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Pati Italija parinko 
penktą arbitratorių 
ginče su Ethiopia

Pašelpų darbų dar
bininkų streikai pra
sideda ir Chicagoje

Ecuador prezidentas 
pašalintas ir paso* 
dintas kalėjiman

Sustreikavo Little Calumet upės 
projekto darbininkai, protes
tuodami prieš žemas algas

Kita holding kompa 
nija atsisakė pri

duoti rekordus

Darbininkų orkest 
ras Anykščiuose

Ūkininkai puolė 
streikierius

Šiandie Rogers ii 
Post Laidotuvės

kurio turi 
incidentų

Išvažiavo medaus 
mėnesiui po 41 
metų vedybų

BERLYNAS, r. 20. — Ma
noma, kad visi 20 darbininkų, 
kurie liko užgriauti kasamame 
požeminiame kelyje, yra jau žu
vę. Nelaimė įvyko dėl nepai
symo saugumo priemonių.

Abiejų laidotuvių iškimės įvyks vienu ir 
tuo pačiu laiku, nors skirtingose valstijose

Surado sudužusį 
lėktuvų

Estijoj pasmerktas 
mirčiai kalinys pats 

nusinuodijo

1,000,000 Chinijos 
gyventojų gręsia 

potvynis

Grūmoja streikie 
riams atimti 

pašelpas
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Farncijoj Toulono mieste laivų darbininkai išėjo zį streiką, 
kada valdžia nukapojo jiems algas. Streikierių susirėmimuose 
su policija du treikieiriai tapo užmušti.

Penktuoju arbltratorium, Itali
jai išsiderėjus, paskirtas 
graikas

Jo išradimas galys turėti di
delės mokslinės reikšmės ir 
bandymai bus stropiai tęsiami.

CHICAGO.—šelpimo adminis
tracija prigurumojo streikuo
jantiems pašelpų darbų darbi
ninkams tuojaus atimti bedar
bių pašelpas, jei jie nesugryš 
į darbą. Kaltinama,. kad strei
ką sukrustą komunistai.

Esą nė vienas sveikas žmo
gus negali gauti bedarbio pa- 
šelpos, jei jis atsisako dirbti 
prie pašelpų darbų.

OSLO, Norvegijoj, rugp. 20 
—Finn Smith, Norvegijos ten- 
nis čempionas, dalyvavaęs pa
sauliniame čempionate ir aviaci
jos karininkas užsimušė susi 
daužius kariniam lėktuvui.

CHARLESTON, III., rugp. 
21.— Ginkluoti šautuvais fer
meriai išvaikė apie 100 streikuo
jančių šluotų komų laukų dar
bininkų ir tuo apsaugojo pasi
likusius dirbti streiklaužius.

Kay SUmmcrt
Panelė Kay Stammers, Ang

lijos tenniso lošėja, kuri sumu
šė Amerikos čampionę Heleną 
Jacobs pirmame susirėmime 
Wightman taurės serijose Fo- 
rest Hills, N. Y.

TAFT, Ore., r. 20. — Chi- 
cagietis jaunuolis Bennie God 
lewski prigėrė Pacifiko vande
nyne laike audros sugedus jo 
motorinei valčiai

IIOLLYWOOD, Cal., rugp. 
21.—Rytoj vidurdieny visokis 
durims kino studijose bus su
stabdytas laike laidotuvių iš
kilmių atminčiai žuvusio Alus- 
koj garsaus komiko Will Ro
gers.

Laike laidotuvių visoje vals
tijoje liko paskelbta minute ty-

Anykščių 
miesto darbininkai įsteigė or
kestrą, apie kurį Anykščių vi
suomene, palankiai atsiliepia. 
Orkestras kviečiamas visur tW- 
ri gerą pasisekimą.

Will Rogers, kaipo mūviu aktorius, paskutinę savo gyve
nimo rolę turėjo paveiksle pavadintam “Steamboat Round the 
Bend”. Jis lošė kapitoną.

CHICAGO.— Beieškant pra- 
puolusio chicagiečio James C. 
Kennett, kuris buvo išvykęs į 
Californiją poilsiui ir neva 
aukso ieškoti, dviejose apleis
tose Californijos aukso kasyk
lose rasti kelių žmonių griau
čiai. Graibant po vandenį už
tiktas dar vienas lavonas, gal
būt Kennett, bet dar tebėra 
neišimtas.

Spėjama, kad bus rasti griau
čiai penkių žmonių, kurie liko 
nužudyti įvairiais laikais be
ieškant aukso.

Suimtas kartu su Kennett 
gyvenęs žmogus, kuris prisipa
žino bandęs apiplėšti Kennett 
butą, bet ginasi jo nežudęs.

BLAIRSTOWN, N. J., r. 21. 
—Keturi plėšikai užpuolė vietos 
banką ir pabėgo pastvėrę apie 
$25,000. ‘

DAYTON, O., r. 21 
jas keturių motorų bomboms 
mėtyti Boeing lėktuvas atskri
do j Čia iš Seattle, Wash., vi
dutiniu greitumu po 252 m. į 
vai. Jis 2,300 mylių kelią pa
darė j 9 vai., nedarydamas jo
kių sustojimų. Juo skrido 4 
žmonės. Tik Post yra sumu
šęs jo rekordą, nes jis pasku
tinėj kelionėj stratosferoj darė 
vidutiniškai 279 m. į vai.

WASHINGTON, r. 21. — Se
nato lobby komiteto tyrinėji
muose išėjo aikštėn, kad dide
lė holding kompanija centrali- 
niitose vakaruose, Cities Ser
vice Co., atsisakė parodyti sa
vo rekordus senato komiteto at 
stovams, kurie norėjo sužinoti 
kaip kompanija varo biznį ir 
kiek pinigų ji išleido kovai prieš 
bilių panaikinimui holding 
kompanijų.

Sensoriams prigrūmojus už
griebti visus jos rekordus ir at* 
gabenti peržiūrėjimui j Wash- 
ingtoną, kompanija sutiko ne
besipriešinti senatui. Ji prisi
pažino išleidusi kovai prieš bi
lių apie $100,000, neskaitant 
pinigų, sumokėtų advokatams. 
Tarp. kitų, buvusio prezidento 
Wilson sekretorius TUmulty ga
vo $12,500.

SHANGHAI, rugp. 21.— Iš
rodo, kad nepaprastos pastan
gos 100,000 valstiečių, kurie 
per kelias savaites sunkiai dir
bo, kad iškelti Geltonosios upės 
krantus Kiansu provincijoj, 
nuėjo niekais. Patvinurio Wi- 
shan ežero vandenys jau sun
kiasi per skubiai padarytas už
tvankas. Ir jeigu nepasiseks 
jas greitai užlopyti ir sutvirtin
ti, tai galės būti užlietas dide
lis plotas žemės, kuriame gyve
na apie 1,000,000 gyventojų.

Po akių 
užsienio delegatų internaciona
linio fiziologų kongreso, rusų 
mokslininkas Dr. Bruchorienko 
nž 10 minučių atgaivino nevi
sai pilnai mirusį šunį. Tam jis 
vartojo savo paties išrastą “au- 
todžektorių”, kuris dirbtinai 
sužadina kraujo cirkuliaciją 
kūne.

DETROIT, Mięh., rugp. 21.— 
Theron M. Hali, 63 m. iš Al- 
hambra, Cal., per vestuves 41 
metai atgal prisižadėjo savo 
žmoną nuvežti “medaus mėne
siui” Niagarą krioklį parodyti.

Bet tik dabar prisiruošė jis 
tai padaryti. Ir, kaip matyt,

VARŠAVA, r. 21. — Perei
tais metais Lenkijoje buvo už- 
rekorduotos 4,865 saužudystės. 
Tai rekordinis dėl Lenkijos 
skaičius. Spėjama, kad sau- 
žudystės padidėjo dėl didelio 
ekonominio krizio ir bedarbės.

kokį nuo- 
Veikiausia 
dabar yra 
neklausius

TULSA, Okla., r. 21.—Skrai- 
dymo mokytojas Crawford ir 
mokinys Hill užsimušė nukri
tus iš 400 pėdų augštumos jų 
lėktuvui.

sulaikyti. ‘.W' r C
Sugedus jo seną j am auto

mobiliui, jis nusitarė nusipirk
ti naują. Bet vos tik pava
žiavo kelis blokus, kaip įvyko 
kolizija ir naujas automobilius 
liko sulaužytas.

GLENDO, Wyo., r. 21. — 
Lėktuvas, kuriuo skrido trys 
Indianapolis žmonės, du jų 
jaunavedžiai, kurie ore leido 
“medaus mėnesį”, rastas sudu
žęs ir sudegęs kalnuose. Spė
jama, kad lėktuvas skrisdamas 
atsimušė j kalną.

Opozicija prieš na 
cius dviejose 
provincijose

LONDONAS, r. 21. — J. 
Pierpon Morgan medžiojant 
Škotijoj su grupe sportininkų, 
tarp kurių buvo ir Kent kuni
gaikštis (karaliaus sūnūs), ne
tyčiomis liko peršautas tar
nas, bet manoma, kad jis nėra 
pavojingai sužeistas. Kuris me
džiotojų jį peršovė, dar nenu
statyta.

PEORIA, III., r. 19. — Du 
lakūnai, Ken Ringei ir Ellis 
Frederich, kurie bandė nusta
tyti naują ištvermės rekordą, 
turėjo nusileisti išbuvę ore tik 
10 vai., sugedus jų radio. Jie 
bandysią išnaujo.

CIICAGO.— 300 darbininkų, 
kurie dirbo prie pašelpų darbų 
projekto prie 129 ir Halsted 
gatvių, sustreikavo vakar ryte 
protestuodami prieš žemas al
gas—tik $55 į mėnesį.

Tie darbininkai dirbo prie 
nuėmimo velėnos Whistler miš
kuose ir prie platinimo Little 
Calumet upės.

Tai yra pirmas pašelpų dar
bininkų streikas Chicagoje.

Bet New Yorke buvo didelių 
tų darbininkų streikų, kurie ki
lo darbininkams reikalaujant 
tokių algų, kokias moka priva
tinė industrija.

Prie pašelpų darbų statomi 
dirbti tik tie bedarbiai, kurio 
buvo šelpiami valdžios. Ir su
streikavusieji tik penktadienyj 
buvo iš šelpimo stočių pašaukti 
į darbą. Pasak valdžios, jie 
buvę patenkinti darbu ir atly
ginimu. Nepasitenkinimas kilo 
vakar ryte kai tarp jų tapę 
paskleisti kurstantys lapeliai, 
kad jie yra kvailiai, jei dirba už 
tokį mažą atlyginimą. Ir tai 
esą pusė streikierių norėtų 
gryšti į darbą, bet juos sulai
ką kiti. Streiko vadai reika
laują 82 į vai. už darbą.

