlius?

Gran Chaeo karas tęsėsi tre
jus metus, bet Tautų Lyga jo < 
nesustabdė.

Japoniečirti šaudė Sanghajųt 
Tautų Lyga taipftt pasirodė 
bepSėkė.

Europos 
o ne ki-

toks?
Orientuodamiesi 

nejaukioje pokarinėje atmos
feroje, Europos diplomatai 
rūpestingai ieškojo naujų iš
eičių, ko tai naujo, kas ateity 
padėtų “išvengti“ karus. Bet 
ką, nei vienas, kol kas, jų ne- 
išmislija. Čia atsiranda vienas 
idealistas, Woodrow Wilson, 
tuo laiku prezid.ęntas $. V. A., 
kuris “išgelbėjo’^ ..... Ameriką 
nuo -karo ^.jm^^e^įįVyr 
kęs tas nelaimingas' atsitiki
mas su laivu Lusįtania, kurios 
grobų dar šiandien ieško ju
roje Airijos pakrantėse, šis 
idealistas tuo laiku pasiūlijo 
pasaulės diplomatams savo 
pagarsėjusius keturioliką pun
ktų, iš kurių galutinai išsivys
tė Tautų Lyga, dūšia be kimo, 
kuri, kaip dauguma mane, iš
naikins busimus karus pasau
lyje ir tuomi suteiks žmonijai 
amžiną palaimą ant žemes.

Dabar bandykime pritaikin
ti šį menką įsivaizdavimą ap
linkybėms, kurių įtakoje 
Tautų Lyga buvo pagimdyta,

Nekurie diplomatų lokių pa
siūlymų iš karto gal nesu
prato ir jų pabūgo. Sutverti 
tokią esybę, kuri galės praša
linti karą ant visados, tai ne
galimas dalykas. Ką pasakytų 
tokiam diplomatui jo ponai 
namie, kurie iš karo sau mil
žiniškus pelnus daro—plieno 
trustas, supuvusios mėsos tru- 
stas, amunicijos trustas, che
mikalų trustas—juk diploma
tas yra truslų riebiai apmoka
mas tarnas. “Ne, ne!... Toks 
dalykas, kaip Tautų Lyga, yra 
negalimas daiktas!“, vienas 
jų pareiškia kitam. Bet čia 
kitas diplomatas klausosi pir
mojo ir, savo smailų diploma
tišką liežuvį laikydamas sau 
už skruosto, juokiasi. Paskui 
antrasis pirmajam sako: 
“Tu“, sako, jis, “esi diploma
tas, bet tuo pačiu laiku ir 
žioplys!... Tautų Lyga bus vi
sai nepavojinga mums sutvė
rimas—tik reikšmingas var
das. Mes ją sutversiin ir mes 
ją kontroliuosim, bet masėms 
tas atrodys dideliu daiktu.

tokioje

laidotuvių direktoriai
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuviu
Lengvai* Išmokijimaia

REPublic 8310
5340 So. Kedzie Avenue

MODERNIŠKA 
ELEKTRIKINE 
SKALBYKLA

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninise, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne* 
tie blankets ir tt
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K.P. G ŪGIS

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

Tel. Boulevard 1810
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

laiką ir pinigus

Tel. Ofice Wentworth 6830
Re?.. Hyde Park 8896 ,

Dr. Susanna Slakis

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Phone Boulevard 7042Dr. Č. i Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

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

Uliso vai.: Nuo 2 iki 4 n nuo tt iki b 
vak. Medfeiloj pagal sutarimą 
unso lei.: houievaru Vazų 
iNainu lai. Prospect ivau

Japoniečiai' pasiėmė sau 
Manžuriją, E^a' nesustūbdė 
ėmimą.

Vėliau japoniečiai pasiėmė 
kitas dvi šiaurės provincijas 
iš Į<inų, ir vėl' Tautų Lygą 
nieko nepadūre! '

Ir laikinai jąponicčiai be
veik visą šiaŪras Kiniją pasi
ėmė, ir vėl tas pats.

Dabar Italijos diktatorius 
Mussolini gruiūšja< karu Abisi
nijai Afrikoje.^Ąbisįnijn tuo 
pačiu laiku mmtt'liūja Tautų 
Lygą, kad ši; stabdytų Miis- 
solinį. Tautų Lygą nieko nepar 
daro lame kj a ilsime ir, matyti; 
nieko nepadarys. Gal kas ir 
pastos Mussolinįui kelią jo už
simojimams Afrikoje, bet tai 
nebus Tautų Lyga.

Ir kada ateity Hitleris savo 
dideliu militari^kų čebatu at
sistos ant Lietu vos žemes, tai 
Tautų Lyga jo nesustabdysi

Kodėl Tautų Lyga* yra bejė
ge? Todėl, kad ji yra dūšia 
be kūno. Tautų Lyga yra kaip 
tas beginklis policistas stovin- 
tįs prie gatvės; kampo,, kuris 
mato apsišarvavusius plėši-

savaite
KAINOS NUO

W iki »00

Jos.F. Budrik.iNc
i 341'7-21 S. Halsted St.
i Tel. Bbulevard 4705

CHICAGO. ILL.

Budriko radio programai: 
; WAAF, 920 k. Nedėliomis 

nuo 5 iki 5:30 po pietų.
hVHFC, 1420. k. Ketvergius 

nuo 8 iki 8:45 vakare.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

; Patarnavimas dieną ir 
Graži koplyčia

16734 Michigan Avė.
Phone Pullman 5793

Garsinkite^ Naujienose

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chieagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

* ¥ __ ____________________________ '

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose- Miesto Dalyse.

! J. LIULEVIČIUS
4092 Archer'Avenue- Phone-Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

' A. MASALSKIS
8307 Lituanica’ Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49fli Court Gicero Phone Cicero 2109 . . . t/ , ■............. . . ... . ... —...

J. F. RADŽIUS
668 VVest 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
"YARds 1741-1742

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

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

Res. 1227 S. 50 Ave„ Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4107 ARvHEK AVENUE 
leleionatj VirgnuauU36 

Ofiso valandos nuo z-4 ir nuo 
b-d v. v. Nedėlioj pagal šutam

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
. „ Gydytojas ir Chirurgas __ 
DR. V. E. S1EDLLNSKIS

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER A V., Cor. Franrisco 
lei. oftice Laf. 365U; res. Virg. 0669

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
____Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akli

...... ./.<.... Ištaiso.,,*
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

DK. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu SpeeiaMstas. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiy aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamo akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speęialš atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos; Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

2400 Wėst Madison Street
Vai. 1 iki 8 po piety, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRŲR

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedil. pagal sutarti 

Re*. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Regablie 7866

Dentistas
Valandos nuo 9-9

2420 West Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2510 VVest 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
i iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

leL LAFAYE1TE 30bl.

Kiti Lietuviai Daktarai.
, Dr.Margeris ,

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piety 

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

Phone Boulevard 8481

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

DK P. IAGMIN
DENTISTAS

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

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

Tel. Chicago Heights 1131

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

18 RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 8b 

metus kaipo patyrus gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas hgaa. 
vyrų, motery ir vaikų pagal* nau
jausius metodus X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1084 W. 18th St, netoli Morgas 84 

Valandos nuą 10—12 piety ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare;

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

JHyde Park 6765 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
ofisas 

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VAULNDOSi 

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 fld < 
vaL po pietų ir nuo 7 ibi 8:80 
vakaro. Nediliomii nuo 10 iki U 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2888

Telefoną. Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

Ofiso valandos:
Nuo 10 11d 12 dioną, 2 iki 8 po pieta

7 iki 8 vai. Nedai, nuo 10 iki 12
Res. Telephons Plasa 2400

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Ofiso Tel. Cahunet 6898 
Re*. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
▼i**

diliomis Ii Kvontadisniala 18—12

________________________________________
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SVEIKSTA

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Dievo išnevožijimas ir virs

per

įFederalŠavings
R AND LOAN ASSOCIATION

Of CHICAGO

KLAIPĖDA

mesiui
Man bu

Norime informacijų

VISKAS UZ
» KAINOS

PIKNIKAS SU DOVANOMIS

aukštyn

Louis

, 4. ,

SLA. 10 Apskričio 
Pikniko dalyvių dė-

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

paduoda 
laidoj:

Pažink Savo Krašto 
Grožį—-Atsilankyk

dienų prieš parengi- 
gauta žinia iš mero 
jogei jis negalėsiąs 

kartu su mumis, tad

Reikalingas naujas 
departamentas

parėkšti Šukius
Ginkime ,Lie

pregfdefctaa 
ir Vinikui 

atsiskirti, 
tai sveikas

Gary, Ind. Tribūne 
tokią žinią rugp. 8 d.

Apie 1,800 žmonių dalyvavo 
vakar laidotuvėse Louią Mar-

Sumušė klaipėdiškį, 
norėjusį Tilžėje par

duoti gaidžius

“ROO8KVKLT FUBNITURB CO. YRA JU8V BALDŲ PIRKIMO VIRTA"

šeštadienis, rugp. 17, 1935

Prastąjį regėjimą, 
silpnas ir kreivas akis galima

Didelė nuolaida 
ant floor samples

Pelenų lietus Argen 
tinoje

Perbudavotas, - 
kaip naujas , 

Refrigeratorius

Dėkuoju atsilenkusiems už 
paramą ir kantrybę.

— H. Labanauskas.

Šlifuotų aki"ilJ iš’ardaTimas

Nušautas lietuvis 
Martin.

JULIUS JANELIUNAS
3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Parlor Setai $ 
garantuoti, '

Nieko Nereikia Įmokėti
3 METAI IŠMOKĖTI 15c I DIENĄ

n, o surasti, ar 
redaktorius nėra 
korius.

Susivienijimo 
patarė VitaiČiui 
nuo veidmainių 
Mums rodos, kad 
patarimas.

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

išplatinta nedidelis 
komunistinių atsišau-

tino, žymaus veikėjo Gary lie
tuvių ""tarpe. Martin tapo pa
laidotas Calvary kapinėse.

Kaip ketvirtadienį numatyta 
koronerio tyrinėjimas dėliai 
nušovimo Martino prie jo na
mų adresu 1601 Madison.

. Martin buvo žymus lietuvių 
ratelių veikime nuo to laiko, 
kai atvyko čia pirm 24 metų, 
jis taipgi buvo veiklus Lai;n 
kauntės politiniuose rateliuose. 
Jis buvo Amerikos Lietuvių 
Politinio ir Pašalpos kliubo 
menedžeris ir iždininkas kliu
bo buveinėje adresu 1603 Ma*/ 
dison; buvo taipgi iždininkas 
keleto kitų organizacijų.

Policininkai sako, kad Mar
tin šovęs j juos, kai jie arti
nosi prie jo 3 vai. ryte. Jie ne
pažinę jo ir atrodo, kad jis ne
pažino policininkų, (nors abu 
policininkai dėvėjo uniformas.

Stasys Petraitis, 2593 Mon- 
roe, artimas Martino draugas, 
paaiškino Post-Tribune, jogei 
kaltė dėliai įvykusios nelaimus 
guli ant policininkų Wylic i) 
Clay Toughman todėl, kad jie 
nepažinę Martino pirm pradė- 
siant šaudyti. Petraitis pareiš
kė, kad Martin iššovęs tik vie
ną šuvj, kaip įspėjimą dviem 
vyram, kurie sekė jį.

