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Valdomas

Kiek mirė Amerikos

Itali

Kolo-

WASHINGTON, rugp. 18

Visai priešingą anglų ir fran- 
cuzų pranešimams davė prane
šimą Italijos delegatas Aloisi. 
Esą tik jis vienas davęs aiš
kius pasiūlymus, kuomet kitos 
valstybės nedavusios jokių aiš
kių pasiūlymų, taip kad jis ne- 
turys ką pranešti Mussolini.

Drąsus lakūnas iš 
gebėjo 4 žmones

Be to žinioj minimas Ada 
galle, yra Abysinijos gilumoj 
už 150 mylių nuo sienos.

jų butų priimtą taksų pakėli 
mo turtuoliams bilių.

PARYŽIUS, rugp. 16. — Pa
simirė Lucienne Breval, per 30 
metų žymiausia Francijos dai
nininkė Wagnerio operose.

Derybos dėl Ethio 
pia sukliuvo; gali 

visai pakrikti

Roge
Paskutinėj Kelionėj

Ga šiandie atstovų 
butas priims 
Guffey bilių

Skubinasi susitarti 
dėl taksų biliaus 

ir išsiskirstyti

Demonstracja prieš 
pašelpų darbų 

žemas algas

savo 
buvo

KARALIAUČIUS, Vokietijoj, 
r. 18— Vokietijos ekonomijos 
ministeris Schacht viešoj pra* 
kalboj labai aistriai pasmerkė 
tuos nacių vadus, kurie kursto 
prieš žydus, nuo ko kenčia vi
sa Vokietija. Jis pripažino, kad 
Vokietijos ekonominė padėtis 
yra nepaprastai bloga.

rs ir Post Kūnai

tarp atstovų yra 
pasidalinimas, nes 
anglių magnatų

QUINCY. DL, r. 18— Apie- 
linkės ūkiai yra labai reikalin
gi lietaus, nes komai baigia iš
džiūti.

laukia progos1 
laukia ir lakūnas

Abiejų žuvusiųjų Alaskos sniegynuose ku 
nai lėktuvo atnešti i Fairbanks. Dabar 

lėktuvas neš j Spokane, Wash.

Trijų valstybių konferencija Paryžiuje pa
kriko ir derybos tęsis diplomatiniais keliais

Reikalauja ištirti 
mėsos “streiką” 

Detroite

L1VERPOOL, Anglijoj, r. 
18.—šeši jurininkai liko Už
mušti ir 5 sužeisti pasažieri- 
niam laivui Laurentic susidū
rus su kitu laivu. Abu laivai 
skaudžiai nukentėjo ir abu tu
rėjo gryšti atgal j uostą.

Abisiniečiai puolę 
francuzus, sako 

italai

PARYŽIUS, 
nijų ministerija neturi jokių 
žinių apie abisiniečių puolimą 
Samoli žemių, apie ką praneša 
Rymo žinia. Niekas kitas to
kių žinių irgi nėra gavęs, nors 
Italijoj ji visaip yra pučiama, 
kad parodyti betvarkę Abysini-

Italija ikišiol dar nėra pasa
kiusi ko ji nori iš Ethiopia 
ir kokius reikalavimus jai 
stato

6 žuvo laivams 
sidurus

PARYŽIUS, rugp. 18 
rūpinosi neprileisti Italijos-Abysinijos karo, pakriko ir premie- 
rafe Lavai paskelbė, kad ji “užsidarė”.

Premjeras sako, kad tolimesnės derybos eis diplomatiniais 
keliais.

Konferencija pakriko po to, kai Italija* atmetė visus Ang
lijos ir Francijos pasiūlymus.

Chicago, III., Pirmadienis, Rugpiutis-Aug ust 19 d., 1935

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

Gal - protarpiais lietus; ne
didelė permaina temperatūroje.

Saulė teka . 6:01, leidžiasi 
7:46.

Italija Suardė Taikos De 
rybas Paryžiuje

BERLYNAS, rugp. 18. — 
Nacių agrikultūros ministeris 
Darre parašė knygą, kurioj jis 
siūlo įvesti valstybės žmonių 
yeisimosi kontrolę, paskirstant 
merginas j kelias rūšis ir pa
renkant kiekvienai rušei tim 
kamus vyrus, kaip kad paren
kama veislė gyvulius veisiant. 
Tai naciai gyvulių veisimos! 
būdą nori pritaikinti ir žmo
nėms.

tę baigti kongreso posėdžius 
ir išsiskirstyti atostogoms, se= 
nato ir atstovų buto konfe 
ruotojai laikys visos dienos

NEW YORK, rugp. 18. — 
Apie 10,000 organizuotų darbi
ninkų vakar suruošė Union 
aikštėj demonstraciją prieš la
bai žemas algas mokamas prie 
pašelpų darbų. Demonstracija 
nuėjo prie gen. Johnson, pa
šelpų darbų administratoriaus, 
raštinės, bet gen. Johnson ra
do išvažiavusį j kitą miestą.

Naciai siekiasi įvesti 
ir žmonių veisi
mos! kontrolę

WASIHNGTON, rugp. 18.— 
Po ilgo atidėliojimo, atstovų 
buto komitetas, pagalios, re
komendavo priimti Guffey ang
lių stabilizacijos bilių, kuris 
įveda valdžios kontrolę anglių 
laukų, leidžia nustatinėti algas 
ir darbo sąlygas angliakasiams 
ir kontroliuoti anglių produk* 
ciją.

Dabar atstovų butąs tą bi
lių svąarsto ir manoma, kad jis 
bite priimtas pirmadieny labai 
maža balsų didžiuma.

Tam biliui labai priešinasi 
didžiosios anglių kasyklos, ku
rios nenori, kad valdžia kiš
tųsi į jų biznį ir kontroliuotų 
jų santykius su angliakasiais. 
Todėl tai ir 
tokis didelis 
juos veikia 
lobby.

Bet mažesnės anglių kasyk
los tam biliui pritaria, kaipo 
vieninteliam budui atlhikyti 
didžiųjų kasyklų kompeticiją. 
Jo priėmimo reikalauja ir an
gliakasių unija, nes nuo to bi
liaus priėmimo priklausys iš
vengimas visuotino angliakasių 
streiko, kuris butų ilgas ir at
kaklus ir vargiai šiuo laiku 
sėkmingas.

CLEVELAND, O., rugp. 18. 
----- Diek Field, Skyways lini
jos lakūno drąsa ir sugebėji
mas rierti virve kilpą, išgelbė
jo keturių žmonių gyvastį. Jo 
lėktuvui, kuriuo skrido trys 
pasažieriai, atsiliuosavo viena 
važiuoklė—landing gear. Field 
negalėjo saugiai nusileisti. Tad 
jis pasilipo ant lėktuvo spar
no, ir iš ten užkabino ant va
žiuoklės virvę ir važiuoklę at
gal šiaip taip prikabino prie 
lėktuvo. Po to jis gražiai nu
sileido airporte. Fieldui taisant 
važiuoklę, lėktuvą vairavo Don 
Long, 22 m., kuris niekad pir
miau nebuvo lėktuvo vairavęs.

B«ron«M won TKytsen
Tai yra naujas baronesos 

Maud ven Thyssen paveikslas. 
Ji buvo sunkiai sužeista auto
mobilio nelaimėje ties Albona, 
Ispanijoj. Princas Aleksis Mdi- 
vani, kurs važiavo su ja auto- 
mobiiiuje, buvo ant vietos už 
muštas. Baronesa pasveiksian-

WETROIT, Mich., r. 18. — 
Mėsos streikierių vadas Mary 
Zuk paskelbė, kad į Washinv- 
toną išvyko streikierių delega
cija reikalauti iš AAA panai
kinti proceso taksus. Tie tak
sai yra uždėti ant parduodamų 
gyvulių tam, kad iš jų galima 
butų atmokėti tiems ūkinin
kams, kurie susilaikė nuo gy
vulių auginimo.

WASHINGTON, rugp. 18.— 
Oficialės karo departamento 
skaitlinės rodo, kad 1,421 
Jungt. Valstijų kareivis pasi
mirė ligoninėse nuo apsinuo
dijimo nuodingomis dujomis 
laike karo. Be to apie 200 
kareivių žuvo nuo dujų - karo 
lauke.

mus, kuriuose jis padaro di
delių nusileidimų Italijai. Jis 
sutinka, kad Italija ekonomi
niai eksploatuotų Abysiniją 
suteikia galią vystyti tą Šal 
ekonominiai ir prekybiniai, lei
džia ją kolonizuoti, tik nesu
tinka pasiduoti Italijos politi- 
nėn priklausomybėn ir nori pa
silaikyti visišką savo nepriklau
somybę.

Italijos pasaka

Rogers kilęs iš neturtingų 
ūkininkų, jis buvo gabus biz
nierius ir paliko kelių milionų 
dol. turtą. Tečiaus ir pratur
tėjęs jis pasiliko tokis pat pa
prastas žmogus, dagi neper
mainė ir savo drabužių. Jis 
buvo didelis aviacijos entuzias
tas, gal daugiau negu kuris ki
tas žmogus išskraidęs trans
porto lėktuvais. Spėjama, kad 
jis jais bus padaręs 150,000 
mylių.

Abu, kaip Post, taip ir Ro
gers, buvo indėnų kilmės. To
dėl ne kartą Rogers yra išsi
taręs: “Mano protėviai nėra 
atvykę Mayflower laivu: jie tą 
laivą pasitiko”.

VVH1TEHOUSE, Yukon, Kanadoj ,rugp 
lakūno Joe Croccon transporto lėktuvas, kuris gabena Will Ro
gers ir VVilay Post kunus, šiandie atvyko j čia iš Fairbanks, 
Alaskos. Sustojęs tik keliolikai minučių pasiimti gasolino, lėk
tuvas tuoj vėl paskėlė ir išskrido T Prince George, B. C.

Jei kelionė nesųsitrukdys, tai gal dar šįvakar lėktuvas su 
kūnais bus Seattle, Wash., nors lakūnas ir buvo pasiruošęs na
kvoti Prince George mieste.

FAIRBANKS, Alaskoj, rugp. 
18.—Tolimos šiaurės veteranas 
lakūnas Grosson, pasiėmęs ra
dio operatorių, nežiūrint ne
palankaus ir pavojingo skrai
dymui oro, nuskrido į Point 
Barrow, netoli kurio du gar
sieji amerikiečiai, jumoristas 
VVill Rogers ir lakūnas VViley 
Post žuvo susidaužius jų lėk
tuvui, pasiėmė abiejų žuvusių
jų kunus ir parnešė juos oru į 
Fairbanks, nes tai buvo vie- 
nintėlis būdas pasiekti tą to
limiausią šiaurėj baltųjų ko
loniją.

čia, Fairbanks, stovi paruoš
ti dideli transporto lėktuvai, iš
gabenti kunus toliau j pietiAs 
—į civilizaciją.

Bet skridimą; sujaiko' nepa
lankus oras. Tečiaus tilcimąsi. 
kad oras greitai pasitaisys ir 
gal pirmadienyje abiejų kūnai 
bu atgabenti lėktuvų į Spo
kane, Wash.

Iš ten abu kūnai bus išsiųs
ti^ namo—palaidojimui. VVill 
Rogers bus palaidotas Los An
geles, o Post—jo gimtojoj Ok- 
lahomoj.

Gydytojai praneša, kad 
gers prakirsta galva, taipjau 
sutrinta krūtinė. O Postui su
laužytos abi rankos ir kojos ir 
visas kūnas sužalotas.

liai sujudintas de] staigios mir
ties Alaskos sniegynuose di
džiųjų amerikiečių—lakūno Wi 
ley Post ir komiko Will Ro
gers.

žymiausi žmonės išreiškė už
uojautą dėl jų mirties. Ištisi 
radio programai buvo pašvęsti 
jų atminčiai. Kanada irgi da
vė specialius radio programus 
jų paminėjimui.

Abu jie žuvo pasiekę 
karjeros čiukurą. Post 
labiausia pasižymėjęs lakūnas 
pasaulyje, vienintelis Žmoguš 
du sykius apskridęs apie pasau
lį, pastaruoju laiku daręs rim
tus bandymus su skridymu 
stratoseroj. Tečiaus jis nors ir 
tiek daug pasižymėjo aviaci
joj, betgi Post turto nesusi
krovė ir jo nepaliko. Dagi jo 
Šiuos skraidymus po Alaską fi
nansavo Rogers.

Will Rogers savo nepalygina-^ 
mu jumoru buvo paskilbęs vi
same pasaulyje. Jis buvo la
biausia mėgiamas kino komi
kas. Po jo mirties liko paga
minti, bet dar nerodyti du pa
veikslai. Nežinia, ar jie bus 
rodomi, nes Hollywoode yra 
tradicija žymiam aktoriui mi
rus neberodyti jo paveikslų. 
Tečiaus Rogers visą laiką tam 
buvo priešingas ir pageidavo, 
kad ir po mirties butų rodomi 
jo paveikslai. Tad gal Holly- 
wood ir sulaužys savo tradicb

Kadangi jau* apie mčnesis laiko, kai Feliksas Vaitkus, už
baigęs “svorio bandymus” ir visiškai pasiruošęs skristi, laukia 
patogaus oro, tai įvairus priešingi trans-atlantiuiam skridimui 
elementai pradėjo šnekėti, kad ne orai sulaiką Vaitkų nuo skri
dimo, bet kokios tai kitos priežastys. Orai virš Atlantiko bu
vę ir esą geri, tik lakūnas nenorėjęs jais pasinaudoti.

šitam priekaištui sustiprinti dar pasakojama, kad per oke
aną plauke daug laivų liepos ir rugpiučio mėnesiuose iš Ame
rikos į Europą ir iš Europos į Ameriką, ir audrų nebuvę.

SKRIDIMO KELIAS SKIRIASI NUO LAIVŲ KELIO
Tie žmonės, kurie remiasi laivų pasažierių įspūdžiais, už

miršta, kad maršrutas, kurį yra pasidaręs savo kelionei lakū
nas Vaitkus, eina daug toliau j šiaurę, negu garlaivių vieške
liai. Jeigu Vaitkus skristų tąja linija, kuria plaukia laivai, 
sakysinie, į Bremeną, tai jo kelias pasidarytų šimtus mylių il
gesnis. Be to, jisai turėtų atmesti visą savo navigacijos planą 
ir lėkti akių plotu1.