Esą bus bandoma taikintis su 
streįkieriais 
negalį tikėtis laimėti, nes jie 
dirba tomis sąlygomis, kokios 
yra hustatytos prie visų pašel
pų darbų visoje šalyje. Jeigu 
gi nenori dirbti, tai jų valia, bet 
tokiame atsitkime negalį gau
ti ir bedarbio pašelpos.

Chicagai ir apieiinkd federg- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir vėsiau.
Saulė teka 6.*04, leidžiasi 7:-

“Tai niekis”, tarė Hali, “sku 
bėkime pagauti pirmą išpjau 
kiantį laivą, o naują automo 
bilių įsigysime gryšdami 
mo”.

Užtiko pėdsakus 
penkių nužudytų 

žmonių

BERLYNAS, rugp. 21. — 
Patys naciai pripažysta, kad 
dviejose Vokietijos provincijose 
opozicija prieš nacius tiek su
stiprėjo, kad reikės stvertis 
skubių nepaprastų priemonių 
ją nugalėti.

Distriktų vadai praneša, kad 
opozicija Turingijoj ir Badene 
pasidarė nepaprastai agresinga 
ir reikėsią prieš ją panaudoti 
labai griežtas priemones. Ko
kios bus tos priemonės, naciai 
neskelbia. >

PARYŽIUS, rugp 
turi arbitratoriai, 
spręsti apie Ualual 
gruodžio 5 d., kur ištiko pir
mas kruvinas susirėmimas tarp 
italų ir abisiniečių, jau pasi
rinko penktą arbitratorių — 
Graikijos pasiuntinį Paryžiuje 
Politis.

Faktinai, jį pasirinko pati 
Italija. Ji jau laike tautų są
jungos tarybos susirinkimo Ge- 
nevoje išsiderėjo, kad įlenktuo
ju arbitratorii.’m bus Politis, 
kitaip nesutiko priimti arbi- 
tracijos.

Tad nieko kito neliko ir ki
tiems arbitracijos komisijos na
riams, kaip priimti 
si rinktą žm ogų.

Nėra abejones, 
sprendį jis išneš, 
jo nuosprendis jau 
parašytas ir visai 
liudytojų. Bet ir mažuma ar
bitracijos komisijoje galės pa
duoti tarybai savo opiniją.

Tečiaus nors Italija ir išside
rėjo, kad komisija visai ne
svarstytų, kam priklauso ta 
žemė, kurioj susirėmimas įvy
ko, bet tik spręstų kas buvo 
puolikas, visgi jaučiasi labai 
silpna ir matyt yra, kad ir šia- 
mę puolikai buvo ita-

TALINAS, Estijoj, rugp. 21, 
—Einant įstatymais, kurie duo
da teisę pasmerktajam mirčiai 
pačiam nusinuodyti, Paul Voi- 
gemast, pasmerktas mirčiai 
žmogžudys, vieton kartuvių 
pats nusižudė nuodais.

Jis buvo atvestas į mirties 
kamerą, kur stovėjo puodukas 
su labai stipriais nugaiš.“ Jis 
nedvejodamas paėmė nuodus ir 
juos po akių liudytojų išgėrė, 
vietoj krisdamas negyvas.

Voigemast, paprastas darbi
ninkas, 24 m., buvo pasmerk
tas mirčiai už nužudymą mo 
kytojos Hilja Zoege, 40 m.

Tik vieną kartą pirmiau nuo 
1925 m. mirties putodukas buvo 
pasiūlytas pasmerktam mirčiai. 
Tai buvo Johannes Nestra, ku
ris užmušė savo motiną. Jis 
betgi atsisakė nuodus priimti 
ir liko pakartas.

lygiai tuo pačiu laiku bus Čia 
tokios pat didelės iškilmės at
minčiai kartu žuvusiojo laku^ 
no Wiley Post.

Čia iškilmės bus tuo didesnės^ 
kad abu* žuvusieji yra kilę iŠ 
Oklahomos. Tad ir iškilmės 
bus valstijinės.

šiandie Wiley Post kūnas Ii* 
ko išvežtas į jo gimtinį Mays- 
vilie kaimą, kur ir dabar jo 
tėvai tebegyvena, čia rytoj 
ryte, dalyvaujant šeimynos na
riams, bus atlaikytos trumpos 
apeigos ir paskui kūnas bus 
išvežtas atgal j Oklahoma City, 
kur įvyks didžiausios iškilmės, 
kuriose dalyvaus visa valsti
jos vyriausybė ir milicija.

Post bus palaidotas Oklaho
ma City, irgi galbūt tik lai
kinai, nes valdžia pasiirto, kad 
jis butų palaidotas nacionalėsė 
Arlington kapinėse, kur laido
jami šalies didvyriai ir žuvę 
karuose kareiviai. Post našle 
tą pasiūlymą svarsto, bet dar 
nėra davusi savo atsakymo.

Post laidotuvėse dalyvauš 
daug žymių lakūnų, jo draugų. 
Dalyvaus ir lakūnas Joe Cros- 
son, kuris jų kunus atnešė iš' 
Ąlaskos tundrų. c,

Saužudystės Len1 • • •

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entcred ąs second-clnss niattor Nareli 7, 1914 nt the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 8, 1879

NAUJIENOS 
th« lithuanian Daily Ncws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1789 South Halsted Street, Chicago, lUinoto

Fhone CANal 8500

QUITO, Ecuador, rugp. 21.— 
Buvęs premjeras Antonio Pons 
sudėjo priesaiką, ir užėmė pre
zidento vietą, o buvęs prezi
dentas Ibarra tapo areštuotas 
ir pasodintas kalėjiman.

Tai padaryta einant šalies 
konstitucija.

Ibarra nenorėjo trauktis iš 
savo vietos ir bandė pasiskelb
ti diktatorium, bet nepasisekė, 
kadangi jį nepalaikė kariuome
nė, kuri stojo už konstituciją. 
O be kariiAimenės negali būti 
ir diktatūros. Tad Ibarra ne
teko prezidentystės ir su savo 
trimis pagelbininkais atsidūrė 
kalėjime. Kraujo praliejimo ne
buvo.

Žuvo lėktuvo 
avarijoj

šiandie iš rytinių valstijų at
vyko žuvusiojo našlė ir trys jų 
vaikai. Bet jau rado viską pri
ruošta laidotuvėjns.

Privatinės iškilmės įvyks 
Forest Lawn kapinėse, kur jis 
yra pašarvotas misinginiame 
karste.

Viešos iškilmės bus Holly- 
wood dauboje, kur gali tilpti 
20,000 žmonių. Bus ir dau
giau atskirų iškilmių.

Nors Rogers ir bus palaido
tas Los Angeles, bet manoma, 
kad tai bus tik laikinai ir kad 
jo kūnas vėliau bute perkeltas 
į gimtąją Oklahomą.
Post laidotuvės bus Oklahoma 

City
OKLAHOMA CITY, Okla., r. 

21.— Kai rytoj bus laikomos 
didelės lakiotuvių Iškilmės Los 
Angeles dėl Will Rogers, tai
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Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIU

tai žiu

Dir 
dar

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

depnr- 
, visos
- mlc-

apy- 
butų 
sun-

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AHGHER AVENUE 
Telefonui Virglnia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-b v, v. Nedalioj pairai sutarti

VV. & Caldw«U, užsidegęs deg
tukų, norėjo surasti, kur gale- 
tų garas sroventi iš dūdų. Bet 
vietoj sumali prieiaatj, gnvo 
tokių cxplo«ijų, kad visas ap
degi ir atsiduri ligonbulyje. 
Bukit atsargus visuomet su ga-

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tek Victory 28a 

Dr. Bertash 
756 West 35th St

Cor. of 85th and Ralsted Sto. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

Neatsilieka
(Uevelandns ir nenori atsi

likti nuo Chicagos. Mat, ChL 
vagoj nėra tos dienos, kad ne
mirtų lietuvis. Tai, Žiūrėk, pas 
mumis irgi giltine dirba povai. 
Pereitų savaitę keletui ji nu
trauki givybls siūlų, šių sa
vaitę taippat nutrauki poros 
žmonių gyvybės siūlų amžinai. 
Tai no kas tame.

Ieškojo su degtuku, kur garas 
tykina

Tetaptume: Boulevard 2HOO
JOSEPH J. GRISK

Lietuvos savivaldy 
bių skolos

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
OIlM. 464B Bo. AHHLANt) AVĖ. 

Ofiso vali Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 iki8 
vak. No.........................

Ofiso 1 
Narni Tol. Prospoct 1980

r Pagal savivaldybių 
Limenk' lurlniįis žinias, 
Lietuvos savi valdykis - 
s I ų a psk r i Čl ų, .i r v a 1 sč i ų 
21) milijonus į ((ff, skolos. 
ginti su 11)34 nį.» i __  *■___
dėjo apie 2 nwL litų. Isiskoli 
n imas ypač padidėjo, apskri

yste. Priren 
suose ateiti

VALANDOS:* Nuo 9 ild 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 P«t>* 

11L LAFAYETl’E 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 fld 18 
Phone Boulevard 808

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
1 YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nerišliomis nuo 10 iki 18 

8848 South Halsted Si, 
Tai Boulevard 1401

SIUSKIT PEK 
N tUJIEJ AS
PINIGUS LIETUVON 

lopraio Lietuvos žmoMr 

Bepataria Lietuvos baitai

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

K«nwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki B valandai vakare. 

Apart ivontadienlo ir ketvirtadienio.

ir kaip pagerės ir kada. Na 
tik turėkit kantrybės, brolyčiai 
gal kuomet 
saulutė mes

Patarnavimas dienų ir ndktj 
Graži koplyčia

S. P. MAŽEIKA
3310 Lituanlca Avenue Phone Yards 1138

Tos tavernos, tai taip digsta, 
kaip grybai po lietaus. štai 
šiltomis dienomis s atsidūrė ta
vernų ponai čiaptu aiU &uperior 
Avė. ir ponai Daubarai ant E. 
79th St. Na, tai tau ir blogi 
laikai.—Ku Ku.

Už tokį darbų Kupiškio kle
bonas patraukė A. Simonavi- 
čių į teismų, ir einant Lietu
vos valstybės teisiamuoju pa
ragrafu ir Romos su Lietuva 
kunkurdatu Simonavičiui grę- 
sia šeši metai sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Kada Simona vičius buvo 
areštuotas ir grasinamas to
lia bausme už tai, kad jis ne
pasiklausęs klebono palaidojo 
vaikutj motinos kape, tai Ku
piškio E. K. Dr-ja kreipėsi j 
Amerikos ir vjeo pasaulio lie
tuvius atsižvelgti į tok j užsi
mojimų prieš A. Simonavičių 
ir gelbėti ji finansiniai ir mo
raliai. Ir, žinoma, Amerikos ir 
Kanados lietuviai, suprasdami 
žmoniškumo jausmų, stojo į 
kovų prieš j uodų j j Romos sli
binu, siuntė protesto rezoliu
cijas Lietuvos valdovams ir 
kunigijai, reikalaudami ati
traukti mvo inkvizicines ran-

?. A. MASALSKIS 
8307 Lituaniėa Avenue Phone Boulevard 4139

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

reikalaukime Iš LIcIuvoh val
džios 'būtinai ntaklrll bažnyčių 
nuo valstybės ir panaikinti 
visokias Jiems teikiamas pri
vilegijas.