Petraitis dar išreiškė mintį, 
kad Wylic ir Toughman, kaip 
reguliariai tos apielinkės poli 
cininkai, turėję žinoti, jog<n 
Martin uždarąs savo kliubą 3 
vai. naktį. Jis nurodė, kad pi 
staruoju laiku kliubas buvo 
apiplėštas tris kartus ir kad 
Martin nešiojęs ginklą, kaip 
apsaugą nuo banditų.

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

KAUNAS. — Kaip kiekvie
nais, taip ir šiais metais Lie
tuvos komunistai rengėsi švę
sti rugpiučio 1 d. — tarptauti
nę antimilitarinę dieną. Iki 
šiol komunistai tą dieną sten
gdavosi surengti Kaune bend
rą demonstraciją. šiais metais 
komunistai tokių demonstra
cijų nerengė. Vietoj to komu
nistams buvo įsakyta Ktiunė 
tarp 16 ir 17 vai. Laisvės alė
joje tarp Kanto ir Daukanto 

tikrus

Panemunės (Pagėgių apsk.) 
gyventojas R. nunešė į Tilžę 
parduoti du jaunus gaidžius. 
Muitinėje jį sulaikė — “kratė” 
apie tris valandas. Kai buvo 
paleistas, nuėjo į turgaus aik
štę ir atsistojo į eilę kitų par
davėjų. Tuojau atėjo polici
ninkas ir pareiškė, kad jam 
čia stovėti negalima. Klaipė
diškis paklausė, kodėl kitiems 
galima, o jam, tris valandas 
muitinėje sugaišintam, čia sto
vėti negalima. Policininkas 
nieko nepasakė, bet visų tur
gininkų akivaizdoje R. daužė gatvių padaryti tam

Katamarkos mieste, Argen
tinos Andų srity, liepos mėn. 
20 d. nuo pat ryto kelias va
landas lijo ugniakalnio pele
nais. Gatvės buvo padengtos 
tirštu pelenų sluoksniu. Dar 
galutinai nenustatyta, iš kur 
atsirado pelenų lietus, tačiau 
manoma, kad pelenai buvo 
atnešti iš nuolat veikiančio į 
pietus nuo Akonkaguos esan
čio Dekapitago ugniakalnio.

(L. U.)

(Švepliams draudžiama 
skaityti).

Kada kalbame apie slidžias 
svietkus, provas tai, senoviš
kai sakant, kalbame apie sū
dą. Vanagaitis skundžiasi ta
pęs taip iŠpapškudintas 
Naujienas, kad priverstas 
vęs eiti į sūdą.

įvairus žmonės įvairiai čys- 
tijasi. —Lojaris

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

TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS
MOKA 4% UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šią 
Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Fedcral 
Savings and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C.

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

2202 West Čermak Road
Phone Canal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Per Gothenburgą, Švediją
Laivakorčių kainos Trečiąja klase 

$97.50 
167.00

darbininkų pasivaikščiojimus, 
o? jų įlietu 
“Šąlin karas!
tūvos nepriklausomybę”, “Te
gyvuoja bendras frontas prieš 
Hitlerio užpuolimą” ir tt. Ta
čiau sakytu laiku į “pasivaik
ščiojimą” teatvyko vos keli 
asmenys. Komunistų agitaci
jos darbininkai visiškai ne
paklausė. Sąryšyje su rugpjū
čio 1 diena Lietuvoje nebuvo 
sulaikytas nė vienas asmuo, 
tik kai kuriose provincijos 
vietose ir Kaune buvo iškabin
tos kelios komunistinės vėlia
vos it 
skaičus 
kimų.

Tokiu 
diena 
miai.

Vaidyla 
Marijo- 
statyda- 

mi ir šventindami Dariaus-Gi
rėno paminklą, išėjo prieš 
Dievo valią. O da žmonės kal
ba, kad ir pats Darius buvęs 
bedievis.

S. L. A., kuris su Dievu jo
kių sporų neveda, nedalyvavo 
paminklo atidaryme ir šven
tinime. Padaužos gi ytin daug 
biznio daro su dangumi, to
dėl mums nebuvo diplomati
ško išrokavimo susikivirčyti. 
Klerikalai, fašistai, sandarie- 
čiai ir net keli masonai nurė
dė ir pašventino paminklą. 
Jie darys jomarkus prie jo 
kas metai ir garbins jį, nors 
Dievas rūstaus už revoliucijos 
prieš jį darymą.

Keblu yra suprasti, ar san- 
dariečių organas eina už Die
vą, ar prieš Dievą. Ar jis no
rėjo, kad paminklas butų pa
statytas, ar yra priešingas pa-' 
statymui? Ar sykiu su Dievu 
jis pasmerkia Darių ir Girė
ną, kaipo nevertus pasiekti 
Lietuvą ir tikusius žuvimui?

Jeigu sandariečių organo 
redaktorius butų priešingas 
paminklo statymui, atidengi
mui ir šventinimui, tai jis ne
smerktų kitų už nedalyvavi
mą šitose iškilmėse ir nesi
džiaugtų, kad kai kurie daly- 
vavo.

Ir žinok žmogus, ar pamin
klo reikėjo ar ne.

Maikis Vaidyla savo “San
daroj” šitaip argumentuoja 
apie Dariaus-Girėno 
klą: “Jeigu jau tikėti 
galiai—kad Jis viską 
mato ir kontroliuoja, 
be Jo pritarimo užsimušė ir 
tie musų lakūnai. Jeigu Jis 
leido žūti, tai paminklas gali 
Jį greičiau užrūstinti, negu nu
džiuginti.

“Ir paminklo atidarymas 
greičiau yra revoliucija prieš 
patį Dievą. Mes pagerbtam 
tuos, kuriems dangus nedavė 
progos išlikti gyviems. Augš- 
tybė tarė.” Jus nesate verti 
pasiekti Lietuvos.”

Kaip matote, čia 
nupasakojo neblogai 
nai ir kiti klerikalai,

♦Amerikos valdžia naikino 
pasėlius, paršiukus, kiaules ir 
kuilius ir kitus farmerių pro
duktus mažino, kad jų kainos 
pakiltų. Gal butų ne pro šalį 
jei valdžia įsteigtų departa
mentą, kuris mokytų veisli
nius gyvulius gimdymų kont
rolės, jei tai nėra priešinga 
įstatymams. Žmonių veisimosi 
kontroliavimą įstatymai drau
džia, o pasišventėlių ir eks
pertų šitoj srityj yra nemaža. 
Jų patarimai ir įrankiai įvai
rus, vieni kitiems prieštarau
ja ir paprastai veislinius žmo
nes apgauna. Visokie bandy
mai paprastai pradžioj daro
mi ant gyvulių. Čia ir yra 
proga gimdymų kontroliuo
tojams pasisiūlyti valdžiai ir 
užsiimti veislinių gyvulių edu
kacija. —Ekonomistas.

budu, rugpiučio 1
Lietuvoje praėjo ra-

(L. A.)

pamin- 
Dievo 
žino, 

tai ne

Kadangi “Sandaros” Vaidy
la rašo apie M. Viniką ir S. 
Vitaitį šitaip “Tie du veikėjai 
yra pašventę desėtkus metų 
Susivienijimo gerovei; jie at
liko šimtą syk daugiau negu 
bile vienas...”

Padaužos mano, kad Vitai- 
tis ir Vinikas yra all-right. 
Mažu vieną jų arba ir abudu 
padarysime savo valstybės 
piliečiais. Bet jiedu nėra se
ni vyrai. Kaip jiedu galėjo 
dirbti Susivienijime per de
sėtkus metų?

Seniau Vitaitis darbavosi 
socialistų sąjungoj, o ne susi- 
sivienijime. Per 16 pastarųjų 
metų jis redaguoja “Tėvynę” 
ir gauna po $50, $65 ir $46 j 
savaitę. Viniko suminėjime 
irgi negirdėjome, kol nepra
dėjo kandidatuoti į sekreto
rius. Kandidatuojant net buvo 
suspenduotas.

Norėtųsi žinoti, kiek metų 
jie yra susivienijime, kokie 
yra kuopų numeriai, kurias 
jiedu suorganizavo ir kokios 
pavardės tų narių, kuriuos jie 
du įrašė į Susivienijimą.

Ne Vitaitį ir Viniką prie 
sienos privaryti Padaužos no- 

“Sandaros” 
tuščias pasa-

gumine lazda per šlaunis ir 
galvą iki žmogus apsipylė 
kraujais. R. nuėjo į policijos 
valdybą pasiskųsti. Viršinin
kas prašė rytoj atnešti gydy
tojo liudijimą. R. grįžo namo, 
paėmė liudijimą iš Pagėgių 
gydytojo Endrulaičio, bet pats 
bijojo į Tilžę eiti. Pasiuntė 
liudijimą per dukterį. Polici
jos viršininkas, paėmęs liudi
jimą, jai pareiškė: “Gaila, 
kad R. šiandien neatvyko, 
mes dar būtumėm “pridėję”, 
jei vakar buvo per mažai.”

GERIAUSI PEČIAI
Su kiekvienu pečium — gausite virtuvei 9x12 U U
linoleumą už DYKĄ.

Bolševikai neberan 
da pritarėjų Lietu

voje

KENOSHA, Wis 
vo suteikta garbė, su pagelba 
J. Martino, sutvarkyti progra
mą SLA. 10 apskričio pikni
kui. Rodosi, dirbome nuošird- 

turėjo bu- 
musų kal- 
taip, kaiu 
K. P. Gu-

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, D

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

KAD PADARIUS VIETOS RUDENS 
SEZONO PREKĖMS, IŠPARDUOSIME

WESTING- 
HOUSE— 

SPARTON- 
CROSLEY

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vįštos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai; Mandagus patar
navimai Vienintelė to'kia lietuviška ištaiga Chicagoje.

LIPSKY'S RADIO STORE
4916 West 14th St. Tel. Cicero 1329
ATDARA VAKARAIS CICERO, ILL.

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

ziai, ir programas 
ti įvairus. Bet ne 
tęs dėliai neįvyko 
planavom, nes adv. 
gis birvo netikėtai pašauktas 
į New Yorką SLA. reikalais, 
o jo pavaduotoją Dr. Montvi- 
dą ištiko nelaimė kely ir jis 
negalėjo atvykti j pikniką lai
ku. Be to, neįvyko ristynės, 
nes vienas ristikų nepribuvo 
visai.

Keletą 
mą buvo 
Swoboda, 
dalyvauti 
paskiria aldermaną J. Harvey 
savo vietai. Aldermanas Har
vey buvo atsilankęs. Bet pik
niko rengėjai pasitarę tarp sa
vęs, nusprendė taip: jeigu ki
tos programo dalys negalėjo 
įvykti, tai nė kalbų nebus. Tad 
atsiprašėme p. Harvey, ir jis 
su musų nuomone sutiko.

Dar kartą, gerbiamieji, no* 
riu priminti, kad nebtfvo no
ro tiksliai suvilti atsilankiu
sius į pikniką svečius. Nema
lonumas įvyko dėl nurodytų 
aukščiau ir neparmatytų kliu*

IVENI AM E Dl KOI UNIJA
NĖW YORK

Atidarymas Naujos Alinės Jim’s Tavern 
ŠEŠTADIENY, RUGPIUČIO 17 D.