Norint patikrinti, ar saugus 
buvo iki šiol skridimas per 
okeaną, reikia teirautis ne apie 
laivų plaukiojimus, bet apie 
skridimus, kuriuos kas nors 
atliko arba bandė atlikti per 
Atlantiką šią vasarą. Kiek gi 
lakūnų Šiemet perskrido be su
stojimo per tą okeaną?

Nė vienas 1
Reikia čia pastebėti, kad ne 

tik Vaitkus 
skristi. Jos 
Foley, kuris nori lėkti J Airiją 
ir atgal. Vaitkaus kelias iki 
Airijos biifs toks pat, kaip ir 
jo. Bet tas lakūnas dar neiš
skrido taip pat, kaip ir Vait-

WASHINGTON, rugp. 18.— 
Atstovas Cannon pasiūlė kon
gresui ištirti Detroite paskelb
tą mėsos boikotą, tikslu, pri
versti nupiginti mėsos kainas. 
Jis įtaria, kad tą mėsos varto
tojų “streiką” finansuoja pa
čios gyvulių skerdyklos, tiks
lu panaikinti proceso taksus.
Reikalauja panaikinti proceso 

taksus

šis paveikslas nutrauktas Addis Ababoj parodo Abisinijos 
kareivius, besiruošiančius į karo maršą. Abisinijos karalius 
Haile Salassie šaukia daugiau naujokų, besiruošdamas karui 
su Italija.

RYMAS, rugp. 18 
jos gautomis ' žiniomis, 100 
žmonių liko užmušta ir sužeis
ta abisiniečiams puolus Fran
cijos Samoli žemę, kur įvyko 
smarkus susirėmimas. Tarp 
žuvusių buvo 20 Francijos val
dinių.

Susirėmimas įvykęs Adagalle 
mieste. Į susirėmimo vietą jį 
tirti išvyko Francijos Samoli 
general-gubernatorius.

(Žemėlapiai rodo, kad Adda 
Gaila yra Abysinijoj, gana to
li nuo sienos. Priminus apie 
tai italams, jie ėmė teisintis, 
kad galbūt tuo vardu yra kitas 
miestelis Samoli žemėj).

Prancūzai nieko nežino

Vienintelis lėktuvas, kuris 
šiemet skrido per Atlantiką,
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PARYŽIUS, rugp. 18.—Tri
jų valstybių—Anglijos, Franci
jos ir Italijos— konferencija 
Ethiopia reikalais sukliuvo ir 
jos posėdžiai liko nutraukti 
nesulaukiant Italijos atsaky
mo. Yra pavojaus, kad kon
ferencija gali visai pakrikti, 
nieko neatsiekusi.

Anglijos ir Francijos prane
šimas sako, kad visą konferen
cijos darbą labai trukdo stoka 
Italijos delegato barono Aloisi 
nusistatymo. Jis atsisako da
ryti bet kokį nuosprendį ir 
viską siunčia Mussolini ir nors 
kitų, valstybių pasiūlymai yra 
aiškus, iš Mussolini nesulau
kiama atsakymo.

•v
Dar nežino ko nori Italija
Anglija be to kaltina, kad 

nors* Italija ir grūmoja karu 
Abysinijai ji prie to karo ruo- 
šiasų dar ? ikišiol Italija nėra 
aiškiai pasakiusi ko ji nori iš 
Abysinijos ir dar nėra pada
vusi jai aiškių reikalavimų.

Pasak Angį jos, jei Italija 
aiškiai pasisakytų ko ji nori, 
tai pasirodytų, kad visai nėra 
sunku išlyginti nesusipratimus 
tarp abiejų šalių—Italijos ir 
Ethiopia.

Abysiniją daro didelių 
nusileidimų

Abysinijos karalius prisiun
tė konferencijai savo pasiuly-
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tai norvego Thor Solberg hyd- 
roplanas. Apie liepos 18-tą 
tas lėktuvas apleido New Yor- 
ko uostą, bet dar ir šiandie ji
sai kažin ar yra pasiekęs Nor
vegiją. Rugpiučio 16 d. buvo 
pranešt)!, kad jisai nusileido 
dar tiktai Faroe salose, už 500 
mylių nuo Norvegijos.

Jisai skrido trumpais šuo
liais, po kelis šimtus mylių vie
nu kartu, ir jam ėmė 4 savai
tes pasiekti aną pusę okeano. 
Aišku, kad norvegų lakūnui te
ko daug kartų nusileisti ir 
laukti gerų orų. Taigi jo pa
vyzdys geriausiai įrodo, kad 
per paskutines keturias savai
tes Visai nebuvo progos skristi 
per-šiaurinį Atlantiką be su
stojimo. % • <*.

(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

Nelaimė dėl motoro
Galutinai nustatyta, kad 

laimė įvyko lėktuvo motorui 
sugedus (Chicagos armijos la
kūnai spėja, kad veikiausia su
gedo propeleris).

■ Pasak ^yeskimosų, Post ir 
Rogers nusileido upely už 15 
mylių nuo Point Barrow pasi
klausti kelio, neš jie buvo pa
klydę migloj. Pasiklausę ke
lio, abu linksmai nusišypsojo 
eskimosams, pamojo ranka ir, 
atsisveikinę pradėjo keltis į orą. 
Bet vos pasikėlus į orą, mo
toras pradėjo “spiaudyti” ir 
sunkus lėktuvas iš kokio 50 
pėdų augštumos krito žemėn, 
įsibesdamas į krantą, kokių 
dviejų pėdų vandeny. Sparnas 
liko nudaužtas, o motoras li
ko suvarytas toli į lėktuvą, 
abu skridusius vietoje užmuš
damas. Bet visgi ir krisdamas 
Post neužmiršo užgesinti mo
torą ir lėktuvas neužšidegė.

Visa šalis giliai liūdi didžiųjų 
amerikiečių;

CHCAGO.—Visa Amerika, o 
kartu ir visas pasaulis liko gi-

<>

ife.
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ADVOKATAI

GąrsinkitėS Naujienose

KITATAUČIAI

Madų revoliucija

< Iv S

Kati- 
016

Kiek Lietuvoje yra 
gyvulių ir paukščių.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

MODERNIŠKA 
ELEKTRIKINE 
SKALBYKLA

teka Vn
arto nuo

Valandos 1—4 po platu, 7—8 vaL vak. 
išskyrus šaradomis ir aubatomis

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

Kaip atsitinka Kau 
ne su tais, kurie 
nuogi maudosi

k. Ketvertais
45 vakare. *

Iš pirmo žvilgsnio ma- 
kad tai butą strateginio 

gynimosi pilies. O,

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

HOvičiaus lango atskrisdavo 
labai punktunliškai, nustatytu 
laiku. Bet vieną rytą žvirbliai 
bereikalo laukę «— langus ne-

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
TaL Boulevard 1401

bcreikalo laukę 
atsidaręs. Del šitokios tvarkos 
žvirbliai labai susijaudinę. 
Apie 300 žvirblių būrys prie 
Mickanovičiaus lango sukėlę 
tokį koncertų, kad kaimynai 
subėgę žiūrėti, kas ten atsili
ko, Matydami, kad langas už
daras, pradėję į jį barbenti. 
Riekus neatsiliepęs, todfil bu
vę aišku, kad kažkas nclvar-

Dr. T. Dundulis 
gydytojas ir chirurgas 

4147 ARCHER A VENŲ R 
Telefonas Virginia 0086 

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

įtempimą, kuris 
aivos skaudėjimo, 

mo, nervuotu- 
caršt|, atitaiso

I 11 valandai ryte 
j| 8 valandai vakare. 

Apart ftvantadienlo ir ketvirtadienio.

Patarnavimas dienų ir naktį 
Graži koplyčia

Jos. F. Budrikę
3417.21 S. Halsted St 

Tol. Boulevard 4705
CHICAGO, ILL.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

ftventadleniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8*88

“Neues Viener Journal** ra 
šo apie mados dalykus Sovie
tų Rusijoj. Dabar SSSR mo
terys turinčios trumpų ir aiš
kų šūkį
“Mes norime rengtis elegantiš
kai!” Šio Šukio Šalininkių skai
čius Rusijoj kasdien didėjąn. 
Visiškai subankrutavę tie mė
ginimai, kad moteris reikia 
pripratinti dėvėti “proletariš- 
kų” madą. Dar 1933 met. ap
darų pramonės tyrimo institu
tas norėjęs įvesti vartojiman

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitege Avenue Phones Yards 1741-1742
t ■> m. ii,,,... ... . ....... . fi-'r, ui''urii't ■ i -

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 23M PUee Phones Canal 2515—Cicero 5227

Phone Onai 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

nai. Velnio neštas 
bažnyčiai sudaužyti 
gaidžio įsikišimo 
šventvagiško darbo, 
išvengęs godaus vokiečio dina
mito, dabar beveik kasdien eks
kursijų lankomas, giriamas ir 
glostomas dar ilgai, ilgai žada 
gulėti.

O kam teko ant jo sutikti 
gegužes tekančią saulę, šilely
je aidint gegučių kukavimui, 
pašvenčiais ir paliuniais skam
bant begalei lakštučių tas ma
tė gamtos grožio stebuklų.

VORUTA.
Senos vokiečių kronikos sa

ko, kad Lietuvos gilumoje, tarp 
tamsių girių ir klaikių pelkių, 
netoli Latavos upės, stovėjus 
stipri karaliaus Mindaugo pilis 
— Voruta.

Nuo Anykščių J Šiaurryčius 
už 3 klm. dunkso piliakalnis, 
vietos žmonių vadinamas šei- 
miniškėlių piliakalniu. Piliakal
nis giliau nekasinėtas, viršuje 
griuvėsių nėra, bet charakte
ringas savo profiliu ir sukasi
mais 
tosi, 
punkto

kojė. Išlaužę duris ir įėję į 
Miskanovičiaus butų, kaimy
nai senąjį vyrų rudę ant grin
dų gulintį ir vos alsuojantį. 
Nuvestas Į ligoninę Mickano- 
vičhis atgavęs sąmonę ir gy
dytojai muilo, kad jis greit 
pusveiksiųs Ir vėl gulės toliau 
maitinti savo žvirblius kaip 
maitinęs. (L. U.)

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

Ofiso Tol. Calumet 6892 
Rez. TeL Dronl 9191

Dr. A. A. Rodi
Rusas Gydytojas

MotariikU. Vyrišku
Ofisas 9192 S?

Valandos: 2-
d*Uoaia ir

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
wwe«rsrst.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
i iki b po piet, nuo 6 iki 8:80 Vak. 
kasdien. Nedfiliomis nuo 11.iki 1 b.P.

LAFAYETfE 8051.

JOHN B. BORDEN
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais

Mrs. Anelia K. Jarusz
Phyftlcal Therapy 

B and Midvrife 
6680 3. VVestcrn 
Avc., 2nd floor 

llemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
«e ar ligoninis*, 
duodu massage 
electric trest- 
mept ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer

ginoms patari* 
* mal dovanai.

Budrike) radio programai t 
WAAF, 920 k. Ncdčliomis 

nuo 5 iki 5:30 po pietų.
W11FG, 14U
* niiO 'B ’ikį

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8896

Dr. Susanna Slakis
Motoru ir valkų ligų gydytoja

S. P. MAŽEIKA '
8310 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Šaradoj palai sutarti

Tolophono: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISK
Norbert Tumavick

Lietuviai Advokatai 
4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Telcpnone: Republic 9728.

Ros. 1227 S. 50 AveH Cicero 
Telephono: Cicero 5395.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chivurgas 
ori.*. M4S So. AHHLA’iD AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulova-d 7820

Tel. Boulevard 6914 Dieną Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 ▼. Nedai nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. N atkelia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

: vysk. A. Bnrnnau- 
Biliūno, A. Vienuolio

». A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

elektra, pato 

kyklos vi 
ėomos. Vi _ _____
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman y
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8h 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akuietis.

Gydo staigia* ir chroniška* ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal at
jausimi metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W, 18th SU netoli Morgan 8* 

Valandų* nttą 19—12 pistų ir

10734 Michigan Avė
Phone Pullman 5703

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisus—127 N. Dcarborn St. 
Kumb. 1431-1434—Tel, Centrui 4411-2 
Namų ofisus—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 0 iki 8:80. 

Tel lloulovurd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais*— 

pagal sutarties.

(Vaizdelis iš Kauno gyve
nimo)

KAUNAS. — Anąsyk trys 
Kauno frantai vėlai naktį Vy
tauto parke sutiko tris pane
les ir su jomis liUėjo į Ligo
nines gatvę gerti. Kol išgėrę 
12 pusbonkių alaus ir 4 bon- 
kas vyho—išaušo, patekėjo ir 
pakilo saulė. Kadangi dienos 
metu Karmelitų ir kt. Kauno 
pliažuose be kostiumų mau
dytis drau0žiainąv įsilinks
minusi kompanija nuėjo į 
Karmelitų pliažų maudytis 
apie 5 vai. ryto. Merginos pir
ma išsimaudė ir išlipo į kran
tų, o išlipusios pradėjo savo 
svečių kišenes kraustyti. Vie
nas svečių pastebėjęs kišenes 
kraustant, išlipo į krantų ir 
pradėjo kraustytųjų vytis, ku
ri bėgo į krumUs. Tohi prisi
vijus ligi krūmų, iš kriimų iš
šoko 4 vyrai ir vienas svečiui 
dūrė peiliu į petį, o antras 
lazda drožė per galvą. Antri 
du svečiai pamalę, kad geli 
blogai baigtis, ten pat krū
muose pasislėpė. Po visko 
merginos su tais 4 vyrais nu
ėjo savo keliu. Svečių kišenės 
buvo švariai iškratytos.

Nukentėjusieji kreipės į 
krim. policijų, prašydami pik
tadarius surasti.

Krim. policija išaiškino^ kad 
tos trys panelės yra žinomos 
gatvės merginos, vagilės reci- 
divistės: Izabele Starkevičiū
tė, Magdė Paliukaitytč ir Elzė 
Rusteikaitė, o vyrai—“ 
nas” merginų globėjas 
Morchertas ir J, S adonis

Liepos 29 d. Kauno apyl. 
teismas šios linksmos grupės 
bylą sprendė ir Starkevičiūtę, 
Paliukaitytę ir Rusteikaitę nu
baudė po 3 mėn. papr. kalėji
mo, o Morchertą ir Sadonį po 
1 mėh. arešto. Be to, iš mergi
nų nukentėjusioms solidariai 
priteistas civilinis ieškinys.

(L. ž.)