Tik tada Lietuvos pilietis 
pasijaus laisvas ir lik tada 
pradės klestėti dora, meilė, ir 
laidos ateitis kullura.

—- zl. aS’. Kouoliunas.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

Phone Canal. 6122

Dr# S« Biczis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Šaradomis ir nedCL pagal sutarti 
Res. 6681 So. California Avimo 

Telefonas Republic 7868

L J. ZOLP 
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

Kur nepažiūrėsi, ten nelaimė. 
O gal kartais per neatsargumų. 
Čia važiavo iš VVilloughby, O., 
moteris su savo vyru Elbort Ir 
jų mašina susidūrė su kitu 
automobiliu. Pasekmės neko
kios, nes 4 ypatus tapo su*nkiai 
sužeistos ir patlaptntos Sandus- 
ky ligoninėj. Taigi atsargiau 
važinėkit—T.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Ccrmsk Roftd (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedflllo. Sorodos ir 
Pltnyčios 6 Iki 9 

Telefonus Canal 1175 
Namai: 0459 S. Rockirell Street 

Telefonas Republic 9000

Čiųir valsčių savivaldybių 
mokyklų, ii^oniiųų ir tiltų sta
tybų plečiant*, gabiausiai savi
valdybės įsiskolinusios taupo
mosioms valstybės kasoms — 
13,107,278. Valsčiai daugiausia 
įsiskolinę ligoninėms už be
turčių gydymui Ši skola sie
kia apie 2/3 Valsčių įsiskoli
nimo bendros sumos. Bet dau
giausia įsiskolinę pirmaeiliai 
miestai su Kaunu priešakyje. 
Mažiausiai įsiskolinę apskri
čiu ir

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. mio 7 
iki 8:80 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAOO. ILU

Jei mes norime, kad musų 
broliai pasiliuosuotų iš juo
dojo jungo, tai mes jiems pa
dėkime tų jungų nusikratyti,

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

dirbti su laimėjimu 10% pa kė
limo algos, Tai yra neblogas 
lobis. Streikai! buvo išėję BOt) 
darbininkų.—Slm.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos akaudgjimo, 
svaigimo, aklu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių kariU, atitaiso 
trumparegyste ir tolirej 
gia teisingai akinius. 5 
Ūmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dilioj nuo 10 fld 12.
Daigely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pifiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

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

TeL Seeley 7880
Namą telefonas Brunswfck 0597

Mm. Luollls Thorns Horan

buvusi aktorė Ir artistų modelis, kuri prisipažino grumtynėse 
vejoj prie Erl® ežero reiorto, llamburg-on-tbo Lako, N. Y., nu
šovusi savo vyrų Krank lloran, savininkų smuklės Luckąwan- 
na, N. Y.

AR TAIP, AR NK TAIP?
šiomis dienomis įrėminu vie

nų laikništį, kur buvo pasaky
ta, kad meilina tuojau ištekės. 
Kas yra ir kas ištekės, aš ne
galiu suprasti. Nejaugi tai yri 
bačkutė, kurios lankai truks, ir 
alus ištekės? Man rodos: susi
tuoks, apsives, varpai skam
bės, bet ne tekės. Na, ar taip, 
ar ne ? |j

Dnrbal vis kaip
Darbai pns mus vis nekaip

Skaito
P. P. Mullollo ofiso randasi 

''Naujienos’’. Jos ton pareina 
kasdien ir, kaip pranešama, 
Žmonės lankosi p. p, Mullollo 
ofiso ir skaito “Naujienas” Nu, 
jeigu gori laikai butų, tai vi
si galėtų užsipronumoruoti 
“Naujienas” ir skaityti savo 
namuose. Ar no taip, kų? Oi, 
oi—tie blogi laikai.

Ofiso Tel, CBtamet 8888 
Res. T«L DhbšI 8181

Dr. A. A. Roth
Runa Gydytoju

Moteriškų. Vyriškį 
chronišku

Ofisu 81M 8k
•rti 8Ut I 

Vatandoe: 2 ■ -Še 7— 
diliomta b IventądiMtata 10—11

čionikščio miestelio gori gy
ventojai, Mr. Ray llellen ir 
Mrs. Margarot Croekelt, kurio 
važitnniunn automobiliu netik
tai susidaužė su troku. Abudu 
vietoj užmušti. Takios nelaimės 
yra ne retenybė, nes daugumas 
nesi saugoja. Reiškia: tiše jėdėš, 
dnlše budeš.

PhyRlcnl Therapy 
and Mklvrife 

0030 H. W<vdern 
Avė., 2nd floor 

Homlook 0202 
Patarnauju prie 
gimdymo iimuiuo 
mo ar ligoniniu*, 
duodu maNHaga 
oiaclric trent> 
mept Ir magn» 
tlo btanketa ir tt 
Moterimi ir mer

ginama patari* 
mal dovanel.

Kuris laikas algai plačiai 
spaudoje buvo rašoma apie in
kvizicinį darbų Kupiškio kle
bono prieš Albinų Sinionavi- 
ėių dėlei palaidojimo nekrik
štyto vaiko motinos kape. Mi
rė < Simonaviėiaus dvejų metų 
vaikas, kuris buvo dar ne
krikštytas. kaip kunigai sako, 
nesiskaitė žmogus su tomis 
teisėmis, kurias suteikia šv. 
vanduo.

Kiek aš žinau, tai Siinona- 
viėius mažai reikalo turėjo su 
Romos agentais, taip kad tas 
vaikas 
iki dvejų metų. Taip gyvam, 
taip ir mirusiam tam vaikui 
nenorėjo teikti jokių katali
kiškų apeigų, kokių reikalau
ja dvasiškija. bet patarnavo 
taip, kaip laisvamaniai, nieko 
bendro neturėdamas su vietos 
klebonu Baltrimu.

Jeigu jus norite—
Tai nitoikit pas P. P. MuliolĮ, 

o jo ofiso rasit “Nnujehms” ir 
gAalėsit pralak iii tyli. Muliolls 
yra prielankus žmogus, buvęs 
S.L.R.K.A. prozidontu Ir yra 
Antro Trangiliantinio Skridi
mo valdyboj musų skyriuje. Be 
to, P. P. Muliolis yra gana 
darbštus tarpo musų lietuvių.

Progai pasitaikius mos pla
čiau suteiksim Žinučių apie p.p.

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

lyt kada jis nustos jodinėjęs 
laisvus žmones, kurie jam ne
pataikauja.

Kiek aš žinau ir palikimų 
šaltinių, tai A. Simonavičiui 
buvo reikalaujama daug di
desnes bausmės, ne kad jis 
yra nuteistas. Bet į lai daug 
paveikė amerikiečių protestai 
ir esamasai Kaune kongresas; 
į tai Lietuvos teisingumo or
ganai atsižvelgė ir bausmę su
mažino iki 9 mėnesių vieton 
3 metų, kurie jau buvo nu
matyti.

Aš manau, kad Amerikos ir 
Kanados lietuviai tuo bus ne
patenkinti ir reikalaus, kad 
butų visai panaikinta A. Si- 
monavičiaus byla. Nemanykit, 
kad Simonavičius yra pirmo
ji auka papuolus į klero na
gus. Dar šimtai atsiras, kurie, 
pasipriešinę klebonams, bus 
baudžiami ir pūdomi kalėji
muose po kelius ir keliolikų 
menesių, nes, matyt, kleras 
dar turi plačias teises smaug
ti Lietuvos valstietį prakaitu 
užlaikantį tūkstančius visokių 
nenaudėlių, kurie, prisidengę 
Kristaus mokslu, žudo tautos 
ateitį ir laisvųjų mintį. Kur 
kraštas yra laisvas nuo tų 
klerų, ten viešpatauja dora, 
meilė ir vienybe tarpe pilie-

DnT TVeSilB 

Dentlstas
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street 
Vetandon nuo 9 iki 8 reketo, 

Heradoj pegal Atitarti.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 rat ryto, nuo 2 fld 4 
vaL po pietų Ir nuo 7 fld 8J0 vai. 
vakaro. Nediliomta nuo 10 Ud 18 
valandai diepą.

Phone MJDWAY 2886

10734 Michigan Avė
Phone Pullman 5703

Dr. Charles Segal 
onsAS 

4729 So. Ashland Avė.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentlstas

Valandos nuo 9-9
2420 Wcst Marųuettc Koad
arti Wostorn Avė. Hcmlock 7828

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto oGmhm—*127 N, Doarborn St. 
Kiunb. 1481-1434—Tol. Central 4411-2 
Nuimi oflauN—8828 Ho. HalNtod 8t. 
VulundoH vakimilN nuo 0 iki 8:80. 

Tol. Boulevard 1810 
KulvlrtadtaiilitiM ir Sokinadiontaiit— 

nugai HutArtlos.

Pereitų ponktadienj buvo šiur* 
pus atsitikimus, kuomet auto
mobilis mėgino nuversti gatve- 
kurį nuo bėgių. Pasekmės 
liūdnos. Automobilis tapo su
maltas kaip grybai maiše. Vie
nam koja nuplauta ir du už
mušti vjvtfj.

Tat tau, ir važiuok tnis mn- 
knbiliais. Velik man pėščioti, 
tegul anie sumurma kur j pel-

Dr. Maunce Kahn 
4631 South Aehlaud Avobuo 

Ofiso valandos:
no 10 fld 12 dfoną. 2 fld 8 po piotv 
7 fld 8 vai NedA. nuo 10 tt! 12

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4031 South Ashtand Avenue. 
llc’N, 0810 S. ll(K*kwell St. 
Tolcnhono: Republic 0728.

Kės, 1227 S. 50 Ave1 Cicero 
Tolephone: Cicero 6305.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

• •

Laidotuvhi Sąlygoe
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8310
5340 So. Kedzie Avenue

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis (BREATH)
People who get and hold Jobe 

keep thelr breath agreeable
f/ith tha bonti to cIkmmo frorn thono dnyn, nrn- 

}»h»ywm favor tho juirnon who ln mont attrno- 
tvn. In bunltumn llfn nn Iii thn noolnl wprld, 
iHlItoaln (uni)leftnnnt brnalh) In ounnldornu Ino 

wor«l uf fnulta,
UntortunaUlv avoryhody nu (Tora from tliln 

offonalvu condltlon nt aomo tlmo or othnr— 
inoru rnuularly tlinn tlioy UiL.k. formim- 

nllon of fpou parlklim hklnpoo Ity tlio tooth 
bruah Ih thn caųaa o! moal nnaea. Doimylnu 
tuoth and poor dlRMtion alao cruro odore.