Atidarau NAUJĄ BIZNI, kviečiu visus draugus ir pažystamus atsi
lankyti ir smagiai praleisti laiką, už ką busiu dėkingas. Bus gera 
muzika ir smagus pasilinksminimas.

KVIEČIA,
J. PAURAZAS, 2942 W. Pershing Road

Teisybės Mylėtojų Draugystė
Nedėlioj, Rugpiučio 18 d., 1935 

J. Spaičio Darže
Priešais “O! Henry Park” Willow Springs, III.
Ant Archer Avė. apie 2 mylios j vakarus nuo Kean Avė.

Šiame piknike bus išdalinta už $300 
vertės dovanų

Nuvažiuoti galima automobiliais ir trakais, kurie išeis nuo 
Lietuvių Auditorijos 11 vai. ryto ir 1 vai. po pietų. Gat- 
vekariais reikia važiuoti *63 iki Argo, Ill.t iš ten imkite 
busą iki OI Henry Park, Willow Springs,’III. įžanga 5c.

Pasarga Pikniko Darbininkams
Visi pikniko darbininkai meldžiami susirinkti prie 

Lietuvių Auditorijos nevėliau® 10 vai. ryto.

Mme. Amelita Galli-Curci

Žinoma dainininkė Amelita 
Galli-Curci Chicagoje turėjo 
gurklio operaciją. Ji jau sveiks
ta ar pasveiko ir ketina va
žiuoti Californijon pasitaisy
mui. Ji tikisi galėsianti vėl 
dainuoti už trejeto mėnesių.

Ten------ —
Ten ir atgal

J. A. V. mokesčiai atskirai —
Laivų Išplaukimai iš New Yorko 

GRIPSHOLM, — Rugsėjo 5 
KŪNGSHOL1MJ, — Rugsėjo 11 
DROTTNJNGHOLM Rūgs. 21

■ » ». ' * 5 1 : ■ •

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taip
gi visi niusų skyriai.

Swedish American Line
181 N,.Michigan Avė., Chicago, III.

THIS 
MUCH MORf
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NAUJIENOS
The Lithnantan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Neva Pub., Co„ Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

88.00 
4.00 
2.00 
1.50-

.75

Suhicrtption Ratas:
88.00* per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy, .

Entered as Second Gass Mattel 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of• Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Višakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama ---------------------- ,
Pusei metų 
Trims mėnesiams _ ____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui__ _ __

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija ...........  3c
Savaitei ....... ........... ..... .... ........  18c
Mėnesiui   .......................—. 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
palte r

Metama —------------—87.00'
Pusei metų_ ...----------------- 3.50.
Trims mėnesiams 1.75
Dviem ■ mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui — 75c

Lietuvon ir .kitu* užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams    —..........—— 88.00
Pusei metų  ......   4.00
Trims mėnesiams_____ ____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money-

Orderiu karte su užsakymu.

ORO KATASTROFA ALASKOJE

Užvakar žuvo aeroplano nelaimėje garsiausias po 
Lindbergho lakūnas, Wiley Post, ir populeriškiausias 
aktorius ir humoristas, Will Rogers. Jų mirtis reiškia 
didelį nuostolį Amerikai ir pasauliui.

Wiley Post buvo du kartu apskridęs aplinkui že
mės kamuolį ir už šitą pasižymėjimą Tarptautinė Aero
nautiška Sąjunga jam pernai metais pripažino medalį. 
Paskui jisai keturis kartus abndė skristi per stratosfe
rą iš Kalifornijos į New Yorką ir dabar rengėsi atlikti 
trečią kelionę oru aplink pasaulį, skrisdamas iš Alas- 

: kos, per Sibirą ir Rusiją.
Will Rogers pagarsėjo, kaipo juokdarys. Jisai tu

rėjo nepaprastą gabumą pasakyti tiesą tokioje formoje, 
kad ir tie žmonės, kuriuos jisai pašiepdavo, negalėdavo 
susilaikyti nuo juoko. Jo trumpos pastabos apie kasdie
ninius įvykius buvo spausdinamos šimtuose laikraščių. 
Jungtinių Valstijų prezidentai ir stambus politikos šu
lai didžiuodavosi tuo, kad Rogers atvykdavo pas juos 
į svečius, nors jisai nepraleisdavo progos viešai pajuok
ti jų klaidas ir silpnumus.

Milionai žmoniii apgailestauja netikėtą šių dviejų 
nepaprastų asmenų mirtį. Kas galėjo manyti, kad ne
laimė įvyks su lėktuvu, kurio vairus valdė toks gabus, 
drąsus ir pasižymėjęs lakūnas, kaip Wiley Post? Pirma 
negu žmonija užkariaus orą, ji dar, matyt, turės pąau-. 
koti daug brangių gyvasčių. Bet kova nesustos. Šitoje 
kovoje dalyvauja šiandie visos civilizuotos tautos — ir 
lietuviai neatsilieka.

Dideliems tikslams pasiekti visuomet atsiranda 
žmonių su drąsa ir pasiryžimu. Kai žūva vieni, į jų vie
tą stoja kiti. Todėl ir Post’o vieta pasaulio aviacijoje 
nebus ilgai neužimta. Jo atlikti žygiai bus nuolatinis 
paskatinimas kitiems tokiems pat gabiems ir drąsiems 
lakūnams, kaip jisai..

su savo pritarėjais, ; bėt ne 
‘lietuviškoji vienybė*, nes to
kios vienybes čia nesudary- 
ta.”
Toliaus tas korespondentas 

klausia:
“Kas atsiklausė visuome

nės, ar tie delegatai bus tin* 
kami, ar ne? Viskas padary- 

- ta pasislėpus nuo visuome
nės. Matyt, šv. Kazimiero 
valdyba taip toli nuvažiavo, 
jog apsilenkė ir su įstatais; 
Bet ji pamiršo, kad minėtas 
kongresas yra ne vienos ku
rios partijos, bet visos lietu
vių išeivijos. I kongresą rei
kėjo siųsti tinkamus atsto
vus, kurie nesibijotų parei
kalauti žodžio laisves, kad 
butų galima pareikšti kiek
vienam savo mintis. Ar tu
rės tokios drąsos šv.v Kazi
miero valdybos įgalioti deler- 
gatai? Aš abejoju. Todėl 
Škotijos lietuvių visuomene 
savo atstovų kongrese, gali
ma sakyt, neturės.”

VIS TIE “NUKRYPIMAI”

Niekas, . tur būt, negalėtų 
suskaityti, kiek visokių “valy
mų” yra atlikę Rusijos ir kitų 
salių komunistai. P.er kai ku^ 
riuos tų “valymų” būdavo vie
tomis.- pašalinama pusė narių,• 
kai kur net daugiau. Visokiu^ 
“nukrypėlius” nuo teisingos- 
bolševikiškos vieros Stalinas ir 
ištremia, ir į kalėjimą sodina 
ir sušaudo. O betgi panaikinti 
“hereziją” savo organizacijoso 
komunistai iki šiol nestengia. 
Su ja tenka be paliovos kovoti 
ir kovoti, apie ką 7-am kdmin- 
terno kongresui raportavo Z. 
Angarietis-Aleksa. 
praneša vienas “L.” 
dentas

“Po d. Piecko 
apię Kominterno.

Apie tai 
korespom

pranešimo
Pildkomo*

veiklą . periode-nuo VI iki 
VU kongreso, su papildomu 
pranešima išstojo1 (kam reir 
kėjo išstoti ? —i “Ni° ’Rėd.) 
internacionalinės kontrolės 
komisijos sekretorius Dl ‘Am 
garietiš. Drg. Angarietis *vir 
są eile pavyzdžiui ^pailiustra
vo Kominterno • kovą r su ujy ai
riais- nukrypimais^ » kovą 

Į prieš kairiuosius*"dešiniuor 
! siusk1 o taip i pah ?Kb®dnitdi‘no 

kovą su provoWilJa<‘ Visa 
į eile pavyzdžių d/-AbgariBtiš' 
i parode, kaip > klasinis' (T — 
! “N.” Red;) priešas išnaudoja 

komunistų parti j ošę vedamą 
; frakcinę kovą ir' kaip n tas 

priešas net inspiruoja; tą 
frakcinę kovą per savo tie* 
stoginius agentus* kad ardyti* 
revoliucinę partiją.”
“Klasinis priešas”, “nukry* 

pimai į kairę, . “nukrypimai j 
dešinę*’, “provokacija’’ ir. “frak
cinė kova”— tai "ve kėki daį* 
lykai reiškiasi komunistų par*. 
tijų viduje; ir <ardo jų “revoliu
cingumą”! Lyg ( kokia vežto -li
ga ėda komunizmą.

Pasirodo, kad diktatūra nei- 
stengia suteikti1 partijai ramy
bę ir sutikimą viduje. Ji tik 
slopina. •
. Jeigu komunistai priimtų i de- 
mękratijos)’ principą dr leistų 
Jąisvaii organizuotis . iri ' savo 
' nuomones. ginti tiems* ■, kurie1 
nesutinka • • su o viešpataujančios 
•klibės politika/ tai tieį kurie 
nepritaria; jai* pasitrauktų iš’ 
partijos • ir- susiorganizuotų sky
rium. Tuomet visokios, “kramo- 
los”, “herezijos”' 'ir- “nukrypij- 
mai” partijoje išnyktų- patys 
savaime.
■' Bet diktatoriai niekuomet’ ge
ruoju ‘ demokartijos neatsteigė. 
Todėl komunizmui yra lemtą 
visiškai išsigimti į sefctanitiz-

buvo skristi be sustojimo, ir 
tas planas nepasisekė.
j1 Tokiu budu, jeigu šiemet 
yra leinta pasauliui susilaukti 
sėkmingai atlikto didelio žygio 
oru, tai belieka tik FęlUoso 
Vaitkaus skridimas j Kauną. 
Lietuvių lakūnas yra pasiruo
šęs. Ilgai jį trukdė audros virš 
okeanu ir šiaurinėje Europoje, 
bet reikia tikėtis, kad proga, 
galų gale, ateis. Vaitkus nebi
jo statyti savo gyvastį j pavo
jų,’ tik visuomenė tegu nerei: 
kaląuja, kad jisai skristų to
kiose sąlygose, kuriose pražu- 
tiš butų beveik neišvengiama.

Ap—kas.

SVEIKATA
I %

‘•i

iš rytų j vakarus —

Rašo Dr» T. Dundulis.

Perkaitimas nuo 
saulės

SNOWDENAS APIE PASAULIO KARO PAVOJŲ

Buvęs Britanijos nepriklausomosios darbo ’ partijos 
vadas ir iždo kancleris darbo partijos kabinete, kurio 
pryšakyje stovėjo MacDonald, Ph. Snowden (dabar 
jau “lordas” ir “grafas”), pranašauja,^ kad karas dėl 
Ethiopijos gali iššaukti naują pasaulio skerdynę. Jišai 
mano* kad Mussolini, užkariavęs tą Afrikos karalystę, 
nepasitenkins šituo grobiu, bet mėgins praryti ir Aust
riją, o tai neišvengiamai įvels j karą kitas Europos val
stybes.

Snowdenas aštriai smerkia Tautų Sąjungą, kad ji 
neapgina nekaltai užpultos Ethiopįjos, ir reikalauja, 
kad anglai ir franeuzai kartu su kitomis tautomis 
griežtai pasipriešintų Italijos diktatoriaus užmačioms. 
Anot buvusiojo darbiečįo, Mussolini jau faktinai yra 
paskelbęs karą Ethiopijai.