DR. G. SERNER 
.LIETUTIS 

_^Tol. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

r JMDmERl Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtu?* 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9 
2420 West Marųuette Road 
arti W este m Avė. Hemlock 7828

Ofiso Tel Boulevard 5918 
Rez. Tel Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St 

^Ow. estb Md e«hnad BU.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8i80 

Nudaiiomls pagal sutarti

Sučėdljn laikų ir pinigus 
PARSIDUODA 

po $1.00 į savaite 
KAINOS NUO 

$3450 iki $99.00

Gentralinis statistikas biu* 
ras kasiHct renka žjnl^ klek' 
Lietuvoje yra gyvulių Ir pau
kščių. Dabar tokius duomenis 
paskelbė 1935 m.

Iš viso šiemet prisknituma 
579,390 arklių, iš jų 40,720 
kmneliukų> 102>480 1—3 mėtų 
senumo ir 436490 arklių 3 
metų ir senesnių, žymiau pa
didėjo tiktai kumeliukų skai
čius. Mat, šiek tiek pagyvėjus 
įyardikalavimui, ujkjmdnkai 
tuoj ėmėsi daugiau arklių au
ginti.

Daugiausia arklių turi Pa
nevėžio, Šiaulių, Tauragės, 
Raseinių, Alytaus, Utenos ir 
Ukmergės apskriŠiuosc, o au
ginimas labiau atsilikęs Za
rasų apskrity.

Raguočių skaičius nežymiai 
sumažėjo, ypač veršiukų. 
Pernai raguočių buvo 1,315,- 
430, o šiemet 1,311,850, kurių 
224,960 veršiukų, 819,740 mel
žiamų karvių ir 267,150 kitų 
raguočių 1 metų ir senesnių. 
Melžiamų karvių tiek pat bu* 
vo ir prieš metus.

Taip pat sumažėjo ]ir avių. 
Jų Šiemet priskailoma l,304»- 
140, o pernai ,buvo 1,309,850. 
Ėriukų skaičius siekia 760,640, 
1 meto ir senesnių avių 545,- 
500. Kiaulių skaičius sumažėjo 
ajrie 30,470. Pasunkėjus beko
nus parduoti ūkininkams teko 
Siaurinti kiaulių auginimą, 
kas matyti iš paršų statistikos. 
Jų Šiemet priauginta iŠ viso 
739,450 (apie 22,170 mažiau 
kaip pernai), 6 mėnesių ir se
nesnių kiaulių yra 518,520 ar
ba apie 8,300 mažiau.

Vrtfų skaičius, kaip parodė 
statistika, nepasikeitė, užtat 
žąsų šiek tiek padidėjo, šie
met vištų yra apie 2,841,500 ir 
žąsų 1,005,960. (Praeitais me-
>, , Į’,,, I,..„ — Į,.te.— ! ii. ■ ! I.  ................. i Į

■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

LaldotnviB Sąlygos 
Lengvais limekijimafei

REPublic 8340 
6340 So. Kedzie Avenue

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lahea 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 fld < 
vai po pietų ir nuo 7 iki QtM vai 
vakaro. NediUomia nuo 10 Ud U 
valandai diefc*.

Phone MIDWAY 2880

DR. J. E. SIEDLINSK1S 
dr.WsieBuSškis

GAS DANTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV., Cor. Frantleco 
Tel. Office Laf. 8650; ros. Virg. 0669

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

ž2..ąo

Panedžllo, Seredoa ir 
lygios 6 iki 9 

. onas Ganai 1175 
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600

O
i^ibG****^*^* i >■ į i.nte ii.ii

SPECIALISTAI

Triefonaa Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4*81 Sonth AsHani Avmmni 
Ofiao valandos:

Nuo 10 fld 12 diena, 2 fld 8 po pieta 
t fld 6 vėl. NediL boo 10 fld 12 

Rei, Taiepbena Plaaa 34*0

Vienas 
stebėt i nu btidu iš mirties iš- 

' gelbėtas 70 m. amžiaus uki- 
, ninkas LiubomiVas Mickano- 

vičilts. Jis buvęs didelis gyvu- 
lių draugaš. Kas ry^tų po įd 
dangti susirinMa^ę** per 100 

. žvirblių, kad išgavo geradario 
i rankų gautų pusryčių. Jau 

nuo metų prie tokios tvarkos 
pripratę žvirbliai, prie Micku- 

——————" n i^ftuiin lĮhi, .„p...................... ...

. _ ____MiŽ ■ O

Visa Anykščių apylinkė, pla 
Čiai išsiplėtusi abipus švento 
sius upės, savo kalnų kalne 
liais, Šilais šileliais, garsių tau 
tos vyrų 
sko, J. 
gimtinėmis, graži ir įdomi kiek* 
vienam lietuviui. Ne tik lietu
viui — net ir svetimšaliui. 1929 
m. aplankęs Anykščius I*eipci- 
go grafikos instituto prof. Bi6 
he su savo studentais, net lie
tingu rudens metu, negalėjo 
atsigerėti gražiais Anykščiais.

Bet Anykščiai nebūtų gar
siais nūdieniais Anykščiais, jei 
nebūtų

ANYKŠČIŲ ŠILELIO, 
įkvėpusio dainiaus Baranausko 
nnizų sukulti lietuviškosios no* 
ezijos šedevrų.

Ir šiandien keleivis, į j| pa
tekęs, junta ypatingų, šventai 
iškilmingą rimtį, gyvena kūrė
jo nuotaika ir girdi, kaip žie
delis kraunas, grybas iš po sa
manų skverbiasi, šventoji te- 
liaškenas; mato, kaip iš pušies 
pušin voverytė liuoksi, į tan
kumyną baili stirna striuoksi 
ir... jo pakrašty, prie upės* sta
tosi naujus, grynai lietuviškas 
kurortas.

Dešiniame šventosios kran
te, buvusio garsaus šilelio kel
mus dabar dengia atžalos ir 
krūmai. Tik kalno tebestovi 
kelios |>asenusios pušys, pra
eities didybės liudininkes.

Po jų kojomis, slėnyje telk-* 
šo paslaptingas

KARALIENĖS LIŪNAS, 
kuriame, pasak legendos, gau
džią rudens naktį, su visu ket
vertu paskendusi nenuorama 
gražuolė karalienė. Dar ir da
bar apylinkės gyventojas ai 
vėlus keleivis, nakties 12-tą. 
girdi liūne ne tai vaitojimų, 
ne tai pagalbos šauksmą ir žir
gų prunkštimą.

Kiekvienas, aplankęs tų pa-' 
slaptingų, alksnių, j ievų ir apy
nių vainiku apsuktų, nendrė
mis, ajerais ir maurais užžė- 
lusį, tamsiais akivarais burb
siantį Huną nebeabejoja legen
dos tikrumu ir įsitikimų kad 
jis tikrai vertas karališkos 
tragedijos.

Antra Anykščių šilelio įžy
mybė —

PUNTUKAS.
Anykščiai — Kurkliai vieš

kelio 7 kilometre, šilelio pa
kraštyje, vieno kalnelio pašlai
tėje guli pasenės, susimąstęs, 
geros pirties didumo akmuo. 
Daug matęs ir daug girdėjęs. 
Jo atsirėmę saulės atokaitoje 
šildėsi 1931 ir 1863 metų “pa
liokai”, šaunąs prancūzai ir 
pilki 1918—20 metų partiza-

Anykščių 
ir tik dėl 

išvengęs 
laimingai

ANYKŠČIAI

tais vištų buvo 2,860,770, o žų- 
#ą 1,008.840) ► Ypač žąsų augi
nimą padidino Marijampolei. 
Vilkaviškio, Tauragės, Rasei
nių Ir Telšių apskričių ūkinin
kai, kur jų užaugino apie 40 
nuoš. bendro skaičiaus. Tsb.

i * 1 ' .'
i,iiUiA.||1^»I<i Uit'tii* ................ .

Fotografija adreso 
vietoje 

I- 'te.f.■■>«« ■ ■

Vienas jaunu# diantlUBr prieš 
išvykdamas į Indiją, susipaži
nęs Amsterdame su grąžla 
mergina. Atsisveikinant ji (tei
kusi savo atvaizdų ir korčiu
kę su gavo adresu. Kelyje olan 
dns korčiukę pametęs. Visos 
pastangos surasti merginą ad 
rošų biuro pagalba nuėję nie
kais. nes olandas daugiau 
kreipęs dėmesio tį merginos 
grožį, negu | jos pavardę. Ta
da olandas griebėsi visiškai ne
paprasto budo:.,parašė laišką, 
o adreso vietoje užklijavo 
merginos fotografiją ir apačio
je parašė: “Prašau Amsterda
mo pašto įteikti laišką Šiai jau* 
nai damai. Laiškas labai svar
bus tai vedybų pasiūlymas”. 
Amsterdamo paštininkui visaip 
stengėsi surasti,/atvaizdo ori* 
ginalų, bet nieko neišėjo. Pa
galinu paštas atspausdino at
vaizdą laikraštyje, ragindamas 
ateiti pasiimti laišką. Jau ki
tų dieną atėjo išraudusi mer
gina, kuri nekantriai laukusi 
atsakymo iš savo draugo In
dijoje. - f

Žvirbliai išgelbėjo 
žmogaus gyvybę

I », MII .»ilJtA. ii, ,■

Hercogovinos kaime

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

2406 We«t Madhon Street
VaL 1 iki . 8 po piety. 6 iki 8 vak.

Tel Seeley 7880
Namą telefonas Bninswfek 0597

J, F. BADŽIUS
668 West l8th Street ■ Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street ■ Phone Monroe 8377

iftOMlVi-riiiĮ-j, iiį. ..... , i,,w»

L J. ZOLP
1646 West 46th Street l’hones Boulevard 5203-8413
1/1 1 1 ' ' 4 -i- i.- ■ ■■ ■ ■■ - - - ■- ■

Vatendoe: nuo 1—8 ir 7—-8 
įdomia ir ned*L nasrai ištarti 
•s. 6*81 Šou California Arame

Tatotaaa B«*ubUc 7**8

Lietuvos Naujienos
Mindaugo sostinė, verčia ma
nyti atatinkų kronikų ir kiti 
duomenys. Kaip tik Už keleto 
kilometrų yru Latavos upelis 
ir Latnvcnų kaimas. Arčiau to 
upelio kito piliakalnio nėra. 
Apylinkės miškingos ir pelkė
tos. Pro pat piliakalnį 
rio upelis ir visas Vi 
takas, keliasdešimties kv. klm. 
rajonas vadinamas Puvariais 
Nuo to ir pilis galėjo būti pa
vadinta Voruta (Varuta?). Be 
to, klft‘ganų, žinyčios, piliakal
nių lieknuos ir susisiekimui 
geros šventosios upės artumas 
liudija, kad jau gilioje seno
vėje — seniau negu kitur, 
Anykščių apylinke buvo apgy
venta. Savaime aišku, tokioje 
vietoje buvo reikalinga stipri 
pilis ir administracinis cent
ras.

Pagalinu keturiolika salų pa
sipuošęs Rubikių ežeVas, ketu- 
rioliką bažnyčių rodą Storių 
kainai, skardingi Kasugorai tei
kia Anykščiams Lietuvos Švei
carijos vardą.

■  —"i      1. ■   .n.i,.,,iiw I 111,111           I   y  

Laidotuvių Direktoriai

Pirmadienis, rugp, 19, 1935

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

Ksnwood 5107 
VALANDOS: 

nuo 9 
nuo 6

Nuo 9 iki 10 ryto, nuo

Dit VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Aldų SpeciaMBtag, 
Palengvins akiu f 

esti priežastimi 
svaigimo, akių abtei 

Ino, skaudama akiu____ „---------
trumparegyste Ir toliregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose ateiti 
kiniuose eg:

dat. Speniai* atyda atkreiptam i mo- 
tkys atital- 
Id 8 V. Ne

davimas daromas mi 
d* mažiausias kini

us. Kreivi 
mdo» nuo

NAUJIENOS. Chicago, I1L

apdarą, kuris dėvimas darbo 
ir sporto metu. Kai kas buvo 
pasiūlęs dėvėti rubus, pana
šius j senovės romėnų apda
rus. Dabar kiekviena moteris 
kuri mėginu pasirodyti tokiais 
febais gatvėje, yra išjuokia
ma. Maskvos policininkės ka
tegoriškai atsisakiusios ateiti | 
darbą apsirengusios vyriško
mis kelnėmis, kurios buvo hu 
matytos pagal jų uniformą. 
Vadovybei nieko kito nelikę, 
kaip leisti joms 4<Mti sijonus 
ir pnltuš, Ir fabrikų darbinin
kės mažai benešiojaHČios anks
čiau taip mčgtas vyriškas kel
nes. Neturėję pasisekimo ir 
didžiųjų tekstilės pramonės fa
brikų audiniai, kurio buvę iš
marginti lozungais, traktoriais, 
lėktuvais, dujinėmis kaukėmis. 
Sovietų moteris neklausanti so
vietiškų nevykusių modistų it 
žiūrint j Paryžių, kur naujos 
mados skoningai parenkamos, 
šis reiškinys esąs pastebimas 
ne tik Maskvoj, Leningrade ir 
kituose didesniuose centruose, 
bot taipogi ir kaime, kur taipo
gi moterys norinčios eiegan 
tišktti apsirengti. Ir centrai!- 
nes Azijos sovietų respublikų 
moterys pradedančios dėvėti 
europiečių moterų rūbais, at
mesdamos savo tautinius ru 
bus. Pastaruoju laiku Sovietų 
vyriausybė taipogi eme pritar
ti šiems moterų reikalavimams 
ir visitose krašto centruose 
steigiamos moderniškų rūbų 
siuvyklos. Bet jos nespėjan
čios patenkinti visų reikalavi 
mų. Esą dabar Sovietų Rusi
joj prasidėjusi tikra madų re
voliucija, kurios išdavų dat 
nė numatyti ųesą galima.

(L. &)
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NAUJIENOS, Chięago, I1L

MILŽINIŠKAS SOVIETŲ ORLAIVIS ANTRU KARTU BANDYS SKRISTI AMERIKON

KORESPONDENCIJOS

žmo

Vienutinė Tokia
Padarome Visiems Greitai

Anglų Kalboj

The Daina

užtruko Floyd

Kaina $2.00

Chicago, UI.1739 South Halsted Street,

Gausite NAUJIENŲ ofise

HA HA

ouroveB 
THOSB 
FUNNV
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• AKI MA!