Thp nulok, plimannt woy to hnprovo your 
bnmth Ih to iiho LlMtorino, tno <|uluk douduraiit, 
uvvry mornliiK and uvurv idglit.

Llelvrlno IihIIh tormoiitntlon. n major onuao 
of o dora, and ovorooinuN thu odora thomat'lvoH. 
Your brtmth livcomi* HWont nnd Agrtmblu. It 
•v’ll uot ottoiid uthora,
, It ypu valuti your Job and your frlnndi 
Ltatorlnu, thu Hufo antlHoptlo, roKUlarly, 
bart Pharmnuul Compatiy, St. Loule, M<

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

Teisėjas Roy Gillen 
moter| kalėjiman nuo 10 iki 25 
m. už automobilių vogimų kar
tu su dviem vyrais, Robert Coli- 
nėr ir Mark McGhce, Saugoki
tės, nevagiliaukit,—V.

kas nuo A. Simonavičiaus ir 
nuo visų kitų, kurie nieko 
bendra neturi su Roma ir jos 
agentais.

šiomis dienomis gavau laiš
kų nuo E. K. Dr-jos sekreto
riaus. drg. K. Ycčiaus, kuria
me jis tarp kitko rašo: “Vi
sai netikėtai mane nudžiugino 
nuo tavęs gautas laiškas. Kaip 
malonu, ir kur gi nesidžiaug
si, kad nors ir toli gyvenan
čiuose vistick randasi musų 
prietelių kovoje su juoduoju 
kleru bendram darbui. Labai 
dėkui tau, Antanai, kad ne
pamiršti mus kupiškėnų, ir 
visi gvvenam tomis pačiomis 
idėjomis... Labai malonu, kad 
rūpinies A. SimonaviČiaus vai
kelio palaidojimo byloje. Nors 
amerikiečiai plačiai ir gyvai 
ėmėsi protestų ir šiaip įvairių 
žygių* 1x4 pasekmes menkos. 
Lietuvos klerikalai laikosi 
tvirtai ir nelabai su kuo skai
tosi. Taip ir su amerikiečių 
rezoliucijoms mažai skaitėsi.

Liepos 19 dienų 7au įvyko 
A. SimonaviČiaus teismas ir 
A. Sinionavičius liko nuteistas 
9 mėn. sunkiųjų darbų kalė
jimo. Nors buvo pastatyta gy
nėjas, bet vistiek nuteisė, ži
noma, paduota apeliacija 
gardos lėismui, bet kad 
sprenenmas pakeistas, tai 
ku tikėtis.

L. E. K. Dr-ja laikosi, 
bame kiek galėdami, bet 
bas sunkus, negalima iškovot 
nei metrikacijos, nei laisvų 
kapinių. Nors ir neduoda lei
dimo, vis vien mes norime ap
tverti nupirktųjų kapinėms že
mę, sutvarkyti galutinai, bet 
dar stingame pinigų 
resime kaip seksis. Taigi šiam 
sykiu lik sveikas, veliju tau, 
drauge, viso gero. K. Yečiut.**

Kaip matyt, tai Lietuvos 
kleras turi pilnas teises savo

Jackson, Ohio, ka 
įėjime

Dtt. J. K. S1EDL1NSK1S 
uR.°rr«®Kis 

(JAS DANTISTAS X-RAY 
4148 ARCHER AV^ Cor. Frinctaco 
Tel. officu Luf. 8060; rcz. Virg. 0009

AKIU SPECIALISTAI
Ar Alio JLw

LIETUVIS 
__ _.T«1, Yards 1829 

gMflMhk Pritaiko Akinius 
Kreivas Akta 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

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

Dr. Herzman .
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ...............

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 84 

Valandos nuo. 18—12 pietų ir 
nuo 0 fld 7:80,vai, vakare.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 67H ar Central 7464

l4*onard Tailoring Co. pri
pažino unijų ir davė žinių sa
vo darbininkams, kad grįžtų 
dirbti. Mininuftn • algos bus 
mokamos į savaitę. Tai
reiškia, kad darbininkai grįžo eina ir nežinom, kuomet

Tel. Ofise Wentworth 6380 
Rez. Hyde Perk 8895

r. Susanna Šlaku 
>tarų Ir valku Ilgų gydytoje



NAUJIENOS, Chicago, III

Lietuvos Naujienos KALĖJIMAS IKI GYVOS GALVOS Už ŽMOGŽUDYSTĘ

GarMnkitPs Naujienose

Sclivveitzer

Trys

SEKMADIENY

SPALIO
DOS

OCTOBERlutai

PETER PEN

Lietuva atmokėjo 
pusantro miliono li
tų už laisvės bonus

KAUNAS.—Užtrauktoji vals
tybės 4,5% mil. lity vidaus 
paskola jau visai yra realizuo
ta. Realizuota visu 100%., Val
dininkai ir tarnautojai viso jos 
išpirko už 6,5 mil. litų, buvo 
numatyta už 5 mil. litų. Pre
kybininkai^. pramonininkai ir

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jurij pato- 

umn dūlei

ha ir li- 
Laiko 0 
kiaules, 
Karvės

laisvųjų profesijų žmonės išpir
ko už 4 mil. litų (tiek buvo nu
matyta). Kredito jstaikų ir 
akcinių bankų atsargos kapita
lui nupirkta už 1,150,000 litu. 
Už 1,5 mil. litų jos lakštais iš
pirktu amerikiečių laisvės pas* 
kolos bonų. Dauginu kaip už 
1,5 mil. litų šių bonų išpirkimo 
yra ir pratęsta. Daug buvo 
ir tokių, kurie lakštų pirko vi
sai nė neparaginti”. “L. A.”

Pasko-
žemes
Svar-

duoda-

Kita tiek bonų prail
ginta. Pinigai paimti iš 

Lietuvos vidaus pas
kolos

KAIP GYVENA PA
BALTAS ŪKININKAI

THH 
C IANT 
WOUUD

na 1 
eina ant

Floronco Jackson Loretts Jackaon Joon Miller

mijai savo grudų neužtenka, 
šiemet Suomija grudus perka 
iš Latvijos. Kad ūkininkams 
pagelbėti yra sumažinti už 
skolas procentai. Suomijoj 
yra daug miškų. Miškai yra 
valdiški ir privatus. Miškui 
apdirbti yra nemaža fabrikų. 
Apdirbta miško medžiaga ei
na užsienin. Bendrai, Suomija 
gražus ir gerai sutvarkytas 
kraštas, bet tas pasiekta per 
darbų ir apšvietimų. Po Suo
mi jų važinėjome su Latvių 
ir Estų agronomais. Kelionėje 
gerai išsikalbėjome apie ūki
ninkų pasilaikymus. Pasirodo, 
kad labai energingai ir sėk
mingai su krizių kovoja Lat
vijos vyriausybė ir to krašto 
ūkininkai. Latvijoj už sviestų,

s, lihusĮ^ bęyonuų.ir kiau 
nustatyta' tvirtos kai- 

Už pirmos ruš. sviesto 
garantuota kaina 2,25 
(apie 3,25 lt.). Už pieno 
ūkininkams išmoka pie* 
vidut. 10 centų, šiemet 

išmokama aukštesnės

Birželio mėn. 27 d. mes bu
vome, nuvykę į Vakarų Suo
miją už 200 kilni, nuo Helsin
kio. Važiavome plentais ir 
miškeliais Plentai meksfaltuo- 
ti, labai lygus ir gerai išlaiky
ti. Važinėjant plentais su ke
liolika mašinų man prisiminė 
dulkėtos Klaipėdos miesto gat 
vės. Nors važiavome 70 klm. 
greitumu, bet ant lygaus plen
to dulkių visai nepalikdavo. 
Vieškeliai panašus j musų

buvusios Detroito burleskų šokėjos ir jų vadas Schweitzer, kurio liko nuteisti kalėjiman 
iki gyvos galvos už nužudymų plėšimo tikslais atvykusio į Detroitu New Yorko advokato 
Dickinson. Jos nugirdydavo svečius ir paskui juos apvogdavo. Dickinsonų nepasisekė nugirdy 
ti. Tad išsivežė j parkų ir iten jį nušovė, manydami rasti pas jį daugį pinigų. Tečiaus rado tik 
$132, už kuriuos dabar turės kalėti visų savo gyvenimų.

THH 
MA01C 

CARPonr

m nes 
kainos 
negu 1934 įlietais. Dėl to, Lat
vijos sviesto eksportas (išve
žimas) šiemet yra žymiai di
desnis. Už bekonus gyvo svo
rio 11 klgr. moka 75 santi
mus arba už bekonų 100 klgr. 
svorio 75 latai, tas musų pi
nigais išeitų apie 100 litų. Tik 
bekonų daug supirkti negali, 
nes iš Anglijos turi mažų 
•kontingentų. Už rugių 50 klgr. 
moka 7 latus arba 10 lt. 50 
centų. Už kviečius 13 litų. 
Grudus už nustatytas kainas 
perka vyriausybė ir visi ma
lūnai. Malūnai privalo pusę 
grudų pirkti iš vyriausybės ir 
pusę iš rinkos nuo ūkininkų 
už nustatytų kainų. Malūnai 
pirkdami rugius rinkoje mo
ka už centnerį 10,50 litų, kitų 
pusę grudų perka iš vyriausy
bės ir moka 14,50 litų. Jei 
malūnas visus grudus perka 
iš vyriausybės sandėlio, tada 
moka už 50 klgr. 12 litų. Gru
dai pagal šių tvarkų perkami 
visus metus. Prie tokios tvar
kos grudų kaina yra pastovi

P. CONRAD
STUD1O

420 W. 63rd St. 
Enjflewood 5883-5840 

)ar gražiau; tnoderniš-
j kiau : įrengta. , ' I

kiaulių 
"Lak- 

tyrimo 
institutas, gyvulių tyrimo sto
tis. bandymų ūkis ir pats mie
stas. Vėliau 3 dienas važinė
jome po Suomiją pas ūkinin
kus. Suomija 7 kartus didesnė 
už Lietuvą, bet gyventojų turi 
3.6 milijonus. Suomija apgy
venta retai: 1 kvadr. kilomet
re gyvena tik 10 žmonių. Suo
mijoj yra daug miškų ir eže
rų. Miškai užima 73 procen
tus, o ežerai 11 nuoš. visos 
žemės. Ariamos žemės vra tik 
16 procentų. Gyventojai suo
miai. Jų yra 88 nuoš., švedų 
yra 11 nuoš. ir labai maža yra 
rusų. Gyventojai kalba suo
miškai. Jaunimas rusų kalbos 
visai nemoka. Iš senųjų jei 
kas ir moka, bet rusiškai ne
kalba. Suomiai dideli patrio
tai. Šiaip kaipo žmonės labai 
simpatingi. Dauguma gyven
tojų (80 nuoš.) gyvena kaime 
ir tik 20 nuoš. miestuose.