Šis Snowdeno balsas išreiškia plačiųjų visuomenės 
sluoksnių nusistatymą Britanijoje. - Italijos avantiūrai 
yra priešinga didelė dauguma žmonių Anglijoje, o ypa
tingai socialistai ir liberalai. Jie stoja net už tai, kad 
prieš Italiją butų pavartota ginklo jėga.

Apžvalga
AUKSINIO JUBILIEJAUS 

VAJUS

iš škoti

Draugo’ 
pasirodė

TT*'.- ■ •■■H..........—Į...;...n .

Nelaimingi Metai Lakūnams

“Tėvyne** rašo apie planuoja
mą “SLA. auksinį vajų” Susi
vienijimo 50 metų sukaktu
vėms paminėti. Butų geriau 
sakyti auksinio jubiliejaus va
jus, o ne “auksinis vajus”, nes 
“auksinis vąjus” reiškia tokį 
“vajų”, kurio tikslas arba ku
rio priežastis yra auksas.

DELEGATAI, KURIŲ NIEKAS 
- NERINKO

Į kongresą Kaune suvažiavo,

rių Lietuvos išeivijos kolonijų, 
bet kažin, ar didelė jų dalis 
.buvo, išrinkti. Vienas “Kelei
vio” korespondentas 
jos, pavyzdžiui, rašo:

“štai, ‘Išeivių 
25-ame numery
pranešimas, užvardytas: ‘Mu
sų Delegatai’. Tarp kitko te
nai rašoma: ‘Lietuviškajai 
vienybei patvirtinti, jie siun
čia du delegatus į kongresą: 
O. Gečionytę ir A. Pošką, 
šiitodu asmeniu delegatais, iš
rinko ir įgaliojimais aprūpi
no šv. Kazamiero centro val
dyba.’

“Negalima suprasti, apie 
kokią. ten ‘lietuviškąją vie
nybę’ kalbama, kuomet lie
tuvių visuomenė nieko bend
ro su tuo neturi. Tuos at-

šiemet 
skridi-

neatlaikė oro spaudimo ir nu
lūžo. Hhusnerią nukrito, ■ su lėk
tuvu ant troboj stogo ir sude
gę — lakųnąą, lėktuvas ir na
mas..

Edmuud ir Alfred- Monte- 
yei’de, du turtingi brolįąį portu
galai bandę- skristi. i$. New 
Yorko į Romą, , norėdami pa
gerbti atmintį .garsaus italų 
lakūno,, gen. Dę ?ihedo,t .kuris? 
žuvo prieš dvejetą metų Floyd. 
Beunętt airpurtę',”
pakilti į orą su dideliu < kroVių 
gazolino.

. Bet tų <lakunų lėktuvas -irgi 
nukrito. Jisai buvo pakilęs., vos 
apie trejįejtą i pčdų^UUU žemes, 
ir lakūnai išsigelbėjo, tik dėl to. 
kad suspėjo užgesinti- motorą, 
pirma negu ekšplodavo gazoli
nas; Lėktuvas sudužo/ (Po ši
tos. nelaimės, beje»< Ncw Yorka 
komisionieriai padaro patvar
kymą, kad ‘lėktuvai lsu j idideliiii. 
kroviu neprivalo kilti ‘ vakarų 
kryptim, — kas labai < 'sutruk*

lakūnas, lėktuvas ir na-

purvinas ir-? per 160 mylių lin
kui. šiaurės juodi debesys buvo 
apgaubę* horizontą), lėktuvas 
pakilo.

i h Bet už» kelių Į valandų buvo 
pastebSta^ kad varva j aly va iŠ 
motoro ir neveikia: kaip rei
kiant' ! alyvos siurbliai (pom
pos). Nuskridęs apie 900 my- 
jlių/.Levanevskis buvo privers^ 
tas. suktiš atgal* ir nusileido ne- 

į toli Leningrado.
U Ar sovietų lakūnai dar banr 
dys antru kartu skristi — nen 
žinda;' ' 13 j

i 1 Wiley Post, labiausiai, gal 
btot/ pasižymėjęs pasaulyje la
kūnas* du kartu lėkęs aplink 
pasaulį ;— vieną sykj^ su kitu 
lakūnu, o antrą sykį pats vie- 
4iasv Kfeturis; kartus savo lėk
tuvu' “AVinnie* ‘Mete’* bandęs pa*- 
liiliti j stratosferą. Neseniai ji
sai įsigijo visai naują* gerą 
lėktuvą ir rengėsi skristi1 ■ dar 
kartą aplink pasaulį,1 * bet j au 
priešinga kryptim: per Alaską, 
Sibirą, sovietų RUsiją ir At> 
lantiką — 
Amerikon.

I

Prieš kokias dvi savaites 
Wiley Post, paėmęs • garsųjį 
jumoristą Will Rogers, nuskri
do, į Alaską, bet lietus privertė 
juodu stėnai sustoti. Nesulauk
damas gerų 7orų,: Post aplankė 
geliąs- vietas Aląskoje, kuomet 
Rogers tyrinėjo naujų koloms* 
tų 'gyvenimą tame: šiaurės pu- 
siausa.lyje, Trečiadienį buvo 
praneštą,;-kad Wiley Post keti
ną skristi, toliausi bet nesako 
kur. O vakar -prieš pietus at& 
jo žinia, , kad -garsusis’ -lakūnas 
kartu su jumoristu Will Ro- 
gers užsimušė I Jo lėktuvas su
dužo, skrendant iš Fairbanks 
į Point Barrow, už 15 mylių 
fnųę; šio; ■ punkto. Nclaimes prie
žastis nežinoma, tik praneša- 
mnv kąd 'Point* Btoow srityje 
buvo, v migla. •

Prie šito nepasisekimų ir ne
laimių sąrąšo r reikia <lw pri- 
fdeti, kad' rųgpiučio^7 d. Fran- 
icsjojet' užsiimi.šėu žymiausias 
fįraneuzų lakūnas Maarceh Oogtto,- 
kuris/ speciales ' konstrukcijos 
lėktuvu ibšndėf pakilti! į stra
tosferą.;

; Beje/.nelaimes pavyko.; iš- 
vengti'. inorvegui Solbiergui,! * ku
ris savo* hydroplanu - trumpais 
išuoliaisi; keliavo'iš;: Amerikos 
per”Atiantiką -į Nbrvegiją (ne- apsirgime gaji ištikti mirtis.. 
Žinia* ’ar jisai1 jau! tenai nuke- Šio laipsnio perkaitimas gali 
liavo)PBėb originalio jo planas ‘nualinti žmogų, kad ir nebu- «*■ « ' . . . '' *

karščiui.

Dažniausia ligos' pasireiškia 
tami tikruose meto sezonuose. 
Perkaitimas nuo saulės irgi 
priklauso tam tikram meto se- 

’-zonuiii
Apsirgimas“ nito’ karščio ar-- 

bą nuo’ saulės yra laipsniškas 
perkaitimas. Reiškiniai arba 
simptomai irgi esti sulig per
kaitimo laipsniu. Apsirgimo pa
vojus* taippat*' priklauso nuo 
perkaitimo laipsnio.

’■ Vadovaujantis šiuo principu, 
apširgimai nuo saulės ir ben
drai nuo karščio prisieina pa
dalinti’; du laipsniu arba į dvi 
klases. Pirmutinio laipsnio ap- 
sįrgimąs nuo karščio yra kai
po nueisimas. Antrojo laipsnio 
apsirgimas dažniaitoia esti tie
sioginis saulės spindulių jdegi- 
nimas’ su karščiu, bendrai• • va- 
alinamas . termiška^ karštis; dėl 
įkurto žmogus gali staiga .nlt- 
įmirti. Nud ' tiesioginio - saulės 
spindulių įdeginim.o žmogus td- 
>ri karščio <keletą laipsnių augŠ-
čiau normos; priešingai, pirmo- 
•jjQ1 laipsnio perkaitime karštis 
pas žmogų nupuola žemiau 
normos.

Pirmojo laipsnio perkaiti
mas arba nueisimas yra leng
vesnė’ padėtis, nors ir šiame

nant jam saulėj, bet dirbant 
karštose vietose, kaip tai ke
pyklose, skalbyklose prie garo 
ir geležies liejyklose, ši padė
tis paraližuoja tam tikrus ner
vus ir tokiu budu žmogus nu- 
alsta. Pirmieji reiškiniai arba 
simptomai yra toki: pajaučia- 
ma svaigulys, galvos skaudė
jimas su -tvinksėjimu, pasidaro 
.koktu ir kai kada paleidžia vi
durius, Šiems simptomams pa
didėjus ligonis pradeda jausti 
šaltį, oda pasidaro išblyškusi 
ir aprasojusi šaltu prakaitu. 
Ligonis pasidaro nerimtas ir 
kai kada nualpsta.

Be abejonės, žmonėms įdo
mu žinoti, kas reikia tokiuose 
Atsitikimuose daryti ir kaip pa- 
Igelbėti. Pirmojo- laipsnio per- 
įkaitime reikia ligonis įnešti j 
vėsų ir išvėdintą kambarį. Nu 
rėdyti visai, kad ligonis gautų 
oro kuo daugiausia. Jeigu li
gonis jaučiasi, jog esama ša'- 
ta,'tai reikia apkloti kojas ir 
blauzdas šiltu apdangu*. Jeigu 
ligonis neina geryn, bet silp
nėja, tai reikia kuo greičiau
sia šauktis gydytojo pagelbos 
kol širdis nesustoja plakusi.

Antrojo laipsnio įdeginimas 
tiesiog nuo saulės spindulių pa
sireiškia visai skirtingai. Ligo
nio * veidas paraudęs ir karštas 
ir oda sausa. Ligonis jaučia 
karštį, temperatūra pakyla auk
štai ir netrukus ligonis nustoj i 
sąmonės, šiame atsitikime są
moninga ir atatinkama pagel- 
ba reikalinga kito greičiausia. 
Ligonis: reikia paguldyti van
deny ir į vandenį dėti ledų, čia 
peikia didelio atsargumo, kad 
nelaikyti ligonį ledų vandeny
je perilgai, ši procedūra geriau
sia atliekama sulig nurody
mais "gydytojo, kurs yra prie 
ligonio, kadangi reikia karštis 
patikrinti bėgyje kožnų keleto 
minučių.. Dažnuose atsitikimuo
se be vaistų neapsieinama. To
dėl geriąusįa kreiptis prie šei
mos “gydytojo, kol dar ligonio 
systemos veikla nėra pakriku-

1 jsi. ■

, j Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bfle kampo, kur- parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti.' Jisai tenai stovi ne sa
vo -smagumui, bet Jūsų pato
gume. dęleL

Garsinkitės “N-nose”
I 1 ...... J M....... . ........... . ................... f ..... ■■ ■ ......................... ............... . I ę i . .................  i« I« f s . i

“Jeigu* tu-esi geras vaikiukas, tai išaugęs galėsi būti prezidentu, ir
n trini

šie metai yra nelaimingi la
kūnams. Dar nė vienas stam-, 
besnis skridimas šiemet 'nėra 
pasisekęs, bet jau įvyko kelios 
nelaimės. Jeigu musų Feliksas 
Vaitkus sulauks bent :kiek pa
togių oro sąlygų, tai jisai, gal 
būt, bus pirmas trans-okeani- 
nis lakūnas, kuris pasieks sa
vo tikslą.