WEL_U/ 
MAYBE 
THIS 

IS MORE 
SERIOUS 
THAN

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Connecticut valsti 
jos miestely sekma 

dienį praleidus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

DĖL ORU VIRŠ 
ATLANTIKO

tinkamos sumanytam
i į Lietuvą.”

be abejonės, Oro

šitos jų pastangos 
Feliksas Vait- 

rėmėjai turėjo kan- 
šiol ir jiems nepri- 
iki galo. Lakūnas 
bus tinkamos skri- 

Tikimės, kad

Kimball, valdžios 
viršininkas New

Graži vieta, medžiai, malo 
nūs pavėsis. Gėlės puošia dar-

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lenkai nori pamaty 
ti Lietuvą.

parodytas milžiniškas sovietų orlaivis “URSS No. 25”, kuriuo lakūnas Sigizmundas Levancvskis bandė skristi Amerikon 
šiaurinį polių. Kaip žinoma, jis turėjo gryžti atgal dėl per didelio aliejaus aikvojimo, kurį išvystė jo aeroplano motoras.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Hidden in Velveeta’s richlv nrild 
Cheddar Chceeo flavor are health- 
protectiyc elementą of many fooda.

It’a wonderful for children. Serve 
Kraft Velveeta—in aandwichea, in 
cooked čiukes ... often!

VVATCH OUT/ 
low BRIDOE 

AHEAD, 
PETERI

ir gerai pamokytas 
Jo moteris brangių 
siuvėja, turinti savo 
pačiame New Yorke, 
vasarinius mėnesius 

būna uždaryta, ir jie

atėjo pusnuogis ir basomis 
kojomis. Mes visi sutikome 
būti kaip namie ir be švarko 
sėsti prie stalo. Visgi bent 
marškiniais padengėme dalis 
griešno kūno, tačiau šis vys
kupas buvo gana prastas—ne 
vietoje. Rodos, kad visi tie 
žmones, kurie nešioja atbulus 
kalniečius, vienaip žiuri į 
žmogų, kuris darbą dirba. Pas 
tuos žmones nėra nė mažiau
sios pagarbos. Tad ir šis aę- 
chlrejus, ar jis pats yra ne
praustaburnis, ar jis mano, 
jogeį lietuvis negali suprasti,

siuvykla 
čia pas lietuvius vakadjas pra
leidžia. žmonės gana malonus. 
Jis gerai kalba anglų kalba, jo 
moteris kiek prasčiau, ir labai 
tankiai jis jai aiškina prigim
ta kalba. Viso mes Čia buvome 
septyni.

Brooklyno lietuvaitė kalba 
rusiškai, lenkiškai, vokiškai, 
latviškai ir gerai lietuviškai. 
Aš jai atiduodu didelį kreditą. 
Bet tiedu žmonės kalba labai 
tankiai sava kalba, šeimininkai 
paseka juos. Viešnia lietuvaite 
paseka visus. Kalba visi rusiš
kai, tik mano “geresnė pusė” 
ir aš kalbame lietuviškai arba 
angliškai.

Lietuvos turizmo sąjunga 
gavo žinių iš Vilniaus, kad 
rengiamoj ekskursijoj iš Len
kijos į Kauną buvo susirašę 
net virš 1,000 žmonių. Lenkų 
vyriausybė, pajutusi, kad toks 
didelis skaičius lenkų nori vy
kti pamatyti Lietuvą, visai 
uždraudė ruošiamąją ekskur
siją. Tsb.—

kad sėdant prie stalo reikia 
prisilaikyti tam tikro manda
gumo.

Stebėjaus iš tos lietuvaitės, 
kuri per vieną sekundę tapo 
rusė ir lietuvaitės nė pėdsa
ko neliko. Nekaltinu Šeimi
ninkų, nes jų gal ir pareiga 
yra svetį priimti taip, kaip jie 
geriausia sugeba. Vis gi, ar 
nebūtų gražiau kalbėti, jeigu 
jau ne lietuviškai, tai bent 
angliškai? Musų tautininkai 
labai mėgia kaišyti lietuvių 
kalbą visokiais senais perlais. 
Bet kai tik sutinka rusą ar 
lenką, tai tuoj lietuvis tampa 
tokiu, su kokiu jis susitiko. 
Man nepatiko tas rusų dvasiš
kis, kuomet jis šaipėęi iš lie
tuvių prastos rusiškos tarmės.

— Rytietis.
su? Rusas kalba savo kalba, o 
lietuvis, net ir geras tautietis, 
turi pasiduoti ruso norams. 
Kuomet lietuvaitė neištaria 
tinkamai rusų žodžių, tai rusų 
vyskupas ją pašiepia. Kodėl gi 
rusas nebando 'kalbėti lietu
viškai?

Jeigu rastųsi vienas lenkas, 
tai musų 10 lietuvių taptų 
lenkais ir kalbėtų “poniškai”. 
Kodėl taip? Kodėl gi lenkas 
nebando kalbėti lietuviškąi? 
Toki klausimai erzino manp 
mintis. Kodėl, lietuvis tampa 
visoks, bet rusas ar lenkas 
pasilieka savas žmogus? Mano 
“geresnė pusė” ir aš nuspren
dėme laikytis vietinės kalbos: 
tarpe maišytų žmonių kalbė
jome angliškai.

Man nepatiko tas rusų vys
kupas, kuomet jis prie stalo

per
Kada motoro yda bus sutaisyta, Sigizmundas Levanevskis bandys dar sykį skristi

Rugpiučio 3 d. buvo giedras 
sekmadienis. Pasiliuosavus iš 
šešių dienų darbo savaitėje ir 
tų begalinių problemų, su ku
riomis prisieina grumtis per 
visas darbo valandas, bent sek
madieny norisi laiką praleisti 
ten, kur dirbtuvės aukštų ka
minų nesimato ir mintis pasi- 
liuosuoja nuo įtempimo darbo 
valandose. Kad padaryti gyve
nimą kiek šviesesnį, susitarė
me su savo “geresne puse” 
praleisiti sekmadienį nedidelia
me Connecticut valstijos mies
tely prie artimo juros kranto, 
pas draugus, kurie turi vienos 
šeimos šešių kambarių namą, 
gražų daržą, daugybe gražių 
gėlių ir gyvena tik; du. Trečias 
Šeimynos narys, sūnūs, net ir 
vasarinių vakacijų metu lanko 
pamokas ir namie šiuo laiku jo 
nesirado.

N. Y. Maloni lietuvaite, t. y. 
šeimininkų giminaitė, gera tau
tinių minčių panelė. Du sve- 
timkalbiai europiečiai, atvykę 
iš New Yorko dyklaikį čia, pra
leisti. Vyras yra koks tai inži
nierius 
žmogus, 
drabužių 
siuvyklą

(Tęsinys nuo 1-mo pusi.)
Dr. J. L 

Oro Biuro 
Yorke, aną dieną pareiškė AL- 
TASS sekretoriui, A. S. Vai
vadai, kad Šiemet iš viso te
buvo tik dvi dienos patogios 
skridimui per šiaurinį Atlan- 
tiką, birtent: viena diena bir
želio mėn. pradžioje ir antra 
—kai bandė pakilti su save 
lėktuvu, bet susikūlė, broliai 
Monteverde (birž. 22 d.).

Birželio pradžioje tačiau 
Vaitkus dar nebuvo nė pradė
jęs daryti instrumentų patik
rinimus. Tas darbas buvo pa
baigtas tik apie bidželio pabai
gą, o paskui reikėjo atlikti 
“svorio bandymai”, kurie dėl 
audrų New Yorke ir kitų prie
žasčių užsitęsė gana Hfirai—ligi 
antros pusės liepos mėnesio.

ORO BIURO VIRŠINIKO 
ŽODŽIAI

Pavalgę pietus vėl susėdome 
po medžiu ir. ve vieni kalbame, 
kiti skaitome laikraščius, ir 
laikas slenka.

Bet štai ir netikėtas svečias 
— žmogus su atbulu kalnie- 
rium. šis žmogus prabilo sava 
kalba. Rodos, kad'jis čia suti
ko visus savo parapijonus. Jis 
rusiškas archirejus. Visi suti
ko kalbėti rusiškai.

Aš nepavyzdžiu, kad 
gus kalba svetima kalba. Bet 
jeigu musų lietuvių čia yra 
dauguma, tai kodėl gi nekal
bėti sava lietuvių kalba? Ko
dėl gi lietuviai turi tapti ru-

Thls*delicioui chaose food ls
DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELFI

Niežėjimo, IftbSrlmų ir Dedervine*— 
Žemo greit palengvina skausmu* nuo 
■uhvelnina irltacija nuo Eczemos. spuo
gų Ir panatių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo tvarus ir saugus vais
tas prątalinimul odos iri tad jų. Užkir
tas Good Houaekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c. 80c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

/įhM į

Sėkmingai praėjus “svorio 
bandymams”, apie kuriuos 
“Naujienose” buvo savo laiku 
gana smulkiai * pranešta, Įeit. 
F. Vaitkus buvo pasiruošęs pa
kilti ir skristi į Kauną. Tai 
buvo antroje pusėje liepos 
mėnesio. Vadinasi, nuo to lai
ko jisai laukia tinkamų oro 
sąlygų virš Atlantiko ir šiaur
vakarinėje Europoje.

Norvegų hydroplano kelionė, 
kaip jau minėjome, rodo kuo- 
aiškiausiai, kad nuo to laiko iki 
dabar nebtfvo galima be susto
jimo perskristi per okeaną. Bet 
dėl didesnio tikrumo buvo at
siklausta dar paties Oro Biu
ro viršininko, kad jisai, turėda
mas savo įstaigoje visus re
kordus, pasakytų, ar per pas
kutinį mėnesį laiko buvo bent 
viena diena, kada Vaitkus bu
tų galėjęs lėkti. Ir štai kokia 
telegrama užvakar atėjo nuo to 
viršininko:

“CONDITIONS SINCE 
DLE OF JULY HAVE 
BEEN SUITABLE FOR 
POSED 
FLIGHT.

JAMES H. KIMBALL.”
Tai reiškia: “Sąlygos nuo 

vidurio liepos mėnesio mėnesio 
nebuvo į 
skridimui

Kada šitaip kalba valdiškos 
įstaigos galva, be kurio pata
rimo neišskrenda iš New Yor
ko nė vienas trans-atlantinis 
lakūnas, kuris turi valdžios lei
dimą, tai kiekvienam privalo 
būti aišku, *kodėl musų lakū
nas taip ilgai 
Bennett airporte

Galima,
Biuro patarimų ir nepaisyti. Ji
sai neturi galios uždrausti la
kūnams skristi kad ir blogam 
ore. Bet toks nepaisymas 
dažnai pasibaigia liūdnai: pa
žiūrėkite, kas atsitiko su gar
siuoju VViley Post, kurį Oru 
Biuras buvo įspėjęs neskraidyti 
Alaskoje, nes tenai siaučia lie
tus ir miglos!

Tie žmonės, kurie per savo 
neišmanymą arba iš piktos va
lios atakavo ir tebeatakuoja 
Feliksą Vaitkų už tai, kad ji
sai vadovaujasi Dr. J. H. Kim- 
ball’o nurodymais ir laukia pa
togesnių orų,—tie žmonės ban
do ne tik sunaikinti visą dide
lį darbą, kuris buvo atliktas 
organizuojant šį skridimą Lie
tuvon, bet ir pražudyti musų 
jaunąjį lakūną! r

Tačiau 
nueis niekais 
kus ir jo 
trybes iki 
truks jos 
skris, kai 
dimui sąlygos 
dabar jau nebereikės jų lauk 
ti ilgai.

MID- 
NOT 
PRO- 

LITHUANIAN

LOOKED 
AT 

FIRST.

Stop 
Itching 
Skin

žemo
5KIN IRRITAUONS



Apžvalga
Politikos Komisijos,

Aišku

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

dvi Jo malonios Ha
lis įgimtas kalnietis

NUO KARALIAUS 
SALAMONO UGI 

MUSSOLIN1
Entered aa Second tilass Mattel 

Mareli 7th 1914 «t the Post Office 
df Chicago, IU. nndėr tlte uct b! 
ttarch Srd 1479.

Apie penki mėnesiai, kai Norvegijos valdžia yra 
socialistinės Darbo Partijos rankose. Jos premjeras — 
Johann Nygardsvold, senas socialistų veikėjas. Bet so
cialistai dar neturi absoliučibs daugumos Norvegijos 
parlamente. Iš 150 visų atstovų Darbo Partija turi 69 
atstovus, t. y. jai trūksta 6 mandatų iki pusės atstovų 
buto sąstato.

Todėl socialistai gali valdyti Norvegiją tiktai su 
kairiųjų valstiečių parama.

Tačiau, kad ir nekontrdltučdami pilnai parlamen
tų, Nči-vėgijos socialistai sugebėjo pravesti keletą gerų 
sumanymų. Tapo atšauktas įstatymas, kuris apsaugo
davo Streiklaužius. Tapo atšauktas kitas kenksmingas 
darbininkams įstatymas, kuris atimdavo balsavimo tei-

nantiėms pašalpą.
Valdžia su parlamento pritarimu padidino' foridą 

bedarbiams šelpti nuo 34 milionų kronų iki 77 milionų.
Sulig bolševikiška logika tai reikštų “kapitalizmo 

lopymą* arba “supuvusį oportunizmą” ir “reformizmą”. 
Bet darbininkų klasei toks “lopymas” yra labai naudin-

Piiiei melų .... —
Triiris foltaeafaihs
Pinigui reikia siųsti tmftto Money 

Orderiu karta au uiaakymu.

Naujienos eina kasdien, ilsklriabl 
sekmadienius. Leidlla Naujienų Beh- 
drovė, 1789 S. HtUtnd SL, Chicago, 
J1L TeMtMM CMtel ItM.

BuhėrlpUbn Raksi
14.0b per year ln Gonada
|7.00 pat year outlide of Oiicajo
18.09 per year tu Chicago 
8o per copy.

Kad Abisihijdš ValdoViį gi
mine yta labili šėnk, pripa 

i; Abisihi

Krista AbMlijos nMritffimo 
Ūdrija

gimimo gadynės, kuomet pa
saulis staiga padidėjo, Abihh 
nija vis paliko paslaptingąją 
kunigo Jono karalyste. Po to 
prasideda drąsių ir nuotikingų 
kelionių amžius, kuomet imta 
griauti siauri viduramžio žc*- 
mClapiai ir penkioliktojo šimt
mečio pabaigoje vienhs portu
galų karaliaus dvariškis paža
dėjo fcnvo valdovui 
dingusių krikSČionlkąjų

ATŠAUKĖ PRIEŠINGUS DARBININKAMS 
ĮSTATYMUS NORVEGIJOJE

AbinihiSliH pnKlžymfjo knip 
(tiHHon ruMcH korys naujai- 
Hihis laikais. Ne tik ties Ado
niu su Italais, bet ir kitose 
kautynėse esant didesniam 
priešų skaičiui, abisinicds iš
eidavo nugalėtojas. Draus
mingumas Jam įgimta savybė 
ir jis yra giliai įsitikinęs, kad 
joks europietis nėra jo vertas 
priešas. Jis besupranta dėl 
kO m urna per didyjį karų pri
sireikė kasti duobes žemėje ir 
josfc šlėptis.