(“L. K.”) šių metų birželio 
mėn. 25 d. iš Lietuvos išvyko 
49 agronomai į Suomijų. Eks
kursija išvyko iš Kauno. Pro 
Šiaulius. Rygą važiavome į 
Talinu. Privažiavus Latvijos 
sienų, muitinės valdininkai 
patikrino pasus ir kiek pinigų 
vežamos, nes Latvijoje pinigų 
išvežimas neleidžiamas. Va
žiavome traukiniu, tokiu grei
tumu kaip pas mus. Latvijos 
kaimų vaizdas nuo Lietuvos 
veik nesiskiria. Dauguma gy
vena kolonijose. Neišdalytų 
kaimų nesimatyt. Trobos me
dinės. Stogai šiaudų ir gontų. 
Laukai atrodo vidutiniai. Do
bilai ir pievos mažai prižėlę. 
Vasarojus vidutinis. Rugiai 
kaip pas mus. Atrodo, kad 
Latvijoj iš laukų šiemet dide
lio derliaus nebus. Birželio 26 
d., apie 6 vai. ryto privažia
vome Estijos sienų. Per Esti
ją važiavome be persėdimo 
Latvijos vagone. Traukinys 
Estijoj eina lėčiau. Kol perva
žiavome visų Estijų, traukinys 
pasivėlino 60 minučių. Trau
kiny buvo daug dulkių, nes 
važiavome per smėlėtus lau
kus. Estijos vaizdas jau kito
niškas. Veik visų laikų važia
vome per miškus, krumus ir 
nepagerintas pievas. Žemės 
lengvos. Javai blogesni kaip 
pas mus. Taline 4 vai. buvome 
sustoję apžiūrėti miestų. Ta
linas Estijos sostinė. Mieste 
120,000 gyventojų. Gatvės siau 
ros. Namai senoviški ir apleis
ti. Miestas blogai išplanuotas. 

p Iš Talino į Helsinkį 4 vai. 
važiavome juromis. Jura buvo 
rami, tai ir kelionė praėjo 
laimingai. Prieš Helsinkį juro
je pravažiavome keletą salų. 
$tos salos, iš iikmcns, nes’ vi
soj Suomijoj toks žemės pa
viršius dažnai užtinkamas, 
šiose salose įtaisytos tvirto
vės. Kai važiavome arti pro 
šalį buvo matytis kanuoles. 
Už apsaugos salų gražus Hel
sinkio miestas. Mieste yra 
250,000 gyventojų. Gatvės tie
sios ir visos meksfaltuotos. 
Mieste labai švaru. Namai 
nors statyti seniai, bet nepa
prastai gražus. Mieste tvarka 
pavyzdinga. Nors judėjimas 
didelis, bet triukšmo gatvėje 
nėra. Miestas gražesnis už 
Ryga ar Karaliaučių. Miesto 
apylinkėse mums buvo paro
dyta gerai įrengta 
skerdykla, separatorių 
ta” fabrikas, augalų

ir turgus daug nepriveža. 
Dalis supirktų grudų naudo
jama vietoje, kiti eksportuo
jami. Virš nurodytų kainų už 
sviestų, bekonus ir grudus 
užrubežy negaunama. Tvirtas 
kainas 
skirdama tam pinigus iš vals
tybės iždo. Ūkininkai tvirto
mis kainomis yra patenkinti. 
Latvijos vyriausybe pastaruo
ju metu yra daug padariusi 
palengvinimų ir prasiskolinu
siems ūkiams gelbėti, 
las ūkininkams duoda 
Bankas 10—40 metų, 
biausia, kad paskolos 
ma žemais procentais. Už ilga
metes paskolas ūkininkas tu
ri mokėti 3 nuoš. metams. Iš 
tų 3-jų nuošimčių 0,5 nuoš. ei- 

bankui už 'darbų, 05 nuoš.
, skolos* grąžinimo (a- 

mortizacijai) ir 2 nuoš. yra 
procentai už suteiktų paskolų 
(kapitalų).

Tvirtos kainos ir žemi pro
centai duoda dnug vilčių, kad 
musų artimieji kaimynai lat
viai krizį pergyvens laimingai. 

Agr, P. Ziunbakiš.

VĖSIAUSIA VIETA BRlDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta' 'žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Puse keptos vištos bile dieną tiktai1 
už 35 centus. Alus, Gčrhnai. Bowling ir Biliardai. Mandagus* patar-1 
navima^ Vienintele tokia lietuviška, ištaiga Chicagoje. < ;

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

OW FOL-K« 
COmi ūsas 

OUICK Į

plentus. Vieškeliai geri. Va
karų Suomijoj, Tusula kaime 
apžiūrėjome mergaičių ruo
šos mokyklų. Čia laikoma ir 
berniukams žemės ūkio mo
kykla. Abi mokyklos gražiai 
įrengtos. Prie mokyklų yra ge
rai įrengti tvartai ir vištynas. 
Vištas laiko leghornų veislės. 
Pakely apžiūrėjome Hemeli- 
nos miestų. Miestas apsuptas 
miškų ir ežerų. Miesto parke 
kalno viršūnėje pastatyta di
delis bokštas iš kurio matosi 
gražios apylinkės. Hatulos 
miestely aplankėme veislinių 
arklių parodų. J parodų buvo 
atvesta 5 eržilai ir 26 kume
lės. Visi šie gyvuliai įrašyti j 
veislės knygas. Arkliai sarti 
ir bėri. Didumas 166 cm., vi
dutinio stambumo. Arkliai 
tinka darbui, važiavimui ir 
kavalerijai. Trakėnų ir ar- 
dėnų veislės arklių Suomijoj 
nelaiko. Suomiai gerina savo 
vietinius arklius. Dabar jau 
turi 1,400 štukų gerų veislinių 
kumelių ir nemaža eržilų įra
šytų į kilmės knygas.

Paskutinę dienų apžiūrėjo
me 4 ukius. Kartų km., J. His- 
so ūkis 239 ha didumo. Ūky
je sodo nėra. Ariamos žemės 
turi 59 ha. Kita žeme užimta 
miškais. Ūky laiko 5 arklius, 
24 karves, bulių gerų, 6 kiau
les, 10 avilį ir 50 vištų. Kar
ves vietinės veislės. Karvės ža
los. Karvių produkcija tikri
nama. Visos bandos vidutinė 
produkcija už 1934 metus bu
vo 3,502 litrai pieno su 4,3% 
riebumo. Karvės nedidelės, 
400 klgr. gyvo svorio, bet pie
ningos ir pienas labai riebus. 
Čia pat apžiūrėjome antrų ūkį 
94 ha didumo, šis ūkis aria
mos žemės turi tik 39 ha, o 
kita žemė apaugus mišku. 
Laiko 3 arklius, 10 karvių, 
bulių, 2 kiaules ir 30 vištų. 
Karvės irgi vietines. Už 1934 
metus vidut. karvių produkci
ja 3,676 litrai pieno su 4,4% 
riebumo. Karvės pieningos. 
Ūkininkas parodė tvartus ir 
gyv. trobos įrengimų. Tvartai 
geri. Gyv. troba patogiai iš
planuota ir švariai laikoma. 
Visos trobos medinės, bet rau
donai nudažytos. Langai tro
bų ir kaminai nudažyti bal
tai. Taip trobos nudažytos 
veik pas visus Suomijos ūki
ninkus. Dar apžiūrėjome A. 
Matillos 230 ha ūkį. Ariamos 
žemės turi 40 ha, pievų 2 ha, 
nuolatinės ganyklos 7 
kusi žemė miškas, 
arklius, 20 karvių, 7 
10 avių ir 75 vištas, 
vietinės, šėmargių karvių nie
kur Suomijoj nematėme. 
Mums buvo parodyta stambus 
ūkiai, bet dauguma ūkių yra 
smulkus. Pieną parduoda į 
pienines. Pieninės gamina 
sviestą ir siunčia į užsienį. Už 
pieno literį išmoka ūkinin
kams vidutiniai 11 centų (0,9 
markes). įdomu pažymėti, 
kad pieną į pienines veža su 
dviejų ratų vežimais. Su to
kiais vežimais yra lengviau 
arkliui. Net mėšlą su tokiais 
vežimais veža. įdomus patyri
mas, nes pigu ir gera. Už gru* 
dus kainos geros, nes Šuo-

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
»ŠT1NĖJE ' . ■ <

JOHN P. EW ALI)
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc.. atsiš. u

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791
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SKUBUS DARBAS

Praleidęs daug laiko diskusijoms, Jungtinių Vals
tijų kongresas dabar skubinasi užbaigti savo darbų, 
kad galėtų greičiau išsiskirstyti atostogoms. Prie už
baigos yra palikę daug svarbių sumanymų, kurių jau 
nebebus laiko kaip reikiant apsvarstyti. Bet kongreso 
dauguma vistiek stengiasi juos pervaryti, nes to reika
lauja prezidentas, kuriam svarbu, kad butų priimta 
bent pamatinė dalis jo programo. Kitaip Roosevelto 
administracija butų kritikuojama, kad ji mažai atlikusi.

Kiekviename kongrese pasikartoja tas pats daly
kas: pradžioje jisai eikvoja laikų tuštiems ginčams, o 
paskui painiausius įstatymus priima beveik be svarsty
mo. '

PALIKIMŲ MOKESČIAI

Senato ir atstovų buto konferencija išlyginimui 
mokesčių įstatymo projektų, kurie buvo priimti atski
ruose rūmuose, nutarė atmesti Roosevelto sumanymų 
pakelti mokesčius stambiems palikimams.

Rosevelto mintis buvo tokia, kad jeigu milionierius 
mirdamas palieka didelį turtų., tai žymių jo dalį turi 
gauti valdžia, kuri rūpinasi visų žmonių gerove. Ati
duoti tų visų palikimų mirusiojo vaikams butų netei
singa, nes jie jo neuždirbo. Be to, tie dideli turtai, eida
mi iš tėvų į vaikų rankas, labai užauga ir pasidaro pa
vojingi visuomenei.

Bet kongresas paklausė tų, kurie sakot kad stam
biuosius lobius nereikia* ardyti, nes tais lobiais yra 
steigiamos didžiosios pramonės, kurios stumia pirmyn 
ekonominį progresų. Tačiau ar ne tos didžiosios pra
monės įstūmė Amerikų į dabartinę depresijų?

Kuomet kapitalistų vaikai, kurie nėra prisidėję 
prie jų turtų užauginimo, pavelde ja milionus, tai jie 
pavirsta dykaduoniais.

TIKI J DIEVĄ, BET DAR LABIAU Į GINKLĄ

Ethiopų karalius karštai pasimeldė ir išreiškė tvir
tų įsitikinimų, kad Dievas padės jam nugalėti italus. 
Bet “dėl viso ko” jisai neužmiršta ir apie ginklus. Tie
sų pasakius, jisai daugiau pasitiki šautuvais ir kulko
svaidžiais, negu Dievo pagelba. Jeigu Haile Salassie 
tikrai manytų, kad Dievas paklupdys Italijos diktato
rių, tai ginklų jam nereikėtų visai.