Be Įeit. Vaitkaus, 
rengėsi atlikti tolimus 
mus dar šie lakūnai:

Clyde’ Pangborn su, kitų la» 
kunu, J. Griffin, planavo aj>- 
skristi visą pasaulį be sustoji^ 
mo, pripilant gazolino į lękjtu< 
vą ore. Jisai pradėjo ruoštis 
savo žygiui pradžioje .1934 me
tų, 'finansuojamas vieno milio- 
nieriaus. Buvo pastatydintas 
lakūnui specialis, labai brangus 
Burnelli “flying wing” lėktu
vas.

Tačiau, nežiūrint*; to, kad 
šiam sumanymui netruko pinin
gų ir Clyde. Pangborn -buvo viv
su kuo* pilnai aprūpintas, jisaL de* musų Vaitkui svorio bandy- 
neseniai pareiškė spaudos at
stovams, kad šiemet skridimas• 
negalės įvykti, nes trūksta. laj%. 
ko baigti prisirengimus.

Clyde Pangborn lėktuvas da* 
bar stovi Floyd Bennett airi 
porte, kur. yra pastatyta, ir “Li- 
tuanica II”.

• Stanislaw Hhusner, lenkų la
kūnas, šiemet ketino skristi iš 
New Yorko į .Varšuvą, Jisai 
rengėsi keletą metų ir buvo 
įsitaisęs labai gerą lėktuvą J (sa
ko, jisai.kaštavęs daugiau, kaip 
60 tūkstančių dolerių). Bet ji? 
sai žuvo šį pavasarį, gegužės 
mėnesį, Detroite, maršalo Pil
sudskio. mirties paminėjimo rife 
kilmėse.

• Hausneris mėgino padaryti 
ore, virš minios gaivų, įspūdin
gą triuką, leisdamas visą mo
toro jėgą iš aukštai žemyn. 
Tai vadinama “power djve*t 
(nėrimas su jėga). Jo lėktuvui 
milžinišku smarkumu “ne-

mus.)
Sigizmundas Levanevsky ir 

kiti. du.r.usų > lakūnai, bando nih 
skristi be sustojimo iš Maskvos 
4 ‘Kalifomijąv> Sovietą .“šiaurės 
Kelių Administraciją’? sumanė 
įsteigti nuolatinį* • susisiekimą 
oru tarpe Rusijos ir Amerikos] • 
Jungtinių - Valstijų ęęr- šiauri
nį poliusą. Tam1 tikslui sovietų 
valdžia, pamatė spepialį lėktų-* 
vą su milžiniškas pajėgos mo
toru ir visokiomis įtftisomią.

Darbas buvo- atliktas1' dL 
džiaysiame sekrete, kad kas 
nepadarytų sabotažo; Vyriausiu 
lėktuvo vairuotoju a buvo • pa*. f > 
rinktas garsus lakūnas S. Le- 
yaąęvsky ijf duotą jam du ge^ 
«į pądęjėjai. Kada viskas buvo 
paruošta,, sovietų valdžia pa-

"! i ■

«• 
. •

i !

skyrė dieną. Bet blogas oras 
privertė Levanevsty laukti apie 
savaitę- laiko. Paskui tačiau; 
nors oras dar vi$ buvo* netikęs

si h

I
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yru laikomi kas mė

Pocahonta* mino run tonus $7.00

REIKMENŲ
BrunoPEOPLES AR JIESKOT

KRAUTUVĖSE DARBO?

H".W

susirasit

jums reikia

pirma 
kliub-

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtini*

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

*12.00 
*45.00 
*15.00 

*1.00

LIGONINES 
HOSPITALS

i savo
Chica-

Paaiškins kaip išleidžia 
mi piliečiu pinigai

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Palengvinimas dar 
bo jieškantiems

RUGPIUČIO 
menesi 

NEGIRDĖTOS 
VERTYBĖS 
NAMAMS

nuo trečia nodėldlonl 1 vai. no p 
H()llywoo<T Inn Mvctainėj, 2417 W< 
4B Stroot.

2(188 W. 40 St.; W. 
paguli)., (1818 So, 

S. Naikiu nut. raftt.
Shnrkn

Kad greičiau galėtų 
susirasti darbo tie, ku
rie jiėško darbo. Nau
jienos visiems jieškan
tiems darbo duoda šitą 
didelį palengvinimą:

Kiekvieną darbo pa- 
jieškojimą talpins Nau
jienose po 15 centų už 
sykj.

Taigi kiekvienas, ku
ris jieškote darbo, pa
duokite apie tai prane
šimą Naujienose. Jums 
kaštuos tas tik 15 cen
tų, ir gal atneš daugiau 
naudos negu vienos die
nos karteris.

Tūkstančiai lietuvių 
matys tuos darbo pa- 
jieškojimus, ir kam 
reikia darbininko ar 
darbininkės, galės iš 
Naujienų pasirinkti.

Lietuviai, kada jums 
reikia darbininko arba 
darbininkės, samdykite 
lietuvį ar lietuvaitę.

Bedarbių pagelbai 
Naujienos talpins visus 
darbo pajieškojimus po 
15 centų už sykį. Taigi 
tėmykite darbo pajieš
kojimus Naujienose.

Rugpiučio 16 d. Naujienas 
atlankė svečiai iš Omaha, Ne- 
braska pp. Borysai 
šeimyna. AA^ažiavo
gų atlankyti savo dukterį Chi- 
cagos vienuolyne, kur jie yra 
apsistoję. Su jais kartu vieši 
Antanas Aleksynas iš Detroit, 
Mich., taipgi su visa savo šei-

A, Žillius, kasierius, Tam Kubi 
liūs, maršalka,

CHICAGOS 
ŽINIOS

Šaltis krutinSj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš irl- 
taciją, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Penktadienį, rugphiČio 16 d., 
900 bedarbių padėta \V. P. A. 
darbams. Darbininkai gaus 
nustatytų valdžios algų už dar-

darbo, turės gerų pa
sekmių, indėję praneši
mą Naujienose, kokio 
darbo jieško.

Jeigu jums toli va
žiuot į Naujienų ofisą, 
galite atsiųsti savo dar
bo pajieškojimą į Nau
jienas per paštą, indėję 
15 centų pinigais ar 
stampomis.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metu. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb.,. Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kužnų minė

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

• A different, delidous 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and oki-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

Mokam dividendų 
kas 6 menesiai. Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mčue-

Preferred#by 
millions 

to mayonnaise

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avc.

Tol. Rcpubllc 8402

apsaugai nuo gaisrų
(MM) rinkimų reikalams; $115,- 
(MM) komforto stotims (vie
šiems tolletiuns); $t(),O(X)»OOO 
nuošimčiam^ užmokėti už bo
nus; $9,000,(MM) samdinių pen
sijoms; $50,(MM),(MM) mokyk
loms, ir 11.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖM 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1085 
motum*: A. Znlngona* pirminin
kas, 7132 So. Ručine Avo., Tol. 
Rudcllffo 9399; K. Lauciui vico- 
plrm., 8817 Su. Lltuunlcu Avo.: 
M. Bututls, nut. rašt., 2627 GludyA 
Avo., Tol, Vnn Buren 7301 ; P. 
Viršila* finansų raftt., 3415 So. 
Wulliu’o St,: M. Alkimnvlčlu* iž
dininkas, 4804 So. Laflln SU: B. 
Viršilas kontrolė* raftt., 8415 So 
VVullaco St.; M. Narbutas ir K. 
Matutis iždu globAlul; J. Garbulas 
maršalka,

Pušulpgavini bus padėti 
W. P. Aa (viešiems) 

darbams

Apsigyvenk Mieste
I.IKTUVMKAMU VIICiBUTYJ

Arti nrlo ežero, knygyno, dailė* 
muziejaus ir visų aldmlosfilo įs
taigų.
švarų* apšildyti kambariai, mau
dyklės ir »howor. Nuo $1.60 iki 
$4.50 i savaite. Valgi* pno vlotos 
kas nori,

South Central Ilotel
JULJUS UASK1S, Snv.

1245 H. MIchlK.n Av. Vidury 4080

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St 
Corner MapĮewood Avė. 

Hemlock 8400

Parduodame ant Lengvų 
išmokėjimų.

Didžiausios Vertybių 
Krautuves. AMERICAN L1THUANIAN CITI- 

ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius. pirm. 

. 4819 S. TripD Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 8118 W. 44 St, tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt. 3131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.NaudŽiunas. 
fin. rašt. 1500 S. 48th Court, Ci
cero. III; J. Manikas. kontrolės 
rašt, 2519 W. 43x S t; J. Jesiunaa 
kasos globėjas. 2440 W. 39 St; 
H. GramontienS. kasierius. 4535 
S. Rockwell St: Dr. A. J. Mani
kas. daktaro skvotėjas .2519 W. 
43 S(į., tel. Lafayette 3051; A Va- 
lavičia. Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwel) 
St, tek Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tek

j Fin. raftt. W, 
)th PI., Chlcago,

LIETUVIŲ ŽAGARI KOJŲ KLIUBO 
valdyba 1035 motam*: P. Arlaus
kas pirm., (150 Baldau Avo., A. Jo- 
nuvlco pirm, pagolb., 8852 South 
Ciillfornln Avo,, John Pūki n skus 
nut, raftt., 7125 S, Wa*htonnw 
Avo., M. Moravlčlonė fin, rašt. 
2531) W. 40 PI., A, Ramaftausklonfl 
fin. pagolb., 1218 Indopendonco 
BĮ., Pranciška Dvlhdtls, kantorius, 
1342 W, 48 Avo., Cicero, 1). Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI.. P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjui

iten i

. Lul’ayotto (1710: Politiško Skyriau 
KomlMl.hu Paul J, Petraitis, 8181 
S. Emerald Avo., A. Suldukus, 
4088 Archer Avo.. Dr. A. J, Mani
kes, 2510 W. 48 St: l’llletlftkų Pu- 
ploni Komlsl.hu A. Haidukas, 4038 
Archer Avo., tol. Lafayotto 6711), 
B, Putrimus, 4530 Turnor Avo.
Kllubo susirinkimui utHlbunu lui* 

trečius (3) sokmudlonls kiekvieno 
mėnesio, l-mų vai 
Gvumonto svetainėj 
Itockvvol ISt.

Wernls, 6804 So. Porry Avonuo, 
Chlcago. III.

$6.50 vertes Naujos Mados 
Klijonkės 9 per 12 pėdų 

didžio po 

53.95

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupyklt pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Iuh. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatoB iki $5,000.00,

$30.00 Vertės Naujos Mados 
Studio Couches po

516.95

l'alman Avo 
4(135 S. Washtonuw Avo.; 

rašt., 4403 S. 
. Iludgal vi utė, 

Avo,, kasos globėja; 
kaslorlUH, 3838 So.
J, Zurls teisiu patn- 

S. Franci.seo Avo.: 
gydytojas, 4! 57 

Archer Avo.; J, Bendokaltls ko
respondentas, 311(1 S. Halsted St, 
Kllubo susirinkimai atslbunu Rož

ini mėnesi kas pirmu sokinadlopl, 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
48 St., nariais priimami vyrai Ir mo
terys nuo .15 iki 45 metu amžiaus, 
dol įsirašymo galimu kreiptis pus fi
nansų rust. Waltor Shurku, 4035 S. 
Wnshtonaw Avo., Shicago, 111.