Afrikos karalystė Ethiopija, kurią rengiasi užka
riauti fašistiškoji Italija, tiaug kartų šaukėsi Tautų Są
jungos pageltos. Aukščiausioje Tautų Sąjungos jstai- 
goję sėdi kartu su kitų didžiųjų valstybių atstovais it

htidengti 
vata 

lybę. Teturėdaihbs rticnkiau- 
sias žinias bei kelrodžius nar
susis portugalas pasiekė šį 
kraštų, kur jį malonini priėmė 
Bėgus Rugutis, khtalių kara
lius — arba Abisinijos impe
ratorius ir galėjo užmegzti 
draugingus santykius tarp Pdr* 
tugalijoš it Abisihijdš.

Karpiuko pavaduotojas, fna*; 
tyt, benori elgtis taip, kaip ėl- 
giąmasi eiviližUbtame pžteAuly-, 
je, kuomet jisai norį įkasti so-( 
Ciaiistams.

Koks Čia principas?

Toliaus. Dabartinis “Lituos”; 
rėdaktorius rašo, kad pp. Vi- 
hiktii ir Vitaičiui kas tėh ban-į 
dąs suvaržyti “laisvę zddžio, 
spaudos ir fsitikinimo’\ ir dagi 
suvaržyti “administratiVhim Jpė-! 
riadkom”, t. y. biurokratišku*! 
despotišku budu. Jeigii t Ai foi 
tų tiesa, tai p. Rastenis gkli 
būti tikrai, kad prieš šitokį 
despotizmo pasirėiškifną šotia- 
listai pirmutiniai pakeltų bal
są, nežiūrint, ar nusikaltėlis, 
naikinąs aukščiaus paminėtą
sias laisves, butų Bagoėius ar 
kas kitas. Nes laisvė žodžio,; 
laisvė spaudos ir laisvė įsitiki-

taria Ethiopijos?
Šėhiaus, kada Maskvos atstovas Litvihovas daly

vaudavo kokiose ttors Tautų SąjUhgoš kdnfefencijosė 
(sakysime, nusiginklavimo konferencijose), tai jisai Vi
suomet sakydavo smarkias prakalbas, draudendamas 
“kapitalistiškas* ir “iniperialistiškas” valdžias pasitai
syti, 0 kad Bei tai pasaulis, girdi, susilauksiąs pasibai
sėtino likimo. Bet kai dabar prieš keletą savaičių susi
rinko Tautų Sąjungos taryba svarstyti Ethiopijos klau
simą, tai apie Litvinovą nebuvo nieko girdėt.

Nors jisai yra Tautų Sąjungos tarybos narys, bet 
jisai nepėšakė nė Vieno “spyčiaus* prieš irtipėrialifetiš- 
ktiš plėšikus. Nė vienu žodžiu jisai nepasmerkė Italijos 
fašizmo, kuris eina atvirai prie Ethiopijos užkariavimo.

LitvinoVhš tdmė Tautų ŠąjuhgOs tarybos susirin
kime dalyvavo. Jisai dagi pirmininkavo. Jam besėdint 
pirtnininko kedėje, didžiųjų valstybių atstovai svarstė 
Italijos pasiūlymą, kad Ethiopijos klausimas butų iš
spręstas, pasiremiant slapta 1906 mėtų šUtaftiih. Ethio
pijos įgaliotinis griežtai priešinosi tokiam sumanymui, 
rtufodydamas, kad minėtoji sutartis tarpe valstybių bu
vo padaryta be Ethiopijos pritarimo. Pagal tą šutantį 
fcthiopija turi būt padalinta į tris “įtakos sferAs” — 
Viena italų, antra, franeuzų, trečia anglų.

Ethiopijos įgaliotinis nurodinėjo, kad priimti tą 
sutartį Ethiopijai reikštų amžinai patekti po svetimu 
jungu, be vilties kada nors atgauti nepriklausomybę. 
Bet ar tarybos pirmininkas Litvinovas užtarė Ethiopi- 
ją? Anaiptol. Jisai, kaipo pirmininkas, bandė net per- 
kalbėti Ethiopijos atstovą, kad jisai balsuotų už rezo
liuciją, kuri siūlo įvykinti 1906 metų sutartį link Ethio
pijos!

Tai šitaip Maskva “kovoja” prieš imperializmą ir 
fašizmą. Tai šitaip ji “gina” silpnųjų tautų teises.

Sovietų valdžia dar niekuomet nėjo prieš Italijos 
fašizmo siekimus. Maskvos diktatUfra visuomet buvo 
geriausias draugas MusšOliniO. O tos bolševikų šnekos 
apie “kovą prieš fašizmą ir karą” tai ~ humbugas pūb* 
likai akis dumti.

jos laikraštis per kokias mettiš 
laiko be paliovos šipeižė jį ir 
kitus SLA. Pildomd^Tarybbš 
barius, piešdamas juos, kaip 
apgavikus, grašiagaudas, nu
pirktais balsais patekusius į 
viršininkų vietas Susivienijime 
ir t. t. Kuomet “Sadara” šitaip 
drapste'SfcA. Pila. Taryta nr-

VI ETOJE RIMTŲ DISKUSIJŲ 
— BLOKAS

cialistai Visuomet gynę ir gihš.
Tščiau Ar čia yra principo 

klausimas^
Dėl ko Bagočius susikirto su 

sandariečių organizacija? Del

ftių VUhtUVių pasėkėję ghiiė 
pflstlkingaMn Mchtlikšs Pir
masis, kuris laikomas tautinės 
kėfhlių giminės kurėjtlhi Jis* 
paiHircrndhmaš kilmė# teise da
vė savo tautai Judėjos Liūto 
ženklą. Liuths laiko letenoje 
valdžibs skeptrą, kurio viršų* 
bėję mhtyti kryžius 
kad kryžius yra grynas neftuši- 
praliipas^ (Salaipono laikais 
niekas dar nežinojo) bet Abi
sinijos valdovą dat ir šiandien 
supa pusiau dieviška# vairik 
kas. Tai neliek istorines tei
sybes Jausmas; Istoriškai kšb 
bartt įelima daug datigi'ali ti
kėti abi^iriiėČihmsį bėgu Hil- 
tėridi SU šaVd Vokiečių fičr- 
diškąja kilme;

Kaip dažnai etsilIkdaVo 
ankščiau, taip it po atradimo, 
Abisinija norėjo viską pa
miršti ir būti pačiai užmirštai* 
pasitenkindama npinąstymrtiš 
aplink savo dieviškąją kilmę. 
Abisinijos valdovų bamai 
tvirtina, kad Jie tiesioginiai 
karaliaus Šalaftlonb it* karalie
nės Sobos įpėdiniai, štai kaip 
pasakojama apie jų pinmįjj 
susitikimą: “Ir kuomet ji at
vyko pas Salanioną, ji viskų 
pasakė jam kas buvo širdyje. 
Ir Salamonas atsakinėjo į Vi
sus jos klausimus; ir niekt) ne
beliko paslėpta, ko nebūtų pa
sakęs jai Salamonas”. AbiSi- 
niečiui labai šventai tiki šio# 
legendos tikrove ir laiko ją 
kaip nesugriaunamą istorijos

Aešioliktainc Šimtmetyje 
Abisiniją užplūdo galhsai, at
vykę iš pietinių Adeho Įlan- 
knh krantų. Didelė Abišinijos 
dalis apgyventa Šio# tautelės 
žmonių, kurie be pasipriešini
mo Valdomi Salhmono ainių. 
Kiti krašto gyventojai yra ne
grai. Tikras abteihibtis yra 
alyviniai — bronzinės spal
vos tipas. Jo akys rudos, plau
kai juodi, vidutinio Ūgio, drą- 
#uS žvilgsnis, kurį išdirbo ko
vų amžiai. Kare jis veikia 
greitai, kaip žaibas.

džio, spaudos ir 
laisvę.

Kada. “Dirvoje”
Visokias hesąmoMš

rini tai p. VItkitis MM A. L.| 
T* Sandaros Apšvietos Komi
sijos narys (ta komisija, pagal 
Sandaros įstatus kontroliuoja 
“Sandaros” redakciją), o p. 
Vinikas tavo tos organinei jos 
(statų ir 
narys.

Tačiau 
užimdami 
Sandaroje Po tik nebandė su
stabdyti tboh oMalio sandarie
čių organo šrhėižtus, bet ir ne-* 
protestavo prieš juos, jų tylė
jimai darė |spud|, kad juodu 
Sutinka su tuo, ką Vaidyih 
“Sandaroje” pliauškia. Todėl 
SLA. prezidentas, gindamas 
ShVd IV kitų l*ild. Tarybos na
rių gerą VaVdį it Organizacijos 
garbę, pasakė <tiom dviem san- 
dairiečių viršininkam, kad jų 
pozicija Sandaroje nėra Huderis. 
narna su jų užimamomis vieto
mis Susivienijime; Juodu arba 
turi nuimti huo saVęs atsklco- 
mybę už oficialio sandšrieČlvj 
oikaiid šmeižtus* Urba pasida
rys nebegalimas tdliihėsnis 
kooperavimas su jais Susivie
nijime;

Kbkį priUčIpį čibndi ’sldaužė 
hdV. lUgėČlūs') JisAi pt’blosta- 
vb prieš saiidatibčlų bVgano in-t 
kriininaViifiuš Ir Šmeižtus. Ar 
p. Raštėhiš sHkys, kad žodžio{ 
laisvė yra tas pat, kas ŠiiielŽt- 
Inb laišVČ?

Ir ‘kur čia yra tas baudimas 
“administra'tivnim poriadkom”,, 
apie kurį Karpiuko pavaduoto-, 
jas rašo su tokiu pasipiktini, 
mu *1 feagočius j Uk nieko kito) 
nepadavė, kaip tik išreiškė sa
vo nuomonę Vinikui ir Vitai
čiui. Bausti jisai nė vieno jų 
nebaudė ir negalėjo nubausti, 
nes jisai tokids galios Visai ne
turi. SLA. sekretorių Ir redaW 
torių galėtų nubausti tiktai vi
sa Pild. Taryba. ?

Jeigu Rastenis žbdžio 
laisvę ir įsitikįnimų laisvę, tai 
kodėl gi jisai nepripaŽjsta tOs 
laisves F. J. lūžiai Ar W 
civilizuotame pasaulyje, kur 
“kraujo korupcija” jau yra at
mesta, dar itebera galioje “pro
to korupcija” ?

Vitoiėio^fchadja

Kad SLA. prezidentas ne be 
reikalo piktinosi nešvariomis 
“Sandaroš” atakomis* fnatyt*, 
jau iš to, kad su jo htidmdhė; 
sutiko pats VitŠitife; JiŠai 'fė-i 
zignavo iš A. L. T. Sandaros 
apšvietos komisijos ir parašė 
Sandaros centrui laišką, karia
me tarp ko kito sakoma:

“Akyvaizdoje to fakto, kad 
‘Sandari^ ^tsislėjjės fefie^ob 
dabartinei SLA. Vadovybei 
opozicijon ir kadangi Sanda
ros konstitucija visišką San
daroš brgano priežiūrų par
veda Apšvietos Komisijos, 
kontrolei, pagaliau, atsižvel
giant į SLA. organizacijos 
gerovę ir reikalingumą da
bartinėj SLA. vadovybėj pa
laikyti visišką harmoningą 
veikimą, todėl kitos išeities; 
nesurahdū, kaip tik išpildyti' 
SLA. Prezidento AflV. F. J. 
Bagočiaus pageidavimą (mu
sų pabraukta. —; “N.” Rėg.). 
Todėl pasiremdamas SLA. 
geroves pagrindu, nes man 
rupi palaikyti kuohąnnonin- 
giausias frontas ŠLA* Vado
vybėj e, šiuomi rezignuoju iš! 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Apšvietos Komisi-, 
jos ir meldžiu mano rezigna
ciją paskelbti Sandafoš or
gane ^Šandšrbjė’? ”

Bet “Sandara” šito rbžigna/ 
bijos laiško hepaskelbė. Laiky
damasi savo “linijos” Šmeižti 
Pe savo partijos žmonės Susi- 
Vienijifne ir kurstyti nesutiki
mą tarpe ŠLA. viršininkų, ji 
rėkia apie “kairiųjų terorą” 
Susivienijime.

Tilo tarpti iš VitMičio - laiško 
kiekvienas gali matyti, kkd nie
ko panašaus į tai, ką pasako* 
ja ji ir Rastehis, nėra. Vitaftis 
nėbuvd nei terorizuojamas, nei 
baudžiamas, o tik suprato, kad

Abisinijai įstojus į Tautų 
Sąjungą 
pi’ancuziSklėjl globėjai pava- 
diho “laisva ir išdidžia savb 
kaliuibše”. šis užglrianiis sa
kinys; kurį patvirtino prancu- 
zįįos visuomenė, galima pa
aiškinti istoriškai. Etiopijos 
vdrdas, nors ir retai kaip per 
miglas išsineria vidiirainžių 
istorijoje, bet jos gyventojai 
ntidlat ir žiauriai kovoja dėl 
nepriklausomybės ir didžiuo
jasi ftavb sunkini laimėta izo
liacija. Apie įtiksianti melų 
Abisinija buvo vienintelė krik
ščioniškoji šalis Afrikoje ir jų 
iš visų pusių supo karingi 
stabmeldžiai ir mušulnionai.

juos”. Bet vis dėllb 
Abisinijbs

NAUJIENOS 
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VitMtiŠ fe Viniktt, 
viršiiiinkų vietab

Ir p. Rastenis pridėjo savo 
balsą prie “tautiško” riksmo 
apie “kairiųjų diktatūrą” Su- 
siviohijimo. Tik jisai eina dar 
tolinu už Vaidylas, Tysliavas 
ir kitus “sąžinės laisvės čem- 
pijoitus”. Jisai gieda ekzekvb 
jas Lietuvių Socialistų Sąjun
gai, kuri, anot jo, užmiršo sa
vo gražius princlpiis apie žo- 

jsltikihimų

plepėdavo 
hpie sėtihv 

UštUš vaikėžas Karpius, nebū
davo Reikalo j tki riiritrii rea
guoti; Bet p. Rastenis nešioja- 
profėšinnalo titulą ir nb ’itaip 
dar senihi jisai phts bhvo bii- 
tuziasiiškns socialistas. Taigi, 
jei jisai ėmėsi mokinti sbciąlis- 
ttts, knip jib turį savo princiai 
pus saiiįoti, tai iš jo gAlimU1 
i'ėikhiauti, kad jisai kalbėtų 
pagalvojęs. Bet, deja, jo argu
mentavime to visai hetnatyt.