O gal jisai bijo, kad Dievų pakreips Mussolinio pu
sėn popiežius, su kuriuo pastarasis yra padaręs sutar
tį? Jeigu taip, tai tuomet ginkluotis irgi butų bereika
linga.

O popiežius tuo tarpu tyli, nors jo pareiga, rodos, 
butų Italiją sudrausti, nes juk aišku, kad ji rengiasi 
užpulti etiopus visai nekaltai. Kai oficialiai prasidės 
karas, tai jisai dar suteiks palaiminimų Mussolinio 
ginklams.

LIETUVOS SUSIDOMĖJIMAS 
IŠEIVIŲ KONGRESU

Iš Lietuvos atėjo laikraščių 
numeriai, išleisti Pasaulio 
Lietuvių Kongreso atidarymo 
išvakarėse. Juose daug rašo
ma apie kongreso dalyvius ir 
apie išeiviją. Kauno dienraš
čiai rugp. 10 d. įdėjo savo 
pirmuose puslapiuose didelius 
antgalvius: “Sveikiname Pir
mąjį Pasaulio Lietuvių Kon
gresą.”

Kiek iš viso atvyko delegatų 
į kongresą, dar tikrų žinių nė
ra. “Lietuvos Aide” sakoma, 
kad “iš viso įgaliotų delegatų 
kongrese dalyvausią apie 100. 
Visi kiti bus svečiai, o tokių 
iš vien užvaudenyno atvyku-

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metanui -... -i—., .u---------- 88.00
Pusei metų ------------------  ------ 4,00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem menesiams ____ 1.50
Vienam mėnesiui aaoeeeeeeeeeaee«eeee e75

Cbicagoj per Išnešiotojus:
Viena kopija  3c
Savaitei_________—18c
Minėsiu! eaoe**aeaeooe*eeaiNmeeeeoeeQeeo*9**0 75c

Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj, 
paltai

Metams 87.00
Pusei metų oea»eeeeeeoaeeeeeeeeeeoMMM« 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ............ <11 !■< 1.25
Vienam minėsiu! . .............  75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................... —........  . 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ........___ . 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

šių, sako, busią nemažiau 1,- 
000 žmonių.” Iš kitur taip pat 
atvyksią apie 1,000 (svečių).

Kongreso delegatai
Tą dieną prieš kongreso 

atidarymą buvo paskelbta 52 
užsiregistravusių delegatų var
dai. Iš jų 29 amerikiečiai. Są
raše nepaduota vardas Julijos 
Augustinavičienės (kuri atsto
vauja Chicagos Lietuvių Drau
giją). Tokiu budu žymi dau
guma tarpe įgaliotų delegatų 
susideda iš amerikiečių, o iš 
jų apie trečdalys (10)—čika- 
giečiai.

Kiti delegatai yra iš Latvi
jos, Britanijos, Italijos, Fran
cuos, Brazilijos, Urugvajaus ir 
Argentinos.

Savo nusistatymu kongreso 
sąstatas, matyt, buvo labai 
mišrus. Tarpe delegatų matyt 
ir klerikalų, ir tautininkų, ir 
komunistų, ir liberalų, ir so
cialistų. Užregistruotų delega

tų sąrašas paduoda septynis 
bolševikiškų organizacijų var
dus: Abcką, Kielicnę, Orma- 
ną, Vaicikauską, Jasaitį, Guo
bą ir Mažeiką.

Delegatų sąrašas (dar ne
pilnas) toks:

Kongreso atstovų sąrašas
1. Abekas Fredas—Lietuvių 

darbininkų susivienijimą U. 
S. A.; 2. Ambotas Jonas, kum 
—šv. Jono evang. d-ją Hart
forde, USA; 3. Bijanskienė— 
“Birutės” dr-ja, USA; 4. Bur
ia vičius Stasys—“šviesą”; 5. 
Č e k a n a u s k as Vi a d a s—* ‘Ameri
kos Lietuvį” ir Hartfordo liet, 
organ.; 6. Dulksnys Simonas 
—Argentinos lietuvių tauti
ninkų s-gą; 7. Gelgaudas Ksa
veras —-Urugvajaus lietuvių 
koloniją; 8. Guoba Matas — 
Kanados lietuvių kolonija ir 
“Darbo Žodį”; 9. Gaižauskas 
J.—šv. Zitos draugiją Latvi
joj; 10. Jonynas Vytautas — 
Lietuvių studentų draugiją Pa
ryžiuje; 11. Mons. Jasėnas Ka
zys — Jelgavos lietuvių kolo
niją Latvijoj; 12. Karpius-Kar- 
pavičius Kazys — “Dirvą” 
USA; 13. Kaveckas Albinas — 
Latvijos lietuvių sąjungos Ba- 
brynės skyr.; 14. Kielienė-Ke- 
lly — Proletarinio meno s-ga 
USA; 15. Klingaitė Veronika— 
Lietuvių Meno teatras USA; 
16. Mažeika Jonas — Amer. 
liet, literatūros dr-ją USA; 17. 
Nalivaika V. — “Grūdą” Bra
zilija, Sao Paulo; 18. Ormanas 
Jonas — Amerikos lietuvių su
sivienijimo aukščiausią prie
glaudą; 19. Poška A. — šv. 
Kazimiero draugiją Škotijoj;
20. Paukštys Bronius — Turi
no lieetuvių koloniją Italijoj;
21. Purvinis Stasys — Lietuvių 
teatrą Latvijoje; 22. Požėra 
Edvardas — Sporto sąjungą 
“Lituania” Brazilijoj Sao Pau
lo; 23. Dr. Račkus Aleksand
ras — 24. Raulinaitis A. — 
Lietuvių mokytojų draugiją 
Latvijoj; 25. štabinis Jurgis — 
26. Šidlauskas Juozas V. V. 
S. Hartfordo skyrius USA; 27. 
Tumas V. — “Laisvės” drau
giją Latvijoj; 28. Vancevičius 
Stasys — Lietuvių sąjungą ir 
“Viltį” Brazilijoj Sao Paulo; 
29. Vizbaras K. — Latvijos 
liet, tėvų dr-ją; 30. Blynas Ze
nonas — Italijos liet. dr-ją 
“Lituania” Romoj; 31. Gečio- 
nytė Ona — Škotijos lietuvius; 
32. Jaronimas — Mančesterio 
lietuvių koloniją; 88. Vitaitis
— “Tėvynę” ir Lietuvių Susi
vienijimą Amerikoje; 34. šimu
tis — Liet. Amer. Rymo Ra
tai. s-gą (ir “Garso” red.); 85. 
Morta Smith-Ošlapina — Liet. 
Amer. katal. s-gą; 36. Em. Sta- 
nislovaitienė r- Liet. Am. Ry
mo Katal. s-gą; 37. Briška 
Antanas — Liet, katal. federa
ciją Čikagos ap.; 38. Pilipaus- 
kas J. — Am. liet. stud. ir prof. 
s-gą; “Stud. žodį” ir “Ameri
ką; 89. Vaicikauskas Jonas — 
Amer. liet. darb. literat. d-jos 
20 kuop.; 40. Jasaitis Jonas — 
Taipogi 25 kuopą; 41. Grišius 
Juozas — Amerikos lietuvių 
advokatų draugiją; 42. Januš
kevičius J. — Utikos apylinkės 
lietuvių atstovas; 43. Januške
vičius V. — Utikos lietuvių ko
lonijos atstovas; 44. Metrikaitė 
JulS — V. V. S. Ročesterio sky
rius; 45. Teodoras Daukantas
— Urugvajaus lietuvių cent
rą; 46. Augustas — “Naujie
nų”, USA; 47. Dr. Trečiokas— 
“Vienybė”, prekybos rūmai, 
USA; 48. Dr. Baltrušaitienė — 
Liet. sus. Amerikoj; 49. Piva- 
riunas — Pitsburgo lietuvių 
visuomenę, USA; 50. Garmus
— Amerikos lietuvius; 51. Pi- 
variunienė — Amerikos lietu
vius; 52. t Prelatas Krušas — 
Čikagos lietuvius, USA.

ĮVAIRUS DALYKAI APIE 
KONGRESO DELEGATUS

Lietuvos laikraščiai daug ra
šo apie čikagiečio Dr. Račkaus 
numizmatikos (senų pinigų) ir 
kitokių retenybių rinkinį, kurį 
jis&i atsivežt i I\auna< Pus^ti* 

nai plačiai yra “bustinam!” ir 
amerikiečių laikraščių redakto
riai. “Liet, žinios” daug para
šė apie p. VitaitJ, o “Liet. Ai- 
das” — apie Karpių.

Minima ir Dr. Baltrušaitienė 
(buvusi karšta komunistė) iš 
Pittsburgho. Anot “L. Aido” 
ji “apsilankė vyr. skautų Štabe 
ir jiems perdavė Baltįmorės ir 
Pittsburgho Amerikos lietuvių 
skautų sveikinimus”. Ji, be <to, 
esanti parvežus! rašytojo Kėkš- 
to-Mačio pelenus.

Paduodamos informacijų apie 
amerikiečių sroves, “L. žinios” 
rašo, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje esąs liberališ
kos srovės “Jtakoj”, (ar tai Vi
tai tis taip Informavo?) — tai
gi, jau ir SLA. pavirto srovi
ne organizacija. Tuogi tarpu 
Amerikoje sandariečiai sako, 
kad SLA. “diktatoriškai” valdo 
socialistai.

“NAUJIENOS” — DIDŽIAU
SIAS IR GERIAUSIAI REDA

GUOJAMAS DIENRAŠTIS
F.... , ...F

“Lietuvos žinios” trumpai 
apibudina ir amerikiečių spau-

F. Vaitkus Nekantrauja
NEW, YORK, rugp. 21 (Spe

cialiai “Naujienoms”) — Oras, 
ikišiol nekalta tema užvedimui 
kalbos su nepažjstamu asme
niu, pas lieetuvius dabar yra 
svarbiausia tema visokiems de
batams, ginčams ir diskusi
joms. Nei Susivienijimas, nei 
Kongresas Kaune, nei vėliau
sias skandalas kaimynų šeimo
je negali nė iš tolo prilygti 
vietai, kurią pas lietuvius įsi
gijo vėjas, vaikąs debesis pa
dangėmis, saule ir kiti tos rų- 
šies gamtos reiškiniai.

Visi kalba apie orą ryte, val
gydami pietlis ir vakarieniau
dami. Miegodami sapnuoja apie 
orą. Skaitydami laikraščius 
pirmiausiai žiuri, ką spėjikas 
pranašauja rytojui. Išėję lau
kan žiuri, kas padangėse da
rosi. Garsus Amerikos humo
ristas Mark Twain pasakė, kad 
“visi kalba apie orą, bet nie
kas su juo nieko nedaro”. Jei
gu visą energiją išeikvotą kal
boms apie orą, butų galima su
rinkti į daiktą ir paleisti ją į 
kovą su tuo oru, tai nėra abe
jonės, kad efektas butų toks 
nepaprastas, jog iki sekančių 
metų nematytume danguje nei 
vieno debesio.