Spalių I d. C.ook kaunlvs iž
dininkas Josvph L. Gili išsiun
tinės bitas 19,'VI metų taksoms. 
Siuntiny bus atspausdinti nu- 
rodybiiiai, kokiems departa
mentams ir kokiomis sumomis 
yra paskirstomi piliečių su
mokami pinigai.

Pavyzdžiui, po antrašte "Ihe 
city government'* bus parody
ta, kad $14,500,(MM) išleista po
licijos reikalams; $(l,(MX),000

GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RU ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Mcdalinskas. pirm.’, 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pirn. pag., 3812 W. Monroo St.;

M. ModuliiihIuih, nut raftt, 233 
So, Central Avo.: Cha*. Katulu, 
fin, raftt, 407(1 VV. Eml Avo.t M. 
Kuziunus, Ižd., 8508 Gundorsln Avo., 
llorvvyn, III,; V. Manikas, D. Bru
žus Ir M. Duvldonls — iždo glo
bėjui; Dr. A, Duvldonls, daktarus 
kvotfllas.
Susirinkimui atslbunu kolnn ant

rų nodėhllonl •— Lnwlor Hali, 8921) 
W. Madlson St., 1 vai. »o plotų,

LIKTUVIAKA T1CATRALIAKA DR- 
STB RŪTOS NO. 1 Vuldylm 11135 
m j Pirm, C. Stoncol, 2531) Wost 
48rd S t, Chlcago. III.; Pirm, pu* 
golb. C. UhuplInsKus, 3027 South 
llulstod St, Chlcago, 111,; Nut 
raftt, F, Opulskus, 8218 So, Limo 
St, Chlcago, 
Zlabos, 740 E_ ______ ____
III,; Kent raftt J. Razminus, 0101 
So. Ručine Ava.. Chlcago, III.; 
Kaslor, glob. P, Murtinklonė, 8441 
So. Morgan St., Chlcago, 1)1.; Kas, 
pagolb. J, Yuftklonlonė, 2547 W, 
45lh St, Chlcago, III.; Durį, 
ftulkn H. ŽukauskiiM, 2515 W 
St, Chlcago, I 
K, Koturaklonė 
Blvd

mar-
___ ___  ... 43rd 
; Ligoniu apok, 

, 525 E, Oakvvooil 
KuhIoi'Iuh J. Yufiklonus, 2547 
Ji St, Chlcago, III.; Sudžlu 

F. Aušra, 3431) So. Artoslun Avo,, 
Chlcago, III,; Slidžios raftt F. Žu*

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS / 
ALFABETO TVARKOM

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbUi mušt skaitytojams n- 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprasta ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu id telpančių čia skelbimų 
galite susirasti ko jieškot, padaukite Naujienas, Canal 8500, ir

Su autoinoblUų vagys temis 
esame jau apsipratę. Rodosi, 
kitaip* ir negali liuli. Bei šiai 
penkiadienį tapo areštuoti 
\Valter Pemble, 29 ul, 1800 
Ann st„ \Vhiting, Ind., ir A. 
R. Ficlds, 27 m., 526 Indiana 
avė., llaininond. Juodu yra 
kallinami tuo, kad pavogę ae
roplanų iš Gary aerodromo. 
Pavogtas aeroplanas priklausė 
Niek Janviteh, Gary aerodro
mo savininkui.

TEDERALoAVINGS
AND<LOAN AIIOC1ATJON

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MAGKIEVVICn, Prezidentas

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kllubo valdyba 1985 motų: F. Jn- 
kuvlčlu pirm., 
BuIhIiun pirm 
Ashland Avo.; 
4353 S. 
fin, raftt 
II. Chaputė kont 
Albaiiy Avo. 
5332 S. Lmiu 
K. WarnlH 
Kodzlo Avo.; 
rėjas, 4(124

Dundulis 
Avo.; J,

Vienoj vieloj, būtent prio 
129 ir llalstvd gatvių, jie 
dirbs forest preserves distrik- 
tui. Kitas darbas bus Des- 
piaines upes klony.

Darbai prie Hnlstcd ir 129 
galvių pus padėta (MM) žmonių; 
.šie darbininkai iškeltas Calu- 
met kanalo pakrantes nukas 
ir išskirstys 120 akrų plote. 
Dekn to, kalbamo ploto žemu
ma bus paklota n no 12 iki 20 
pėdų. Po lo, šio ploto juod
žemis, kurs jau yra nuimtas, 
bus supiltas atgal ant viršaus. 
Tokiu budu iš slėnio pasida
rys 120 akrų graži ligniną.

Kitam projektui, prie Des- 
plaines upes, pildyti bus pa
dėta 300 žmonių, šis projek
tas reikalauja iškasti 150 my
lių ilgio griovius ir nutiesti 
11,700 pėdų ilgio dūdas, kad 
nusausinti balas ir pelkes.

Plotas žemės, kurį šis ant
ras projektas planuoja nusau
sinti, sudaro 76 ketvirtaines 
mylias tarp Behnont ir Craw- 
ford avenues, tarp 96 gatves 
ir C.ook kauntės rubežiaus.

Apskaičiuojama, kad (lėliai 
šio nusausinimo turės tiesio
ginės naudos apie 200,(MM) apie- 
linkės gyventojų.

P. CONRAD | 
HTUDIO 

420 W. 63rd St 
Enff1owood 6883-5840 

Dar gražiau, modų raiš
kiau įrengta,

- ,w>
STRAIGHTKENTUCtOf

BOURBON •'

SVEIKATOS KLINIKA
ToDsllai išimami 

vaikams .... .
Palagas ligoni

nėje -- -------
Akušerija na

muose ...... ....
Medikalė egzami»

nacija ,
DOUGLAS PARK HOSPITAL f

1900 S. Kedsie Ava.

LIETUVIŲ RYTINAS ŽVAIGŽDES 
PASELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1985 m.: 
Ant. Wal.skls pirm., 3341. Evor- 
groen Avo., tol. Bolmont 7(178; 
Izldor DaunlH, pirm, pug., 2877 
Claiborn Avo.; Mykolas Chepul, 
užrašu raftt., 3327 LoMoyno St.; 
Antanas ButvltlM, kasos globė
jas, 1825 Wubantda Avo.; Jonan 
Stalgu!tis, marš., 2039 St. Paul 
Avo.; John Raila, 4339 Winnoinuc 
Avo; Baso Bali munodžorls 
Rogor, 
Susirinkimai atslbunu kas 

ketvergi), 2038 Nprth Avė., 
houzėl, 8 vai. vakare.

i   | įį, į( Į * ■ ■**. ;u. i, i—
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO

LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Vaiskia pirm., 8341 
Evergroen Avo., tel. Bolmont 1448. 
John Kuprevičius, vico-pinn., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wubansiu Avo., tel. Humboldt

ŽUVĘ GARSIAUSIAS KOMIKAS IR GARSIAUSIAS 
LAKŪNAS

Mutual LiduoiGo
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS D80S

Kaipo palengvinimą 
darbo jiešk a n t i e m s, 
Naujienos dabar ims tik 
15 centų už darbo pa- 
j i e š k o j imo indėjimą 
Naujienose.

Mes tikimės, kad dau
gelis vyrų, moterų ir 
mergaičių, jieškančiųlmyna

**$šwsi^rao**i*«**i
Garsiausias Amerikos jumoristas, satirikas ir komikas, 

Will Rogers (viršuj), kuris žuvo kartu su nemažiau garsiu la
kūnu Wiley Post, susidaužius jų lėktuvui Alaskos sniegynuose, 
kur jie abu atostogavo ir iš kur neužilgo ruošėsi gryšti namo. 
Abu rado mirtį netoli Point Barrow, tolimiausioj šiaurėj bal
tųjų kolonijos, kai sugedo jų lėktuvas bandant pakilti iš neto
limo Harding ežero. Pastebėtina, kad abu šie pasaulio garse
nybes yra indėnų kraujo; abu kilę iš Oklahoma, kurių abu ne
paprastai mylėjo ir nuolatos joj lankėsi. Jų kūnai bus laivais 
ir lėktuvais pargabenti j Jungt. Valstijas.

................  ■■■■ —...................................................■. ii  —  

Gerkit ir Reikalaukit

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

'£■ WS

'I-'

KomlMl.hu
Komlsl.hu
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Business Chanccs

CLASSIFIEDADS
gružu#

Automobile

Ė xchange—Mainai

pp A VPaTMT A T JL KAxN HifejllYiAJ.RADIO
BUDIUKO PROGRAMAS

FurniHhed Rooms—Wanted

RADIO

Roseland
eniais tiktai

Antras Metinis Piknikas ir Išvažiavimas

malonėkite 
ijos ofisą,

PUUMOC 

MOSLACK 
FIUING

bu valgio, 
blokus nuo

patvirtino, 
kas galite, 
X. Mockuj

surengti 
tapo iš- 
iki an- 
apsiėmė

Ak»|

Business Service 
Biznio Pntnrnavlmas

PINIGU 
DAVIMUI 
STATION, 
MftS.

Parms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

UNIVEBSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Suv.

Locnl and Long Distnnco 
Furnitūra and Plano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phonn Ynrds 840R

j: $6.00 
e ir $16.00

PACKARD 
sndnn. 
#to. Turit

BEIKI A patyrusiu motoru skuduru 
Kortuotoju. Nuolat durim#. Gera alga. 
M. Cluipman and Co„ Ine. 2834 So, 
Looml# St.

šeštadienis, rugp. 17, 1935

RENDON kambarys vaikinui. Gali 
vartoti Ir virtuvo, arti karu linijos, 
su visai# patogumai#, 

810 W. <34 PI.

Ryt dieną, t. y. sekmadienį, 
bus puikus dainų ir muzikos 
radio programas nuo 5 iki 5:80 
po pietų iš WAAF stoties (920 
kil.). Išgirsite musų žymius 

dainavimu 
nori jų vi- 

Sie programai 
’. Sudriko 
krautuves, 

kurioje 
yra ,paroda naujinusių

dainininkus, kurių 
kiekvienas gėrisi ir 
sados klausytis 
yra duodami Jos. 
radio ir rakandų 
3417 So. Halsted St 
dbbar
1936 metų įvairių radijų. Ypa
tingai ateinančiu metu Zenith 
pasižymi nepaprastu gražumu 
ir technišku ištobulinimu. Ver
ta pamatyti. — B.

Paskui daktaras ir daktarie 
nė Russeliai išvažiuoja pasi 
džiaugti “medaus mėnesiu.”

PARDAVIMUI viešbuti# 24 kum- 
buriu, randu $50. Biznio dl#trlkto 
Gero# įplaukos. f»lh N. Clark St.

PARDAVIMUI mūrinė bungnlow 
tinka mažai šeimynai. Randa#! ne
toli šv. Kazimiero akademijoj La
bai pigiai.

6442 So. Maplewood Avė.

Laisvos minties rosekindieČiu 
domei.