Pirmiausia, kodėl jisai kiša 
j incidentą tarpe adv. F. J. Ėa- 
gočiaus ir pp. Vitaičio su Vi- 
niku lietuvių socialistų organi
zaciją. Ar SLA. prežidbritas 
tame inėidėnte vėikė, kaipo 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
įgaliotinis? Niekuomet ši orga
nizacija jam jokių iiiStnikčijų 
SLA. reikaluose nork daVlibi, 
ir kiek mums žinomi* tftihoj 
iiicidehte adv. BagoČidš hfcriv 
klausęsis ne atskirų šocialistų 
patarimo.

Pagalios, p. Baslėhis* tui' 
b u t. žino, kad F. J. BagoČius 
nėra net Lietuvių Socialistų 
Sąjungos narys. Tai kodėl jfeąi 
už Bagočiaus elgesį '‘peizOjii” 
socialistų organizaciją? , 

“Civilizuotame pfešaltlyjė 
niekas nėra baudžiatokš Už 
kito kaltę,” rašo p. ttristehis. 
“Kraujo korupcija Irgi at
mesta net ir ‘kapitalistiš
kais įstatais’ einant; Dabar 
jau ir konservatyvė baUšihe 
puola tik ant to, kuris pra
sikalto, o ne ant Visos Šėi- 
mos narių.”

Labai gerai, bet kėdė! šitų 
civilizuoto pasaulio tiėšų p< 
Rastenis nenori pritaikyti sd-J 
ciaiisitams? Kodėl jisai dėl Ba
gočiaus Smerkia socialiSthš ibi 
sociėlistų organizaciją, ktirial 
BagdčiUs dagi visai nfepriklau-

hyšyš sii kitomis ki’ikšČio- 
lų ‘taulomis per viduramžius 
buvo hejnianoinas. Anglų is-1 
torikas tĮilionaš sako: “Etid- 
pieČiai užmiršo pasaulį, o pa
saulis
buvo laikai, kada Abisinijos 
įthka siekdavb Raudonosios’ 
jįuVds IMtiittiS ir dar toliiuu 
Tas pat istorikas labai vyku
siai pastebi, kad geriau bfttų 
buVį krikščioniškoms tautomis 
užmėgsti ryšius su abisiiiid- 
čiais, nogu^ bereikalingai eik
voti kraują it turtus rcngiėilt 
kryžiaus katus/ Tuomet isla
mas butų palikęs nežymią ti
kybinę atskalą, niekuomet hc4 
galėdamas iškilti į kovojhh- 
čios pasauline# religijos aukš
tį. Bet kį butų pasakiusi Ro
ma dėl IrąjUngbs su atskalū
nais, kokiais yra abisiniečiši, 
kurie tetiki viena Kristšiiš 
prigimtini! •

Nors krikščionis, bet neturi 
kaikutių krikščioniškųjų įpro
čių. Bet jis pakantrus kito 
tikėjimo žmonėms. Švelnu
mas vaikų atžvilgiu ir vaišin
gumas 
vybės.
ir labai blogai jaučiasi lygu
mose. Kiekvienas kalno ply
šys jam yra geraiUsia tvirto
vė. Abisinija išvengė padali
nimo dėka savo karinio alspa- 
tUmo if hėpricihamumo. I)a- 
bkr, kši pilni laikraščiai Mu- 
Ssbimi it Salahiono įpėdinio 
Vardų, riiika pasakyti, kad 
Abisinija vis dėlto įdomus ci- 
VlližarijOs Yišryfc pb hiusų Kau

lyta ahglų užsienių ministeri
jos pb. D. khri) išleistame va
dovėlyje, kut skailohie: “85 - 
00% visų gyventojų yra cba- 
mhiškos kilmės. Chamitų ra
sė, kuri vyrauja beveik visose 
šiaurės ir šiaurės rytų Afriko
je, visiiomet lengvai atskiria
ma nuo negrų savo palygina
mai europivliŠku veidu, nors 
jo SpalVa įvairi, ftl rasė už
plūdo Abisiniją ir sumišusi su 
tčhykščlhls padėjo pamatą da
bartinei Abisinijai (5000 metų 
prlbŠ Kristų).

Ginčai apiė ptažiopsotas 
limybes yra labai įdomus,__ _ „ _
nedūbda nieko gerd. Ligi AL -jb'š įfetdrijh fšna gsfai šttra- yra naudingos#

NAUJIENOS.CHcaga, m. .
Sėdėti ir išpildė Begočiau pn- 
geidavimą.

Tai kam gi p. Rastenis klai
dink publiką, prasimanydamas 
kokį tai principų sulaužymą so
cialistų pusėje, kuomet LSS. 
Su visu šituo dalyku neturi 
nieko bendro? Kam jisai ble
fuoju?

uiutyMft kateiti
Chicaioje paltm

Metama »•eeeeise—em——i____________ I8.Č0
Pusei motų w....4...«.^u..^.^. 4.00 
Trinia mSneaiama 2.00
DvlSiii nititioslams l.tiO
Vitaihti mtabshii

CRlcagoj pėr iineliotojuat
Viena kopija ,. ...............Hilui m'iii.iii 8C
Savaitei  .......  IŠo
Mėnesiui 70c

Suvienytose ValaUjoaeį nS Chlcagoj, 
poliui

Mėtidna ----------;----- . į $7.00
Itasėl taotų •eeaeeeeeeeaeeoeeeeeeeeeoMNi 8.R0 
Tthhs ihėhestataa i.to
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui . 76c

Uettvon lt kitur uisleniuose 
(Atpiginta)

i ......................... ...... ..................................mm . i /

kODSL MASKVA NEUžtARIA ETHIOPIJOS?



Pirmadienis, rugp. 10, 1935

rUUMCK

Potahontas mine run tonas >7.00

buvo žino

jau įsibrio

URTĖ fcARTASH

Negali sugauti ronies
bedarbiu

•usirasit

jums teikia

Užsinuodijusi mirė 8 
dienom praslinkus

Ir kaip savieji kartais mėgina 
pakišti koją saviemsiems

»rie duonos ve* 
o jis iš vakaro

savo rautą 
adresai lai- 
kitų žmo-

mau*
>6 iki 
vietos

25 ounce»for25<

Areštuoti keturi malio 
rių unijos nariai

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Eudeikis, telefo

šeštadienio vakare padary
ta dar vienu krata maliorių 
(pointerių) unijos lokalu 191 
patalpuose adresu 5444 Went- 
worlh Ave»

Suimtu keturi unijos nariai, 
kurių nutomobiliuje rasta ma
šininis šautuvas ir keletas re
volverių.

Prašo sušelpti esančius 
glaudo j lietuvius

Kalėjime būdamas 
kuliavo biržoj

krašto. Rodosi visi, taip pla
čioji musų visuomene, taip 
biznieriai, turėtų gelbsti vieni 
kitus, o ne smaugti.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Michigan ežere, no kad Lin
coln parko prudns. O tuo ter
pti ŽvCjai ima aimanuoti, kad 
ronis “vagius** patekusių J jų 
tinklus žuvį. Ir kas dar aršinu 
— sujaukęs tinklus jis dau
giau žuvies paleidžiąs iš tink
lų, negu suėdęs.

Ann Fergus

Rasta nuodų labom 
torijn

Italija tturi paruoštus išgabenimui j Afriką £00 didelių 
bombų mėty tojų lėktuvų. Pagelta tų trijų motorų lėktuvų Ita
lija tikisi bombomis iš oro apiberti visų Abysiniją ir paleng
vinti užkariavimų šios sunkiai pasiekiamos palies, kurios dar 
niekas per tūkstančius metų neįstengė užkariauti. Abysinija 
gi iš viso turi tik 6 lėktuvus.

Pamokos norintiems 
vaidinti

Suvienijo metodistu 
bažnyčias

Praėjusią savaitę darbas že
mei vežioti pasibaigė. Gaučus 
grįžta ai 
ž iojhno. 
tūloj kepykloj reikalingų jom 
duonų skaičių iškepti. Kepyk
la prižada darbą atlikti. Bet 
ant rytojaus 5 vai. ryto Gau-

Tarp Chicagos
> < ’> » ' ri u t *» i V »»

Lietuvių

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio js- 
taigu.
Švarus apšildyti kambariai 
dyklšs ir shower. Nuo $1 
$4.60 i savaite. Valgis prie 
kas nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASK1S, Sav.

1145 S. Mlchlran A v. Victoi-r«88

Policijos viršininkas 
bėdoj

Emergency Educntional Pro- 
gram putnokos vaidinti (loš
ti) yra duodamos Fellovvshlp 
llousc patalpose adresu 831 
VVest 33rd Place, o taipgi Mark 
VVhite parko svetainėj prie 29 
ir Halsted gatvių. Už pamokas 
mokėti nereikia.

Asmenys įdomauju vaidini
mu turi užsiregistruoti šioms 
pamokoms nurodytose aukš
čiau vietose pas mokytojus ar 
patalpų perdčtimus, arba pas 
D-rą Edwnrd G. Punkė, Til
dei! aukštesnėj mokykloj.

.Iri kam parankiau yra lan
kyti vaidinimo pamokas kito
se miesto dalyse, lai southsi- 
tlėj pamokos kalbamo] srity 
duonios yra dar Šiose vieto
se: 3947 Michigan Avė 
lykite p-nių A 
New Phillips, 4934 So 
baslį Avė 
l.andwair;
prie 52 ir Loomis gatvių 
matykite 
Rrighton Park knygyne 
Archer Avė. — 
R. A. Kissling.

ma-
MaeNeal;

W»r
- Matykite J. S. 
Shermnn parko,

Juozo Keturakio su 
nų Juozą užmušė 

elektra
CICERO. — šeštadienį, rug- 

piučio 17 dienų, apie 5 valan
dų po pietų smarkiai lijo. P* 
no Keturakio namų skiepas 
pribėgo vandenio. Tada sūnūs 
nuėjo į skiepų apžiūrėti savo 
knygų, ar nėra apsemtos van
deniu. Pasiėmęs elektros lem
putę ant ilgo drato, brido per 
vandenį ir urnai liko elektros 
nutrenktas.

Jį tuojau subėgę išnešė lau
kan. Subėgo kaimynai ir ug- 
nagesiai su pull motorais, bot 
nebegalėjo a.a. Juozo Ketura
kio atgaivinti. Jis turėjo 2^ 
metus amžiaus. Buvo vienati
nis aunus ir pavyzdingiausias 
jaunuolis. Tokių jaunuolių 
sunku rasti. Dabar a.a. Juozo 
Keturakio gailisi ir verkia vi
si jo draugai ir kaimynai. O 
tėvams, tai didžiausia trage
dija. Tėvai gyvena po antra
šu 1525 S. 51 s t Ave„ Cicero 
4535-J. — A.

Nepriėmė jo meilės, jis 
nusižudė

Totaliai <Metami 
vaikams

Palagas ligoni
nėje ________

Akušerija na
muose

Algos grožės kabinetų 
darbininkėms

o pieta
6 metu 

Juodpeliups, 
•j išgyveno

seserėną 
4 pusbrolius,

ha pakišti koja kitam. Bąt 
panašių pavyzdžių galima bu
tų , paduoti daugybę. Ar toks 
elgęsis yra girtinas? Abėjpjn. 
Gyvename svetimoj šaly, susi
spietę arčiau kaipo lietuviai, 
kadangi esame kįlę iš vieno

John Basile, 31 m., 642 No. 
Central Park avė., ieškojo p- 
nios Caroline Bankroff mei
lės. Kadangi ponia nepriėmė 
jo meilės, tai Basile nusišo-

Spccialč Illinois valstijos ko
misija rekomendavo nustatyti 
minimum algų moterims ir 
merginoms dirbančioms grožės 
kabinetuose (beauty parlors) 
$16.50 savaitei. Darbo savai
tės ilgis numatyta 45 valan
dos. Mokinėms bus mokama 
minimum algos $10 savaitei 
pirmus metus ir $12.50 antrus 
metus, ši algų skalė visoj Illi
nois valstijoj bus priimta gal 
būt šiandie.

Bugp. 3 d. iš Jolict kalėjimo 
pabėgo paskilbęs plėšikas Hen
ry J. Fcrnckcs. Pradėta tyri
nėjimai ryšy su jo pabėgimu. 
Ir tyrinėjimai tarp kitko pa
rodė, kad Fernckes, būdamas 
kalėjime, spekuliavo biržoje, 
tarpininkaujant tūlai Chicagos 
brokerių firmai. Visgi nema
žai privilegijų gauna..kai ku
rie Illinois kalėjimų įnamiai.

dymą dcbar padaryti ir su 
žmonėmis ir pats pirmas su
tinka pasiduoti bandymui. Sim- 
khovitch pasisiūlymas sukėlė 
aitrius ginčus tarp medicinos 
daktarų, kurie nori sutrukdyti 
Dr. WilJani bandymus su žmo
nėmis. .

Musų lietuviškame gyvenime 
yra gan sveikai prigijęs obal- 
sis “savas pas saVąM. Tai reiš
kia, kad lietuvis, turėdamas 
reikalų, greičiau kreipsis pas 
lietuvį biznierių, jei tikėsis 
gauti pas jį tokį patarnavimų, 
kokį mano gausius pas sve
timtautį; kad lietuvis, bend
rai, greičiau palaikys draugiš
kus biznio santykius su Ik* 
tuviu bienierįu, o ne kitatau
čiu. Bet ar musų biznieriai 
tvirtai laikosi šio obalsio savo 
tarpo? Atrodo, kad ne kažin 
kaip tvirtai. Ir Štai vienas iš 
daugelio pavyzdžių.

Stanley Gaiičus, 7118 South 
Talman avenue, išvežioja duo
nų į bučernes ir į namus. Jo 
rautas yra: Mąrąuette Parke, 
Brighton Parko, 60th St. ir La- 
fayette ir kitur, kur jis luti 
kostumerių.