Juokai juokais, bet yra vie
nas lietuvis, kuris, jei galėtų, 
padarytų ką nors tam orui. 
Nusuktų jam- sprandą, gerai 
išpertų užpakalį, apdaužytų 
antausius, sulaužytų šonkau
lius, sutrintų J miltus, ir taip 
išliejęs tulžį jsisėstų j “Litua- 
nicą II” skristų J Kauną. Tai 
-—leitenantas Feliksas*Vaitkus, 
kuris jau kelintą savaitę laukia 
progos atlikti kelionę, bet iki
šiol jos nesulaukė.

Vaitkus nekantrauja ne vien 
dėl to, kad oras nesitaiso ir ne
leidžia jam skristi. Jis jaučia, 
kad visuomenė nerimauja, kad 
ji išsilgusi laukia to momento, 
kada jisai išskris. Jis vi
suomenes už tai nekaltina; 
priešingai, jis supranta, kodėl 
ji taip jaučiasi, ir jis iš to ma
to, kad jo žygis yra reikšmin
gas publikos akyse.

Jo noras yra tą visuomenę 
patenkinti, žygis yra nepapras
tai didelės svarbos jam pačiam, 
ypatingai jo ateičiai. Kad vi
suomenės nesuviltų ir sau atei
tį sukurtų, jis turi ne vien iš
skristi, bet ir nuskristi. Ta
čiau vargiai jis, ar bet kuris 
kitas lakūnas galėtų nuskristi, 
kuomet kelyje siaučia audros, 
lyja ir pučia vėjai, kurie gali 
apnešti lėktuvo sparnus ledu. 
Paskutinių kelių savaičių įvy
kiai parodė, kad prieš audras 
ir nepalankias atmosferos są
lygas nei geriausieji lakūnai 
neatsilaiko. Todėl, nors tai nei 

dą, pagal sroves. Tarp kitko 
jos rašo:

“Socialistinės srovės ryš
kiausiu atstovu spaudoje yra 
dienraštis ‘Naujienos’, ku
ris eina Chicagoje. Tai yra 
didžiausias ir geriausiai re
daguojamas lietuvių dienraš
tis Amerikoje. Vyriausias re
daktorius yra juristas p. 
Grigaitis,

“Socialistams labai arti
mas, nors ir nepriklauso
mas, įdomiai redaguojamas 
savaitraštis ‘Keleivis’. Lei
džiamas Ir redaguojamas p. 
Michelsono Bostone.”
žinoma, čia yra faktinų ne

tikslumų. Keleivį” leidžia ne 
vien Michelsonns, bet ir Jurgis 
Gegužis. Kai dėl nepriklauso
mumo, tai ir “Naujienas” lei
džia ne partija, bet nepriklau
soma bendrovė.

Iš katalikų laikraščių minė
tas Kauno dienraštis laiko ge
riausiai redaguojamu So. Bos
tono “Darbininką”, — kas, be 
abejones, teisinga.

lakūnui, nei nekantriai publi
kai, nei skridimo rėmėjams nė
ra malonu — reikia laukti.

Pažiūrėkime, kas atsitiko 
su tais, kurie progos nelaukė.

Yra faktas, kad oro biuras 
buvo pataręs velioniui Wiley 
Post’ui neskristi Alaskon, nes 
ten orai blogi. Pirm išskren- 
dant jam iš Fairbanks į Point 
Barrow, 'kur įvyko tragedija, 
Post buvo dar kartą persergė
tas neskristi. Jis tų persergėji
mų nepaklausė, pasitikėjo per
daug savo lėktuvu — ir įvyko 
nelaimė. Išgarsintas sovietų 
lakūnasv Zigmundas Lcvanevs- 
kis j bandė,--r blogame ore —■ 
nuskristi i^ Maskvos į Kalifor
niją. Bet nei šeštos dalies ke
lionės neatlikęs turėjo apsi
sukti ir grįžti atgal.

Orai virš Šiaurės Atlantiko 
nuo liepos vidurio iki šiai die
nai buvo negeri. Dr. Kimball 
tai patvirtino pasiųsdamas te-
legramą ALTASS-gai, kurioje 
jisai pareiškė, kad ikišiol sąly
gos lietuvių transatlantiniam 
skridimui nebuvo patogios. Dr.

Hooveris pradeda pravardžiuotis (nešdamas ant lazdos savo seną “chicken pot”)
• * F*- —__ 2.

Klmball tačiau mano, kad pa
gerėjimo ilgai laukti neręikės, 
nes jau šią žinią rašant at
mosferinės sąlygos virš Atlan
tiko jau yra daug geresnės, 
negu kad jos buvo per kokį 
mėpesį laiko. Kaip tik proga 
ateis, Vaitkus atsisveikins su 
Amerika.

. ...............i ..................................... — ............ i

Sveikatos Skyrius
si Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

H ■ - -

Dantų atsparumas

Rašo Dr. G. Bložis, Chicago 

Daugelis iš musų manome, 
kad dantis reikia taisyti tada, 
kuomet juos pradeda skaudėti, 
nes aš tą esu patyręs iš prak
tikos. Kuomet paklausi pa
ciento, kodėl tamsta netaisei 
savo dantų pirmiau, nes jie 
jau labai išpuvę, dabar sufnku 
besutaisyti, gal būt, reikės ke
letą ištraukti, gauni atsakymą, 
kad neskaudėjo; reiškia, kad 
neskaudėjo, tai nereikėjo nei 
taisyti, nors ir labai buvo iš
puvę, nors ir didžiausios duo
butes susidarę, kur gali maisto 
pasilikti ir padaryti burną dvo
kiančią, kad net negalima pa
kęsti tos smarvės. Toji smar
vė dar ne viskas. Kuomet mes 
turim burnoje tuos išmatų pro
duktus, arba duobes, mes ten 
auginame neišpasakytą daugy
bę bakterijų, kurios eina Į mu
sų kūną su kiekvienu valgiu 
arba rijimu seilių. Tuomi mes 
nuodijame savo sveikatą— kū
ną. Na, ir paskui mąstom: 
kas gi čia yra su manimi, kad 
aš pradėjau nesijausti. O ne 
pamuštom apie tai, kad mes 
nuodų turim pilną burną. Pra
dedame lankyti medicinos gy 
dytoją, kuris kad mus išgydy
tų, suradęs bufrnoje ligos prie- 
žastĮ siunčia pas dantų gydyto
ją. Tada ir viskas užsibaigia.

Dantis taisyti reikia tuomet, 
kuomet dantų gydytojas pasa-
kys, kas reikia taisyti. Nes 
kas nori turėti gerus dantis ir 
gerą sveikatą, turi bent vieną 
kartą į metus nueiti pas dantų 
gydytoją, kad išvalytų. Tas 
valymas yra būtinas. Nežiu-

rint kaip dažnai vartosi dantų 
šepetuką vis tiek kalkulo 
druska aplimpu dantį, apie 
smegenis; tos kalkulo druskos 
nusistojo iš seilių. Gydytojas, 
išvalęs dantis, pasakys, ar rei
kia taisyti, ar ne. Supranta
ma, etiškas gydytojas, o ne 
kokis feikeris, ne toks, kuris 
turi iškabą, kad “dykai egza
minuoja”. Suprantamas daly
kas, kuomet mažai išpuvęs 
dantis, tuomet mažai darbo 
prie jo, mažiau skausmo pa
cientui ir mažiau medžiagos 
reikia suvartoti, mažiau lėšuo- 
ja pataisyti.

Kas dėl dantų taisymo, ga
lima pažiūrėti iš kilos pusės. 
Pavyzdžiui, ką mes darom su 
savo kasdieniniais drabužiais? 
Ar laukiame, pakol jie suplyš
ta, ar taisome pamatę mažą 
skylutę? Suprantamas daly
kas, norėdami kad drabužiai 
ilgiau laikytų, taisome, kaip 
greitai pamatome, kad jau 
prnplyšę, ir tokiu budu ilgiau 
juos išnešiojame. Na kodėl 
taip nepasielgti su dantimis?

Imkim kitą pavyzdį. Dabar 
daugelis musų turini automo
bilių. Kuomet mes jį taisome? 
Tuomet, kai visai nevažiuoja? 
Visai ne. Taisome jį tuomet* 
kai pajuntame, kad jis jau 
pradeda biskj barškėti, tarškė
ti arba Čirkšėti. Bijomės, kad 
kur pusiaukely nesustotų, ne
padarytų vargo ir daug lėšų. 
Na, o su sveikata, su danti
mis, mes taip ncsiclgiain. Vi
sai nepaniąstom, kad musų 
sveikata, arba dantys, pusiau- 
kelyje arba pusamžyje gali 
sugesti arba atsisakyti tarna
vę.

Nepamirškime, kad gamta 
mums dantis suteikė visam 
gyvenimui, ir juos reikia pri
žiūrėti tiek, kiek aplinkybės 
leidžia. Musų sveikata labai 
daug priklauso nuo dantų svei
kumo: juo dantys sveikesni, 
tuo sveikata geresnė.
—“f—BfbL»ff——f—. ■......................

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

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



JIE GREIT, GREIT APSIVESIĄ

ser

Ši kartą nepavyko

kambarį ir valgį. Kada juo

Markšono

Nušovė policininką

TAIP IŠRODO ETIOPIJOS VADAS

susirasti

Pocahontas mine run ton** |7.0Q

and 
pre- 
and 
and

Ane
Krau

Esam trys broliukai 
kaip kurie žcnoti, 
išsigerę po stiklinę, 
einam kaip bagoti.

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in-1 
gredients of mayonnaiae 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

300 darbininkų paimtų 
viešiemsiems darbams 

(WPA) sustreikavo

LIGONINES 
HOSPITALS

tai Kirran vėl mėgino pulti 
VValshą, bet pastarasis jį nu
šovė. I'!’ ’&! jTat kviečiam ir draugus 

mumis atlankyti, 
pažiūrėti kur mes esam 
ir susipažinti.
Vieta yra erdvi, 
visko iki valiai, 
Snapso, alaus ir cigarų, 
turim iki valiai.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Tel. Republie 8402

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

BOILERIAI 
BOILERS

..j., 283 So. 
Garadauskas

jums reikia

Bridgeporto Kolionijoj 
į —Grand Opening

Palmer Park, 111 
Mondays.

kasierius, 4536 
Dr. A. J. Mani-

a (Bondsmanai); 
4535 S. Rockwell 

Bar-

Hollywoode, kur dirbami yra amerikoniški muviai, rodos 
niekad nepasibaigia artistų divorsai ir nauji romansai. Presos 
agentai praneša apie romansą tarp artisto Roberto Tayloro ir 
jaunos artistės Irenos Harvey’utės. čia jiedu nutraukti tame 
momente, kada jie pareiškė, jog jie greit, greit apsivesią.