NORIU renduoti arba pirkti sa 
Huno fikčerius. , Atsišaukit

7127 S. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, viskas įrengta modemiškai pagal 
naujos mados. Biznis išdirbtas per 
daugeli metu. Priežastis pardavimo 
— liga. Katrie ieškot tokios vietos 
telefonuokite

Lafayette 5499

PARSIDUODA bučernė ir groser 
nė. Biznis išdirbtas per L ____

Einam i kita bizni. Sužinoti:
901 W«st S8rd SU

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio nu Coli Buk#ai#ir 
sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bilo kurio biznio Įskaitant #var#tyk- 
les, registorius ir ice baksu#, Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mu« 
pirm negu pirkaite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Storo Fixture#, 
1900 S. Stato St. CALumet 5209.

ANT PARDAVIMO 4 pagyvenimu 
4 kambariu kampinis namas. Steam 
Heat — Inner door beds — Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo li
ga. 1501 W. 65 St.

— 1931 Du Luxo 
Gražiausia# knmN mlo- 

pamatyti, $00(1 
kad IvortlnuH, tik .... fcOv

Help vVunicd—Pemule 
Darbininkių reiklu

RENDON kambary# Maniuotto 
Parko, Šildomu#. Pavieniui arba 
žonotal porui.

6535 S. 'Kaiman A ve.

PARDAVIMUI bizniavus narna#, 
karštu garu apšildoma#, 4 ir 6 
kambariai — garadžiu# 2 karam — 
Mortgičiaus nėra arba mainysiu ant 
bungalow arba 2 flatu — Narna# 
randasi South Sidėj ant Halsted St.

Atsišaukite
LAWRENCE

6141 S. Princeton Avė.
Tarp 11:00 ir 2:00 po piet 

Agentai nereikalingi

$1 įmokė!
Js #6#kit dykai i 

Wo#tern ir 111-ko# 
landą valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės 
daržovl .. ...__  ...
Atsiuskit «avo adresą, gausit voltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukė# 
šiandien.

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

Central

GALUTINAS 
KAINU 

SUMAŽINIMO

TAVERN pardavimui, prie karu 
linijos, daranti# goru bizni, Par
duosiu pigiai no# turiu du bizniu.

749 W. 31 SI.

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
savo susirinkimą šeštadieni rugpiu- 
čio 17 d. 7 vai. vak. Mark White 
Parke paprastoj svet. Visos šios 
draugijos narės esate kviečiamos at-

3222-26 S. Halsted St 
TeL Victory 4226

Vedėjas J. KALEDINSKAS

EXTRA BARGENAS — Auburn 
Hiiort Modun geram #tovy—bėgu Ir 
išrodo kai nauju#, tiktai $80.00.

4421 So. Artoslnn Avė.

Furnfture & Fixtures 
Rakabdiii-BalHni

Rugpiučio 15 d. buvo susi
rinkęs gražus būrelis laisvos 
minties lietuvių. Susirinkimas 
vienu balsu nutarė 
piknikų. Tam tikslui 
rinkta komisija, kuri 
tradienio, rugp. 20 d., 
surasti vietų ir pasakyti pik* 
niko laikų, šiame susirinkime, 
antradienį, komisija išduos ra
portą.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Muku biuru# HUtolk# patarimu# namu 
Navininkams reikalo no«u#lpratimu su 
rondaunlnkul#, Mažu narinė mokos- 
ti#, Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
Iki 8 vai. vak, Švontiidlonlais nuo 
10 ryto Iki plot.

LANDLORDS BUREAU OF 
ČHICAGO Inkorporuota# 
1642 Wo#t DIvIhIoii St, 

'Kol, Armitago 2951 
Mos esamo jau šiuo adresu virš 

50 mot.

UŽBAIGIMUI rokundos, turiu 
parduoti 2 flatu murini narna, 6-6 
kambariu, 2 karu garažas, 630 W. 49 
PI. Kaina $1975 ca#h. Harrel, 1212 
W. 63rd St. Phone Wentworth 1894.

CHEVROLET — 1935 DoLuno #o- 
dun, tikrai kaip nauja#. Mažai 
važinėta#, taipgi 1934 $341*) 
coupe ............................

FORECLOCURE BARGENAI — 
Mūrinis namas, 2—5 kambariu flatai, 
ir 3 kambariu fiatas, apšildomas, 2 
karų muro garažas, netoli 69 St. ir 
Westem Avė. Kaina $6,500 cash 
$2,500, 11 Mr akrų žemės, 472 pėdu 
frontage ant Cicero Avė., netoli S. 
W. Highway ir 95th St. kaina 
$4.250. A. N. Masulis & Co.. 6641 
Western Avė.

Rytoj suskambės 
vių varpai, ir panc 
nota
daktariene Jonienė Rnssclienū.

Panelė Antoaneta Vailkitile 
yra musų lakūno Felikso Vait
kaus seselė. D-ras J. Russclis 
rods jų pažino bevažinėda
mas į AVisconsinų Liluanicos

REIKALINGA minulė biilgu#! 
Uormnordul Cour#n iii lilgh Hehool 
or IhiHlnn## Colliigo Ir moklinti llo- 
tuvIAkiil rašyti. Kreipkitės AoŠtiidlo- 
nl (Aug, 17) nuo 2:00 Iki 5:00 I*.M. 
-- riiAtlnon J. P. Vnrkiiln 3241 So. 
llulNtotl St.

FARM A —• Pardavimui arba mai
nymui ant miesto namo. 60 akorlu 
ferma, visa dirbama netoli C h Ic a gos. 
Del Informacijos krolpkitė# 1739 So. 
Iial#tod St. Box 311.

OLDSMOBILK
1935 taipgi
Mutlun, N(., .
ir okonomlškiiH karus 
Išrodo kai iŠ dirbtu- Į 
vės. Musu kaina tiktai

PARSIDUODA arba išsimaino 
bungalow — 6 kambariu — Mar- 
ųuette Parke. Mainysiu ant gro- 
sernės arba 2 flatu namo Bridgepor- 
te. 6436 So. California Avė.

Rugpitėčio 20 d., 7:30 va
landa vakaro yra šaukiamas 
antras iš eilės susirinkimas J. 
Bašinsko bute adresu 209 East 
107th Sį., kuriame pikniko ko 
misija išduos raportą, kur ir 
kada įvyks piknikas sušelpi- 
mui senelio M. X. Mockaus.

RENDON kambarys vyrui arba 
merginai, ModornIAki parankumal, 
Gori namai. Malonios apystovos. 
Brighton Parko, 

4601 S. Rlchmond St.

BU1UK 1034 - Modol 57 - Par
siduoda už pigia kalną iš priežastie# 
netekimo darbo, 'Puri būt parduo
tus greitu laiku. Atsišaukite John 
Post, 33 W. Armitago Avo.

PARDUOSIU lunchrulml Ir alude 
su visais lalsnlais Ir įtaisymais. Ar
ba gasollno statlona, viena iš Alų 
bizniu turiu parduoti.

4440 So, Westom Avė,

PARDAVIMUI 60 akru ferma, siu 
ba 2 pagyvenimu, barnė, prie <11 
dello kelio, 2 mvilos nuo miestuko 
Dirbamoji žemė — luodžomls, 5 ak 
rul inlAkn. Kaina su gyvuliai# - 
$3,000, bo gvvullu — $2,500, 

J. R1DUL1.H,
R. 1, Hari, Midi.

Pradžia 12 vai. dieną

M. Beigos Darže
Ant Kean Avė. ir 83 gatvės

Muzika, šakiai ir bus išdalinta daug dovanų.

npic trisdešimtis 
North ('.nndina. 
nnis Širmuliais 
duktė Genovaitė 
binns.

P-nai Širmuliai yra seni Mar- 
ųuette Pnrko gyventojai, nnu- 
jieniečiai ir abu C.hicagos Lie
tuvių Draugijos narini. Gero 
jiems pasisekimo tolimoj kelio* 
nėjo. — M-s.

FOIUK-1934 DoLuxo sodnn Ir oouno 
nu “Rumble” sėdyne. $^>CC 
Munu kulnu tlkthi fcVv

jų veslu-
1 Anlon-

Vaitkiutė taps ponia

LINCOLN 1931 DoLukfi sodno, 
Mužun ekonomišku# kurus, Pui- 
kiuuHlu# visose dėtu- $OQfi 

liuese, tik ...... fevU

Todėl kviečiami visi šios apie- 
linkės laisvamaniai dalyvauti 
susirinkime. Be to, keli drau
gai pasiėmė blankas aukoms 
rinkti, kurias laikinoji valdy
ba savo parašais 
Prašomi visi, kiek 
paaukauti kim. M. 
sušelpti.

PA1E8KAU vyro ur moteries vii- 
žinoti imt vudiitlon, unt 2 mėnesiu 
valgis, guolis Ir mužu mokoMtis, 

l'ol. Dorchestor 3793

voknhi A. A. Dobbs Dr. Russęl 
ko galo negnvo, skubindamas 
j Mihvaukeo, kur p-lč Vaitkiu- 
tė gyveno, kada jų automobi
lius apsivertė.

1IUPMORILE — Vėlinusio# mados 
1932 DoIuno sodan. Taip kul 
iŠ dirbtuvė#. 6 drutinliil nitui, 
gružu# karus. Musų $OQC 
kulnu ........... ......

PARDAVIMUI mūrinė cottage 6 
kambariu, su skiepu, su mūriniu 
pnndamentu. 2 karų garažas. Par
duosiu pigiai arba mainysiu i bun- 
galow. Savininkas gyvena 

2319 W. 24 St.

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

PARDAVIMUI vinvuogių ar obuo
liu Hpaudimui labai gera mašina. 
Taippat murmurinia stalas #u 4 du
rų šėpa, stiklai su kvietkomis tin
kamas i restauraną arba taverną. 
Parduosiu labai pigiai, nes man rei
kia pinigu, 919 W. 83 St. pirmas 
augštos užpakali.

DODG’E — Vėliausios mados 11)31 
Hodun, goi’OĮ padėtyj, mu
sų giinintuotus kaip $2££ 
naujus, tik .... ...... .

KAMBARYS rendoii —• Su visais 
patogumai# — Su ur bo valgio, 

0815 S. Muplevvood Avė.

Jų pasižadėjimas amžinai 
viens kilų mylėti įvyksta ry
toj Marquctte Parko lietuvių 
parapijos bažnyčioje 3 vai. 
po piet, ir daugelis lietuvių 
ketina būti to malonaus įvy
kio liudytojais.

- Vėlinusio# nnulos 
1 1931 Del.uxo
tmuprusliii gružu# 

i. Tūli)

MODERNIŠKAS 7 kambariu bun- 
galow, 9737 S. Peoria St.. 50 pėdu 
lota#. Foreciouse bargena# $4500. 
Fred Bunker, 127 N. Dearborn 
Randolph 2447.

PARSIDUODA foreclosure medinis 
narna# Gkambariu ant 2 lotu apilin- 
kėj 59 ir 63rd ir Kedzie Avė. Kai
na $1,300, cash arba išmokėjimais 
Musu kainos yra pigiausios. — Ka
zy# Umikis. Atsiliepkite laišku 
tiktai. Adresuokite Chas. Urnich, 
56 W. Wasthington St. Room 514.

Ar jau esi nariu Chlcagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl ? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijas — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 šavaityįe ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčiu
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legate organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrąi ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima-per mu
su konkursantus arba 
kreiptis tiesiai i Drau; 
panedėliais ir kėtvergais ofisas atda
ras visą diena, o ne 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(•‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

fJith the boat to ehoose from thare day>, era- 
ployera favor the person who la moat attrac- 
tlve. In buainera lite aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worat of faults.