Ėmėsi Gaučus šio darbo ar
ba biznio, kai jau “bredlai- 
nė“ pradėjo jam grūmoti. Ir 
šiandie gdl turtų nesukrauna, 
bet uždirba duonų porai mažų 
vaikų, žmonai ir sau.

šį pavasarį, rodos balandžio 
mėnesį, pasitaikė jam ekstra 
darbas, tai žeme vežioti. i čia 
tur būt buvo truputį. geresnis 
uždarbis, bet laikinas. * Tat 
Gaučus susitarė su kitu. lietu
viu
mę, o to bedarbio sunūi pa
vedė savo duonos rautą prfc 
Žiūrėti,; koleij uodu su tėvu 
žemę Vėžius. Reiškia, vietoj 
vieno jau trys lietuviai dir-

Vienok štai kiti 
vę į jo rautų, kiti jau mėgina 
iŠ jo šeimynos ir jo palies 
duonos kųsnį atimti.

. Tai tik vienas menkas pa* 
vyzdys, kaip kartais įplisų lie-

Dvidešimt 
nuostolių žmogui Šiandie yru 
ne juokas. >Ir . krapšto Gaučus 
galvų ir masto, kaip galėjo 
patekti jo kostumerių adresai 
kepyklai. Juk j 
■mi tik jam pačiam Ir tam jau 
nam vyrui, kuriam jis laiki 
nai buvo pavedęs 
prižiūrėti. Juk tie 
kyta slaptai nuo

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 
'ALFABETO TVARKOJB

Bis skyrius yni vedamus tiksle pfegelbfttl musų skaitytojai* su- 
statsti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų Ir nepaptųstų

VORTKEVIčIĖNė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpjūčio 17 diena. 10:10 va
landa ryte 1935 m., sulaukus 
pusės amžiaus rimus Rasei
nių abskr., šidlavos parap., 
Rekščiu kaimo. Amerikoj išgy
veno 27 metus. Pąliko dide
liame nuliūdime vyra Joną, 2 
sunu Pranciškų ir Joną, tr 
marčių Viktorijų, anūkę Sonia, 
broli Felix šukšta, seserę Bro- 
nislava, 2 švogeriu Fred Moh- 
field ir Stanislova Oortkie- 
wicz ir dausr kitų riminių. Ka
nas pašarvotas randasi 4606 
S. Mozart St., Lafayette 8692.

Laidotuvės, ivyks trečiadieni, 
rusrp. 21 dienų, 8:00 vai. ryte 
iš namų i Nekalto Prasidėji
mo šv. Panelės parapijos baž
nyčia. kurioje atsibus jredulin- 
{ros pamaldos už velionės sie- 
a. o iš ten bus nulydėta i šv. 

Kazimiero kapines.
Visi A. A. Stefanijos Vort- 

kevičienės riminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyra*, Šiltai, Marčia, Anūkė, 

švogeriai c ir Giminės.
Patarnauja 

torius J. F. 
nas Yards 174

GERB, Naujienų skaityto
jo# Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i taa 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Bluc Island n^estelio poli
cijos viršininkas yra George 
J. Ficdlcr. Be to, Fiedler bu
vo oficialis investiguotojas 
(tyrinėtojas) tuose atsitiki
muose, kuriose nužiūrėta suk
tybės su automobilių laisniais. 
Tų darbų jis turėjo pirm, ne
gu tapo policijos viršininku.

Bet štai praėjusį šeštadienį 
trys miestelio aidermanai ap
kaltino formaliu skundu, kad 
policijos viršininkas važinėjęs 
dešimtį dienų (ik vienų lais- 
nio blėkę prikalęs prie savo 
automobilio; ir toliau — kad 
ši pati biėkė buvo vogta.

Fiedler nužiūri, kad šposą 
su laisniu jam iškirtę jo po
litiniai priešai.

čui pasakoma, kad užmiršta 
jo užsakymas išpildyti. Gau- 
čus 
mato, kad su juo kepykloj nė 
kalbeli nenori.

Važiuoja žmogus Į kitų ke
pyklų. čia nusidera ir kilų 
rytmetį veža duonų kostume* 
riams. Bet kas pasirodo? Ogi 
štai kas: ta kepykla, kuri va* 
kar “užmiršo“ jam duonų ij* 
kepti, jau yra šį rytą pati at
vežusi jo Icbstumeriams duo
nų. Važiuoja? Gaučus nuo vie
no kostumerio pas kitą — vi
si jie jau th'H duonos. Kalba
si su kbsti^nėriuis, aiškina, 
bet jioiiiš šįiųidi*' duonos ne
bereikia, ir štai pas Guučų pa-

Aštuonios dienos atgal p-nia 
Myrtlc Hcndėrson, 56 m„ 4634 
Cottagc Grove Avė., prarijo 
dvi kapsules nuodų vadinamų 
“paris green“. šeštadienį, rugp. 
17 d., ji mirė kauntės ligoni
nėje.

Stephen Simkhovitch, mūviu 
scenarijų rašytojas ir sūnūs 
Columbia universiteto ekono
mijos profesoriaus, pasisiūlė 
biochemikui Dr. Ralph S. Wil- 
lard iš Los Angeles, j j užšaldy
ti ir paskui atgaivinti. Dr. Wil- 
lard darė panašius bandymus 
su žvėriukais ir veik visus juos 
pasisekė atgaivinti. • Simkho
vitch norėdamas prisidėti prie

P. CONRADI
STUDIO

420 W. 63rd St 
Englefrood 5883>5840

)ar gražiau, modemlš- 
Idau Įrengta.

STOGAI 
BOOFING

it Ii 11.1, ll, II M,

Šioj Oak Forest prieglaudoj 
yra apie 150 lietuvių senelių, 
paliegėlių ir šiaip visokių 
vargšų, kurie nieko neturi Ir 
kurių niekas neallanko. Ma
tydamas reikalų ir su varg
šais pasitaręs, kreipiuos į lie
tuvių visuomenę- Gal kas ma
lonės kokiu nors budu varg
šus atlankyti ir kuo nors ap
dovanoti.

šį kartą norėčiau atsišauk
ti į musų tautiečių kliubus Ir 
draugijas- Juk yra gražiai gy
vuojančių lietuvių draugijų Ir 
kliubų. Tai, rodos, susitarę 
galėtų lietuvius vargšus Oak 
Forest prieglaudoj aplankyti 
ir nors kuo apdovanoti.

Ačiū lietuvių moterų drau
gijoms ir kliubnius. Jos ir sun
kiais depresijos metais laikas 
nito laiko rūpinosi vargšais ir 
mus aplankė ir apdovanojo. 
Dabar prašome ir vyrus, drau
gijų narius, nors kiek padir
bėti varguolių naudai. Mes ži
nome, kad yra gabių darbuo
tojų lietuvių draugijose, ku
rie ne kartą praeity pasirodė 
gera širdimi ir broliška už
uojauta seneliams. Taigi mel
džiu juos pasidarbuoti ir ti
kiuos, kad visuomene jiems 
pagelbės suteikti nors trumpai 
valandėlei laimės burtui var
gau

Viktoras jaura
Fersiskyrč su šiuo pasauliu 

rugpiučio 16 diena 5:30 Va
landa va k. 1985 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs švfehcio- 
hju abskr., Dūkštų parųp., Drts* 
kinių kaimo. Amerikoj išgy
veno 28 metus. Paliko dide
liame nuliudime 2 pusbrolius 
Juozapa Kazėnas ir Kazimie
rų Čepulis ir iu šeimynas, pus
seserę Veronika Šalna if jų 
šeimyna, brolienę Petronella 
Jaurjenč ir daUg kitų giminių, 
O LiėtuVoj motinėlę Juzefą ir 
broli Julijoną. Kūnas pašarvo
tas randasi 4605 S, Hęriiiitage 
AvenUė,

Laidotuves ivyks Antradieni, 
rugpiučio 20 diena, 8:00 vai. 
ryte iš J. F. Fudeikio koply
čios i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos UŽ velionio 
siela, o i$ ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

VĮsi A, A. Viktoro Jauro 
giminės, draugai ir. pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnaVima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Brėlis, Pusbroliai, 
Pusseserės, Brolienė, Gi
minės ir Draugai,

Patarnauja laidotuvių direk
torius J, _ “ ‘ 
nas Yards 1741

Salite susirasti ko jieftkot, pakaukite Naujienas, Ganai 8500, Ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jąs gausite infonnaeiją, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Snndcrson;
4 f 42

matykite Dr-ų

įvykusioj šiomis dienomis 
trijų metodistų bažnyčių at
stovų konferencijoj nutarta 
suvienyti tris jų bažnyčias ar
ba šakas. Suvienijimas palies 
apie 8,0(M),0()0 parapijonų, Ko
lei visos parapijos užgirs su
vienijimo planą, tai praeis 
daug-maž šeši metai.

ITALIJA RUOŠIASI Iš ORO PULTI ABYSINIJA 
.... ........... ... .

Iki pastarųjų koleto dienų 
Joseph Hnthuway buvo galva 
akauntuntų (auditorių) firmos 
vidurmiesly. Praėjusio antra
dienio (rugp. 13 d.) naktį po
licija nutvėrė jį mėginant įsl- 
briauti į p-lės 
kambarį Park\vay viešbuty, 
2100 North Lincoln parkway, 
P-le Fergus yra dirbusi pas 
Hatlunvay, bet pasitraukusi iš 
darbo.

Kvočiamas Hathavvay prisi
pažino policijai, kad jis norė
jęs pavogti merginą (kidnapy- 
ti), o po to nužudyti ir palai
doti ją. Padariusi Hathaway 
rezidencijoj kratą policija su
rado ton tikrą laboratoriją 
nuodingiems guzams dirbti ir 
pakankamai medegos “armi
jai išžudyti*’.

Hathaway pati ir valkai bu
vo atostogose tuo laiku, kai 
jis pakliuvo į policijos ran-

laiddtuviu direk- 
Eudeikis, telefo

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj* 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą 
kas 6 mėnesiai. Pra* 
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mene*

Michigan ežere laisvai nar- 
dosi ronis (sea lion). Zoolo
ginio sodno prižiūrėtojai jau 
ketintą dieną mėgina jį pa
gauti ir atgabenti į sodną, bet 
jiems vis nepavyksta.

Jie prisivylioja ronį gan ar
ti. Žerdami jį žuvim. Mėgina 
užnerti kilpą ant jo, bet ne
pataiko. Buvo ronis patekęs 
ir į specialiai jam gaudyti at
gabentą tinklą, bet ištruko iš 
jo, ir kol kas laisvai nardo 
daug platesniam ir giUsniam

• Persiskyrė šit šiuo pasąu|iu 
fųgpiučio 16 diena, 
1935 ri., sulaukus 
amžiaus rimus < 
Lietuvoj. Amerikoj 
30 metto. Pfclikb dideliame Įiu 
liūdime vyta Joną 
Cęlli<isville. |į , ....... 
o Liėtuvoj seseri ir broli. Kū
nas pašarvotas randasi 913 W. 
18th St.. Chicasro.

Laidotuvės Įvyks ruririučio 
29 dieną. l;B0 vai. no pietų 
iš namu i Zion bažnyčią. Ir
viną Avė. ir Cermak Rd. IŠ 
ten I Coneordia kapines.

Visi A. A. Urtės Bartash 
riminės, draurid ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavime IT 
atsisveikinime.

Nuliude liekame.
Vyraa ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Jobą Knise, telefonas 
Catal 2669. 2130 W. 21st St

patekusių tautiečių.
— Jonas Rusteika, 

Ihst. Ward 52, 
Oak Forest, III.

■ tii   III p iu.

Urane Coal Co.
B332 S. Long Avė.

Tel. Bepublic 8402

Buy sIovm wlth what 
lt savęs

■Irt teiksią «■<*♦.. BOs te ,

M įSilbfci

THE BRIDGBPORT BOOFING CO.

kyšima kiek k 
talpai darome 
darbe.

FederalSavings
AMStlOAN «A$iOClAT|ON 

OF CHICAOO"

2324 So. Leavitt Street 
Telefonu CANAL ISH

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
ĮIĮfįsfjĮĮĮfįį |»>JW.iįi^i|»RĮii|iSpįiĮ -

ligonines
HOSPITALS

> ė i ■ i ■■■,. * Si Ii i Ii Ii ei ;l ' I' 

SVEIKATOS klinika
•12.00
•4S.00
•15.00

w______ *1.00
bOUGLAA PARK BOSPITAL 

1M0 S. KoMe An

MILUON5 OF POUNDS HAVt BLLN 
U5LO BV OUH GOVERNMtNl

ALVvAYS UNIFORM 
... DLtENDABLE

■ksi.
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Komunistiški Šarlatanai CLASSIFiEDADS

PRANEŠIMAI

AR JIESKOT
DARBO?

PASIDARĖ SAU GRABUS

CLASSIFIEDADS
■

rekordinį žygį oru, ir 
tvirtai įsitikinusi, kad 
padarys sėkmingai.

Piano Moving 
sted Street

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Palengvinimas dar 
bo jieškantiems

žinoma!” atšovė jisai
publika tų apgavikų 

neklauso

Dr. V. A. Šimkus ir 
V. Ručinskas sugrį

žo iš atostogų

PARDAVIMUI 10 lovų, 
Kerių. 2 parlor setų. krČHlų 
mų mašinų. 
Atsišaukite 1526 N 
po 5 vakare.

Kaipo palengvinimą 
darbo jieškantiems, 
Naujienos dabar ims tik 
15 centą už darbo pa- 
j i e š k o j imo indėjimą 
Naujienose.

Mes tikimės, kad dau
gelis vyrų, moterų ir 
mergaičių, jieškančių 
darbo, turės gerų pa
sekmių, indėje praneši
mą Naujienose, kokio 
darbo jieško.

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

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

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

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

10 drc« 
j, siuva- 

Parduosiu pigiai 
La Šalie St.

VIDURINIO amžiaus žmogus pa
ieško užsiėmimo prie namu darbo, 
janitoriaus arba bile koki darbą 
Šaukite Tony, Lafayette 7383.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PARDAVIMUI viešbutis 24 kam
barių, renda $50. Biznio distrikte 
Geros įplaukos. 515 N. Clark St.

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

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė. Biznis, išdirbtas per 5 metus, 
Einam i kita biznį. Sužinoti: 

901 West 83rd St.

darbininkės, samdykite 
lietuvį ar lietuvaitę.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture 

3406 S
Phom Xaida 8408

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
Meat Market, biznis išdirbtas per 
8 metus; lietuviu ir lenkų apgyven
ta, 9 kambariai gyvenimui ir 2 ka
rų garažus. Priežastis pardavimo, 
vienai per sunku.

2427 W. 45th St.

• A different, delidous 
fiavorl Time-bonored fa- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, oombined fa a 
new way. Try it!

Po to daryti tolimesnes in- 
vestigacijas nebebuvo reikalo. 
Nes pilnai paaiškėjo, kad “Vil
nis” besąžiniškai meluoja. Jos 
redaktorius Andriulis pats fab-

PARDAVIMUI 60 akrų farma, stu- 
ba 2 pagyvenimu, bamė. prie di
delio kelio, 2 mylios nuo miestuko. 
Dirbamoji žemė — juodžemis. 5 ak
rai miško. Kaina su gyvuliais — 
$3,000, be gyvuliu — $2,500, 

J. RIDULIS, 
R. 1, Bart, Midi.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Furniture & Fixtures 
RakandaLJtaisal

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coli Boksais ir 
Kinkom. Taipgi Atorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerlun ir ice bnksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pinm negu pirksite kitur. S. E. 
SOSTHE1M & SONS. Store Fixturės, 
1900 S. State St. CALumct 5269.

PARDAVIMUI už puse kainos 
alyva kūrenamas pečius tinkamas 
dėl 5 kambarių f luto arba i krautu
ve. 2181 S. Halsted St., 2-ros lubos.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI) sesers Grasildos Ru- 
zelienės, kuri gyveno Čikagoj ir tu
rėjo nuosavų narna gatvėj Janson 
Kas žino apie ją arba ja pačia, pra
šau atsiliepti Sr. Fr. Gadiškis, Fra- 
ga 115, Aveli. R. Argentina.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra- 

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

REIKIA kelių darbininku ant for
mos. Kad butų nevede. Gaus algą 
— nuo $10 iki $15 į mėnesį. 423 ,E. 
64th St.. 1-mos lubos.

“Tai yra grynas melas. Aš 
jokių pasikalbėjimų apie skri
dimų su ‘Vilnies’ 0 reporteriais 
arba atstovais neturėjau.”

Panašiai atsakė ir Dr. Ber- 
tašius: “Jokių ‘Vilnies’ reporte
rių nesu matęs ir nieko jiems 
apie Vaitkų nesu sakęs.”

—Vadinasi, komunistų laik
raštis begėdiškai pamelavo? — 
buvo pastatytas klausimas dak
tarui.

reikalavęs $50,000. Aš ir kiti 
žmonės, kurie sėdėjo prie sta
lo, išreiškėme nusistebėjimų, iš 
kur Andriulis tokius dalykus 
gali žinoti, apie kuriuos mes 
nieko negirdėjome.”

Kitas komunistų melas
Buvo užklaustas Dr. A. Zi- 

montas, ar jisai sakė bolševikų 
reporteriui, kad skridimas ne
įvyks dėl to, kad ALTASS ne
gali sukelti $8,000, kurių buk 
pareikalavo Vaitkus, ir kad 
Vaitkienė “laukia kūdikio”, ir 
kad lakūno uošviui visai neru
pi skridimo pasisekimas?

Dr. Zimontns pareiškė, kad 
jisai nieko panašaus nėra sa
kęs. “Ir kaip aš bučiau galėjęs 
tokius dalykus pasakyti ‘vil
niečiams’ ar kam kitam, kuo
met aš apie tai nieko neži
nau?” — pastebėjo dentistas.

“Tai neseniai papasakojo 
man ir keliems kitiems, sėdė
jusiems prie stalo restorane, 
ponas Andriulis”, tęsė jisai to
linus.

REIKIA patyrusių moterų skudurų 
sortuotoju. Nuolat darbas. Gera alga. 
M. Chapman and Co., Ine. 2834 So. 
Loomis St.

$1 įmokėt
Tsisėskit dykai i 

Westem ir 111-koa 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės fanuos 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresą, gausit veltui 
knygele, 
šiandien.

FRED J. WALSH CO
134 N. LaSalle St.

Central 4327

PARDAVIMUI vlnvuogių ar obuo
liu spaudimui labai gera mašina, 
'lai p pat murmurinis stalas su 4 du
rų šėpa, stiklai su kvietkomis tin
kamas i restauranų arba taverną. 
Parduosiu labai pigiai, nes man rei
kia pinigų, 919 W. 33 St. pirmas 
augštos užpakali.

Preferred'by 
millions 

to mayonnaise

“Andriulis sakėsi žinąs ir 
apie tų sumų pinigų, kurių ‘rei
kalauja’ Vaitkus, ir kad p-ia 
Vaitkienė laukianti ‘beibūs’. 
Andriulis dar, rodosi, pridūrė, 
kad inž. Brotz už savo darbų 
prie ‘LituanicosII’ norįs gauti 
$50,000. Aš stebėjausi, argi ji
sai gali tiek daug reikalauti, 
liet Andriulis tvirtino, kad ji
sai turįs tokių pranešimų. Prie 
stalo sėdėjo dar keli žmonės, 
kurie tai girdėjo.”

Toliaus buvo užklaustas p. 
Justinas Kulis, ar jisai sakė 
kų nors komunistų reporteriui 
apie lakūnų Vaitkų, kad pasta
rasis staigiai pareikalavęs 
$8,000, norėdamas tuo budu 
išsisukti nuo skridimo. P-as 
Kulis atsakė:

Bučinskas grįžo dirbti prie 
“Naujienų”.

Atostogas jiedu praleido 
McNaughton, Wis., gražiam pp. 
J. Warekojų ūky j, kuris ran
dasi ant Wisconpin upės kran
tų. Kelionę jiedu atliko Dr. 
Šimkaus automobiliu. Kelionė į 
ten ir atgal būvi si labai gera— 
flat tajerų neturėję.

Beje, Dr. Šimkus žadėjo pa
rašyti šį-tų j ^Natfj ienas” iš 
atostogose įgytų-įspūdžių.

—Rep. V.

pikuoja idiotiškiausius prasima
nymus apie Vaitkų, pats savo 
sufabrikuotas pletkas ‘pedlevo- 
,ja’ tarpe žmonių, kaip paskuti
nės rųšies liežuvninkas, ir jisai 
neturi gėdos šitų savo nešvarų 
darbų dengti nekaltų žmonių 
vardais.

Tai tikro šarlattfno tipas.
Idant publika nebūtų tokių 

šarlatanų daugiau klaidinama, 
čia jos žiniai pasakysime, kad 
Įeit. iF. Vaitkus jokių pinigiškų 
reikalavimų ALTASS valdybai 
nestatė ir nestato. Pagal su
tartį, lakūno prizas yra lėktu
vas su visinis įrengimais, kurį 
jisai laimės, nuskridęs Į Lietu- 
vų. Jeigu Vaitkus neskristų, 
tai visas jo vargas ir darbas, 
kurį jisai yra įdėjęs į “Liitua- 
nicų II”, nueitų niekais.

Kai dėl inž. A. Brotz’o, ku
ris padirbdino didžiąsias gazo
lino tankas ir “važiuoklę” 
(landing gear), o taip pat pri
žiūrėjo instrumentų įdėjimų ir 
be galo daug padėjo lakūnui 
savo patarimais, įrengiant “Li- 
tu.anicų II” ir išdirbant skridi
mo planų, — tai su juo AL
TASS valdyba yna pilnai atsi
teisusi pagal sutartį.

Valdyba jam yra didžiai dė
kinga už tai, kad jisai už sa
vo darbų, atliktų taip rūpes
tingai, kaip vargiai butų atli
kusi kokia nors firma, paėmė 
dusyk arba trissyk mažiau, 
negu ima komercines kompa
nijos.

Pagalios, apie ponių Vait
kienę, kurios vardų bolševikiš
ki chamai nesidrovi velti į sa
vo idiotiškas pletkas. ši jau
na moteriškė parode nepapra
stų tvirtumų dvasios per vi
sus skridimo paruošimo keb
lumus, ir dabar, kada ji ge
rai žino, jogei jos vyras bet 
kurių dienų jau gali būti virš 
Atlantiko, pavedęs savo gy
vastį likimo valiai, ji ne tik 
moka valdyti savo nervus, bet 
savo smagia ir švelnia nuo
taika padeda jaiii jiiikblti tuos 
nemalonumus, kuriuos jisai 
sutinka iš blogų orų ir piktų 
žmonių pusės. Jos didžiausia 
ambicija yra, kad Feliksas pa
darytų 
ji yra 
jisai jį

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

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

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą dieną, o nedSldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet,

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)
Liet. Vakarinės žvaigždės Pašel- 

pos Kliubo specialis susirinkimas 
įvyks 20 dieną rugp. (Aug.) 8 vai. 
vakare, G. M. Chemausko svetainėj, 
1900 So. Union Avė. Visi nariai ir 
narės kviečiami atsilankyti, nes tu
rime daug svarbiu reikalų aptarti.

B. J. Žolynas, Sekr.

“Naujienose“ teko jau mi
nėti kai kuriuos melagingus 
gandus, skleidžiamus publikoje 
apie Įeit. F. Vaitkų ir trans
atlantinį skridimų. Tarpe tų 
gandų skleidėjų uoliausiai dar
buojasi komunistai, kurie yra 
tiek doroje nusmukę, kad me- 
ias ir apgaulė pasidarė jiems 
nuolatiniai “visuomeninio vei
kimo“ įrankiai. Šituo atžvilgiu 
jie dažnai “subytina“ ir juo
džiausio jėzuitizmo apaštalus.

Paskiausieji komunistiško 
melų fabriko produktai yra to
ki, kad lakūnas Vaitkus, girdi, 
staiga pareikalavęs $8,000 “už
tikrinimo” iš ALTASS valdy
bos — kitaip jisai neskrisiųs. 
O kadangi ALTASS tų pinigų 
neturi, »tai skridimas ir užkliu-

Pereito šeštadienio vakare 
Dr. V. A. Šimkus, kurio ofi
sas randasi prie 3343 S. Hal- 
ster St., ir naujienietis V. Ba
šinskas parvažiavo iš atstogų.

Nuo šiandie Dr. V. Šimkute 
ir vėl priiminės pacientus, o V.

RENDON kambarys vyrui arba 
merginai. Modemiški parankumai. 
Geri namai. Malonios apystovos. 
Brighton Parke, 

4601 S. Richmond St.

Ne krislo tiesos šitame ko
munistų prasimanyme nėra. 
Bet jie yra toki dideli begė
džiai, kad jie nesisarmatija 
skelbti, jogei “žinias“ apie tų 
neva Vaitkaus “reikalavimų“, 
jie gavę iš žmonių, su kuriais 
kalbėjęs jų “reporteris“. Idant 
priduoti panašumo į tiesų savo 
me^ii, komunistai mini įvairių 
biznierių ir profesionalu var
dus ir paduoda neva jų žo
džius.

“Naujienos” tyčia atsiklausė 
tų žmonių, ar iš tiesų jie taip 
kalbėjo, kaip komunistų šlamš
tas skelbia. Buvo užklaustas 
Bridgeporto biznierius p. Kru- 
konis, ir jisai atsakė:

“Aš niekuomet nesakiau, kad 
Vaitkus reikalauja kokių nors 
pinigų ir nesvarsčiau, ar toks 
jo reikalavimas butų teisingas. 
Priešingai, Andriulis iš ‘Vil
nies* sakė man ir keliems ki
tiems žmonėms restorane, kad 
Vaitkus pareikalavęs aštuonių 
tūkstančių dolerių.

“Andriulis dar, be to, sakė, 
kad p-ios Vaitkienės tėvas pa-

PINIGU UŽDIRBĖJAS. — PAR
DAVIMUI BAR-B-O, ALUS, GAS 
STATION, DIDELIS SKLYPAS ŽE
MĖS. PIGIAI DEL LIGOS. RAN
DASI PRIE WEST HIGHWAY 
TARP JUSTICE PARK IR 
WILL0W SPRINGS,

8444 ARCHER AVENUE

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( biTeath)

Irau mene. .

Syrijoj, Mažojoj Azijoj, gyvena daug krikščionių, priėmu
sių krikščionybę dar pačioj pradžioj krikščionybės. Bet pati 
Syrija yra grynai mahometoniškas kraštas. Krikščionys dabar 
skundžiasi, kad Syrijai, pagelba krikščionių, atgavus nepriklau
somybę, dabar fanatiški mahometonai be pasigailėjimo sker
džia krikščionis. Per pastaruosius kelis metus jau 250,000 
krikščionių likę išskersta. Valstybės svarsto apie krikščionių 
iškėlimų j kurių kitų atskirų kolonijų, bet assyrai griežtai at
sisako apleisti sų'vo gimtųjų šalį ir tik reikalauja didesnes ap
saugos nuo mahometonų.

Pirmus Morričius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash sn Neperdi- 
deliu A t roką vi mu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.

Du senyvi broliai Rollinsonai nutarė, kad senatvėje reikia 
būti pasirengusiais prie mirties. Mirimo kaštų sumažinimui jie 
pasidarė sau grabus, kurie jiems labai pigiai atsiėjo, o yra 
kuopuikiausia padaryti, ne su Šilkinėmis paduškaitėmis. Bro-

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tek Armitage 2951 
Mes esame jau iiuo adresu viri 

50 met

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MAŽUTĖ FARMA IR
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musu busą prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 
mažutės fanuos, 

iisiauginsit 
gyvent

— ■ 1

Ateikit pažiūrėt farmukės

Furnished Rooms
MAROUETTE PK. kambarys ren 

don, yra šiltas vanduo. Pavieniui ar 
ba porai. 7015 S. Washtenaw Avė.

trom tUs 
 tinM or otber— 

r« ramUrty than th«jr thi-Jt. ParmM 
food partteiM BidppMl by tbe tooCb 

_______ tba caoM <rf cmm. Dma/tag 
tMtb f —* pooc *1m> cawa odot*.

Tbe qvick. pi——t way to improve yo«u

_______Automobiles_______
BUICK 1934 — Model 57 — Par

siduoda už pigią kainą iš priežasties 
netekimo darbo. Turi būt parduo
tas greitu laiku. Atsi&aukite John 
Post. 33 W. Armitage Avė.

John p.
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgirio, 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišau

840 West 33rd Street
\ i nijrzr’Uivan; i antis Adu arini .s iui.

keis'tučio skolinimo ir bummuo b-ves
RAŠTINĖJE 3 MODERNIŠKAS 7 kambarių bun- 

galow, 9787 8. Peoria St. 50 pėdų 
lotas. Foreclouse bargenas 84500. 
Fred Bunker, 127 N. Dearbom 
Randeloh 244L .__ _