Unfortunately everybody ouffers from thle 
ofTenaive condition at some time or other— 
many n>ore regularly than they thL.k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
bruah is the cauae of moac caaes. Decaying 
teeth and poor dlgeation also cause odors.

The quick, pleasant way to Improve your 
breath is to ūse Listerlne, the quick deodorant, 
every morning and everv nlght.

Listerlne balta fermentation. a major cause 
of odors, and overcomee the odora themselvea. 
Your breath becomea sweet and agreeable. It 
MU not offend others.

If you value your job and your friendą, ūse 
Listerlne, the safe antlseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, SU Louls, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis mth USTEMNE

RENDON kambary# pavlonlul ur 
vaduNliil porai. Su ar 
Goru transportacljii — 1 
traukiniui 9430 S. May 
CodurcroHt 103(1.

Dr-jo# Lietuva# Ūkininko #vurbu# 
munIi'InkltmiM nodėlloj, rugp, 18 d.t 
buviiMloj Barausko #vol. (uanriiMloj 
violoj), 1 vai. po plotų. Ivvk# #var- 
bii# Dr-jo# Lietuvos Ūkininko mfino- 
Ninl# NiiHlrlnklma#, Visi nariai ir 
mirės mulonėkllo utHlIunkytl #u#l- 
i'inkinmn, no# bu# svarstomu svarbu# 
rolkuhil. Atsitikusioji su moko#** 
Čliils, imiAoinu užsimokėti.

lova LukoAIiitė fln, ruAt.

P-iuii Nikodimas h' Uršulė 
Širmuliai, 6924 So. Tahnan 
Avė., išvažiavo atostogų į to
limų North Candinų, į mies
teli vadinamų Canton. P-nai 
Širmuliai nusitarę pasišvečiiA)- 
ti čia ilgėlesnį laikų pas save, 
brolį Alex Širmuli, kuris jau 

metų gyvenk 
Sykiu su p* 
išvažiavo jų 
ir sūnūs Al

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. D1SCOUNT CORPORATION ilparduoM vl#u# savo naujai 
įgytu# automobilius tlosiog Žmonom#.
Puslnaudokit Aln nopiiprusta proga ir nu«lplrklt «aų automobilių dabar. 
Niekur kitur mieste jug negulite gauti puniiAlu# burgomis.

MES PILNAI GARANTUOJAME. KAD MUSU KAINOS YRA 
ŽEMIAUSIOS CIIICAGO.IK.

Kiekviena# kuras turi musų nounribuotą 90 dienų garantiją ir septynias 
dienu# dykai išbandymui pasivažinėjimą. Ju#ų seną kurą priimsimu | 
nuiimi# už pilną vertę Ir 12 Iki 18 mėnesių užmokėti bulunsiį.
CHRYSLER — Vėlinusiu# 1935 Do 

Luxe sėdim. Turi ori ginti h 
dirbtuvė# garantiją, Tnlpg 
imiMu 90 dienu garantija. Tu 
vi knoo uoliom, taip- $*>QK 
gi 1032 sodan . .....

JžDIRBRJAH. — PAR- 
IAR-11 O. ALUS. GAM 
)lDELIS SKLYPAS 7,E- 

P1GIAI DEL LIGOS, KAN- 
DAHI PRIE WEST IIIGIIWAY 
TARI* JUSTICE PA1(K IK 
WILLOW SPRINGS, 

H444 ARCHER AVENUE

Draugijų Atydai
......... "T-....

Visos draugijos, kliubai, ra
teliai, kuopos rcĮiigla įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi | Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parenginiai butų paskelbti Nau
jienose, '

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmoki^ni po 70 centų 
už colį. Todėl pfisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

AUBURN—Vėliausio# imido# 1932
#odum NommriiHtuI 
kuru# Ir suteik# ju 
motų ekonomijos, 
tik

NORIU MAINYTI namą #u 
Roonilng Hou#o ant formos — 26 
kambariai — f iirnlšluot I. 'Palpgl
yru Stora# nu 4 ruimai#, 

919 W. 35 St.

ŠTUDEBAKKR — 1934 DoLuxo 
sodan gurniiulotns
kaip niiujn# .........   "ffcV

Ir daugeli kilu — virš 150 kuru

TEHROPLANE — 1935 DeLuxo 
sodan. Naujo $4QK 
kuro garantija .. ..... .

pasirinkimui,
ATSIMINKITE MUSU KAINAS NEGALIMA APVEIKTI 1 

Atsiminkit, kiekviena# musų kartis turi 90 dienų raštiškų garantijų Ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimų. 
Musų krautuvė atdaru kasdien, taipgi nedClioj iki 9 vai. vakare, 
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingų patarnavimu.

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

NASH — Mm turimo «. lOilII 
Doluxo sėdim, ir du 1932 Neda
lius. Visi geroj padėty! ir ne
galima atskiru nuo $9C)*Z 
naujo, Musu kaina ....

Progress Krautuvė turi la
bai platų pasirinkimų visų 
žinomų išdirbysčių Refrige- 
ra torius:

FRIGIDAIRE 
WESTINGHOUSE 

SPARTON 
LEONARD 
CROSLEY 
GRUNOW 

NORGE
Parsiduoda ant lengvų iš

mokėjimų po

2.50 
į mėnesį ar daugiau.

šliaukyti laiku, ne# randasi daug 
svarbiu reikalų, taipgi kurio# dar 
nesugrąžinote išvažiavimo Neriju#, 
mulunėklte unt šio Niislrlninklmo ttl- 
sitoisli. A. Dudonivnė, nut. rušt.

Lietuvių Piliečių Brolybė# Kliubo 
Amerikoj atsibus susirinkimu# \ug- 
plui'lo 18 d., 11)35 m. Jono Gurbuzo 
svetainėj, 3741) S. Hal«ted St. I Vfil. 
no ulei u prašom susirinkt 1 mitingą 
visu# narius,

Vincentu# Didžiuli#, pro t, ništ.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliuhii# 

12 wurdo laikys #avo mėnesio #u- 
sh'inklmą Mokmudeinylo rugptuė o 18 
du l vai. no plot K. (h’umonto #vot., 
4535 So. liookvvoll St, Nariai skait
lingai utsihinkyklt Ir ul#lvosklt nau
jų narių.

Paul .L Petraiti#, lašt.

Rytoj, nedėldienj, 11-tų va
landų priešpiet ir vėl įvyksta 
gražus ir įdomus radio pro
gramas, kuriuos nuolatiniai lei
džia savo pastangomis Pro- 
gress Furniture Company 
Krautuvė, 3224 So. Halsted 
Street. Ryt dienos programų 
išpildys žymus dainininkai ir 
muzikai, kurie padainuos ir pa- 
grojys gražių kurinių ir liau
dies dainelių. Prie to bus svar
bių pranešimų ir visokių įvai
renybių. Nepamirškite pasi
klausyti. — Rep. J.

NAMAS 2 pagyvenimų po 5 kam
barius. moderniškas, srražioj. svei
koj apielinkėj. Arti Michisran Avė 
16 E. 118 PI. Naujai išdekoruotas 
iš vidaus ir lauko. Savininką ga
lima matyti subatomis ir nedaliomis 

11825 S. State St.
Pullman 1534

Ant nekuriu naujų Rcfrigc- 
ratoriu kaina numažinta iki 

40 nuošimčių.
$125.00 vertės QQ
$185.00 vertes 4 O

PARDUOSIU bizniava narna arba 
_ „ __ - mainysiu i cottasre. kaina $3.500.
5 metus. Namas geras saliunui ir du flatai 
loti: Įgyventi. 3218 S. Lima St. Telefonas

Boukvard 3444.

Refrigeralorių 
Išpardavimas 
PROGRESS

KKAUTUVRJE

P-nai Širmuliai išva- Rytoj jų Vestuvės 
žiuoja atostogų j

North Carolina r

Real Estate For Sale 
Namal-žemž Pardavimui

MAŽUTfi KARMA IR 
LAISVE e

$1 į savaitę 
mu#u bu#ą prio 
gatvių, (ka# vn- 
nuviižluoklt na- 
mnžutė# furmo#. 

__ farmo# iš#laugln#it 
Ir galėsit laisvai gyveųt.

MARQUETTE PK, kambary# ron 
don, yra šilta# vanduo. Pavieniui ar 
ba porai. 7015 S. Wa#htonaw Ava.

CLASSIFIED ADS 
nu i---------- ..i - - .j... uii-į. m.........

Personai
Asmenų Ieško ______

IEŠKAU draugo apsivodlmui nuo 
40 metu Iki 50 melu, be skirtumo 
pažvalgu. Emu našlė 37 motu. Gra
žiui atrodau Linksmo budo. Tai
pogi dirbu. Naujiena#, Box 309,

MILLIONSįOF ROUNDS HAVL Bf.CN 
UUO Ui OUK GOV t P n M f n i

ALV/AYS UNIFORM 
į. . DEPENDABLE

JOHN P. EWALI) -
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apd raudos mib ugnies, atsišauki A'

<-840^W^C^3rd^StrwC>> ■ 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES 
RAš'FLNeJE

PAVIENIS vyras ieško apšildomo 
švaraus kambario Bridgoporto upie- 
linkėj, Pruneškit laišku 1789 So 
Hal#ted St. Box No. 310.

KAS TURITE kambarį dideli, 
šviesu, apšildoma arba 2 mažc#niu#, 
prio mažo# šeimynos, prio geros 
trauHportacijos. Praneškite 1739 S. 
HalNtcd St. Box 807.

For Rent
RENDON pigiai saiiunas su vi

sais (taisymais ir fiatas; taipgi yra 
rusiška ir turkiška pirtis. Biznis 
išdirbtas. Našlč moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

RENDON Brighton Parke 5 kam
bariu fiatas. Garu šildomas, 1 aug- 
štas. Taipogi puikus kambarys ren- 
don — jaunai porai.

4634 South Homan Avė.

RENDON 7 kambariu fiatas 3 
aukštas su baseinantu ir atiku, pigi 
renda geriems žmonėms.

2352 S. Oakley Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

BUčERNfi ant pardavimo labai 
geroj vietoj ant 63rd gatvės. Par
duosiu labai pigiai. . Atsišaukite 

5512 S. Ashland Avė,

PARSIDUODA Shoe Repair Shop 
ir groseris; biznis geras ant biznia- 
vos gatvės. Visai pigiai. Priežastis 
— liga. 1735 W. 47 St.

BIZNIO PRAPERTfi pardavimui 
Tavern, išdirbtas, prie 2 gatvekarių 
linijų, 2 augštu namas. 2 karų ga- 
radžas, beismentas. Nebrangiai. 

601 Root Street

TAVERN pardavimui — Geroje 
vietoje — visokių tautų apgyventa 
~ Biznis gerai išdirbtas — Pigiai. 
2707 N. Sawyer Avė. arti Milwaukee 
Avė.

PARSIDUODA grosernč ir delica- 
tessen — Visokiu tautų apgyventa 
— Parduosiu nebrangiai. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Lafayette 0451

ROOMING MOUSE parsiduoda 18 
kambarių — Visi kambariai išren- 
duoti — Labai gera vieta. Parduo
siu pigiai. 17 W. Grand Avė.

NAšLfi parduoda cigaretų. cigarų 
ir ice cream krautuve, su namu. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju 
i Lietuva. 1609 S. Halsted St.