John Kovach, 53 metų, yra 
savininkas namo adresu 5735 
So. Seeley Avė. Jisai pats gy
veno skiepe, o pirmo ir ant
ro aukšto butus rendavo ki
tiems. Anksti trečiadienio ry
tą Kovach nutarė nusižudyti. 
Atsuko gazo triubelės kiek tik 
galėjo ir ruošėsi užmigti am
žinai. Bet kylo eksplozija, ku
ri buvo taip smarki, kad iš
mušė namo priešakinę sieną. 
Dalis stogo susmuko. Keleto 
blokų apielinkėj kitų namų 
langai išbyrėjo. Pats Kovach

Members — take notice! The 
L.Y.S. Convention will be held 
on September 8, 2:00 o’clock

Mėgino nusižudyti 
naikino namą

Niek’s negal perskirti...
Atėjęs ir sako:
Aš čia mačiau Joną.
Sakau: eik pas Rumchikus 
jie pripils uzboną.
Sakau: jo yra alus 
tikrai kaip smetona, 
Jonas sako: tat ir gerai, 
galės gerti ir žmona.

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas.
Guaranteed Boiler and Welding 
Service, 8240 So. Archer Avė., 2 
blokai i vakarus nuo Ashland Ava. 
TeL Virgiui* 1930. ’

Reikalauja, kad dyle 
riai prižiūrėtų 

mobilių

3341 Ever 
tel. Belmont 
, pirm. pag.
; Mykolas Chepul, 
3327 LeMoyne St.; 

Butvitis, kasos globė- 
Jonas 
Paul 

John Raila, 4339 Winnemac 
Base Bali manedžeris Bruno

Mokam dividendą 
kas 6 mėnesiai. Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%.

300 darbininkų paimtų W. 
P. A. projektui (viešajam val
džios darbui prie 129 ir So. 
Halsted gatvių, sustreikavo 
trečiadienio rytą. Darbininkai 
nepatenkinti, kad algos jiems 
bus mokama tik $55.00 per 
mėnesį. Streikininkų vadai 
reikalaują mokesties 821/2 cen
tų valandai. Pradėta derybos 
streikui likviduoti.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠĖLTOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metu. 
Jonas Bijankas, pinu.. 984 W. 
Marųuette Road, Walter Lekia, 
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 kožnų minė

si pirm* penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3138 S. Halsted 
St. 7:30 vai. vakare.

gynėjo 
automo- 

pavagiaina

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius. pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St. tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt, 8131 S. Emerald Avė,, 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero. UI.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 39 St; 
H. GramontienS 
S. Rockwell St: 
kas, daktara skvotėjas .2519 W. 
43 St. tel, Lafayette 8051; A. Va- 
lavičia. Maršs 
K. Gramontas 
St, teL Lafayette 2418; J. 
šauskas, 4156 Archer Avė. 
Sadlukas. 4088 Archer Avė.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija; Paul J. Petraitis. 8181 

: S. Emerald Avė.. A Saldukas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pieru Komisija: A Saldukas, 4038 
Archer Avę.. tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio. 1-ma vaL po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwel ISt .

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Preferre’d'by 
millions 

to mayonnaise

LIETUVIU RYTINES ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm.. 
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
Claibom Avė. 
užrašų rašt., 
Antanas Butvitis, kasos 
jas, 1825 Wabansia Avė.; 
Stalgaitis, marš., 2039 St, 
Avė. 
Avė, 
Roger. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

ketvergų, 2038 North Avė., kliub- 
houzėi. 8 vai. vakare.

John Walsh, 52 metų, Route 
1, Desplaines miestely, nušo
vė policininką Thomas Kir- 
rari’ą. 26 metų. Tarp Walsho 
ir Kirrano įvyko muštynės sa- 
liūne dėlei to, kad Kirran bu
vo skolingas Walshui $480 už

Labai puiki vieta. Meldžia
mi draugai atsilankyti į Pik
niką. Muzika gera ir visokių 
gėrimų ir užkandžių.

Komitetas.

LIETUVIŲ ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
navlče pirm, pagelb.. 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienš 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė- 

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
HolĮywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

the entire afternoon on Sat- 
urday the 17th, the moonlight 
Beach party was held. The 
moon was out as anticipated 
and all had a good time.

Marųuette Park again made 
a nice shovving by their large 
attendance.... Miss Ambert, 
attention! a certain party re- 
grets greatly for his wrong- 
doings and grieved all the way 
home. Gan you please forgive 
him? You might refonn him 
and thus do a good tlring.... 
We had in our midst the fair 
and activc Biruta Rutkus who 
has just returned from a pro- 
longed vacation in the North
ern wild-woods. To all ap* 
pearances the entire Rutkus 
trio (Antanas, Biruta and Al
dona), have had a good time. 
The court jester ’El Capitan* 
was one of the main attrac- 
tions, even poor Mrs. Muna- 
rin, who suffered from a sore 
foot, — had to laugh, too. We 
heard that Birutė K., John Gel- 
žainis and many other mem
bers were enjoying themselves 
a t a Shower given in honor 
of one of our inarried mem
bers. John particularly bore 
all signs of- having had a good 
t ime — Oh those S t. Louis 
Women with their St. Louis 
blues! XFZ.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. StenceI, 2539 West 
43rd St., Chicago, 111.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St, Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. 
Zlabes, 740 E. 90th PI.
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė.. Chicago, Ilk; 
Kasier. glob. P. Martinkiene, 3441 
So. Morgan St., Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. YuŠkienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S, Žukauskas, 2515 W. 43rd

___ . Ligonių apek.
K. Keturakiene, 525 Ė. Oakwood 
Bivd.; r ; ■ ----------
W. 45th St,.
F. Aušra, 3489 So. Artesian Avė, 
Chicago, 
kauskas 
Chicago, 
Wernis, 
Chicago,

Carmen Operos 
Dainininkas 

Vytautas Tarutis
Kent kolegijos studentas Vy

tautas Tarutis tapo American 
Opera Co. pakviestas užimt 
vadovaujamą rolę Cunuen 
operoje.

Minėta operos kompanija da
vė kontraktą visam šių metų 
operų sezonui, kurį V. Taru
tis priėmė. Dabar p. Tarutis 
turės progą atlankyti South ir 
North Caroliną, CaU.forniją, 
Kentucky ir kitus miestus ir 
valstijas, kur tik bus stato
ma Carmen opera.

P^nas Tarutis, užbaigęs ope
ros maršrutą, grįš atgal į Kent 
kolegiją studijuoti advokatūrą.

—(F. b.).

Kirminai skilvyje, ro
dosi pas normališkus 
ir sveikus vaikus ir 
suaugusius; gali iš
sivystyti stoviai;
Nevirškinimo 
mia (Palšas

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo;valdyba 1935 metų: F. Ja- 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narkis nut. rašt. 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputč kont .rašt., 4403 S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviute, 
5332 S, Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė.; J. žuris teisių pata
rėjas, 4624 . S. Franciscd Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas, 8116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

nų mėnesi kas pirmų sekmadieni, 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
48 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metų amžiaus, 
dėl- Įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago. III.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm, 
Central Avė.; J.
pim. pag., 8812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas, nut. rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd., 8508 Gundersin Avė., 
Berwyn, III.: V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožna ant

ra nedėldieni — Lawler Hali, 8929 
W. Madison St., 1 vai. po pietų.

DeKalb, III.
Puikus Piknikas DeKalb’os 

Lietuvių draugyščių 
Rugp.-Aug. 25 d., 1935

DARGUŽO DARŽE.

buvo eksplozijos apsvaigintas 
ir sužeistas. Sužeisti taipgi du 
jo rcndauninkai gyvenusieji 
pirmame namo aukšte.

Klausinėjamas, Kovach pa
aiškino policijai, kad žmonės 
mėginę jį nunuodyti, tai jis 
ir norėjęs nusižudyti.

Manoma, kad Kovach 
ga proto sumišimu.

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,

federalSavings
ANDiLOAlOASIOCIATION

AOP CHICAGO^

2324 So. Leavitt Street 
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

Užkietėjimas
Nemalonus kvapas
Vėmimas arba kok

tumas
Niežėjimas Nosies
Nemigė
Nervingumas ir 

neramumas.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m.. Anton Volskis pirm., 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448, 
John Kuprevičius, vice-pirm.. An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt* 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

>12.00 
>45.00 
>15.00 

>1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

.1900 S. Kedzie Avė.

Iš šito paveikslo galite turėti gan gerą supratimą, kaip iš
rodo etiopų gentės vadas. Tik iš čia nesimato visų splavų. Tarp 
kitko jis dėvi levo karčius, kurie priduoda jam drąsumo kovoti 
kaip Hutui, žinoma, Etiopija' turi modernišką armiją, bet šitie 
senoviški vadai su savo karingais genčiais irgi ruošiasi ginti 
Etiopiją nuo italų, kada prasidės karas.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jnzų stoaas reikalauja patai- 

mnot Pašaukite mus ir am paaa- 
kyaiioe įdek kaštuoz pataisyti. Mm 
teiMd daroma visokį blftorystls 
darbi.

Pasak. valstybės 
Thomas Courtney, 15 
bilių kas mėnuo 
Chicagoj iš dylcrių, kurie lai 
ko oro pusėj prie savo biz
ni aviečių neprižiūrimus auto 
mobilių pardavimui. Valsty
bės gynėjas reikalauja gėrės 
nes priežiūros tiems automo 
bilianis.

Wilton Ormsby, 27 metų, 
gyv. 62 West 74 St., trokšte 
troško degtinės 
ėmęs
Anton Simpal taverną adresu 
7201 Wentworth Avė. Kada 
tačiau Ormsby įėjo į vidų, tai 
tavernos savininkas pažino jį 
kaip vieną iš plėšikų, kurie 
savaitę anksčiau atėmė iš jo 
likerių vertes $25 ir $2 pini
gais.

Todėl nieko nelaukdamas 
Simpal ir vienas jo kostume- 
ris pradėjo “šaudyti” į Orms
by stiklinėmis. “Šūviai” buvo 
taip geri, kad Ormsby, pame
tęs ginklą, nėrė laukan. Bet 
ir to ne gana. Kai atvyko po
licija, tai ji rado Ormsby sė
dintį šalygatvy su pekliškai 
skaudančia galva.Jeigu išpuls laikas, 

prašom aplankyti 
su prietelka ar širduku 
ir mums perstatyti,
Tavcrn Pale yra alus 
sakant kaip smetona, 
gali gerti Petras, Lauras, 
Marytė ir Ona.
Taippat yra vietos 
linksmai pasišokti, 
tik nereikia daug gerti, 
alus gal perblokšti.
Mus alus tvirtesnis, 
už geležį, plieną, 
gal parversti jis ant 
lietuvį ne vieną.
Taippat valstybinė, 
visokio tvirtumo, 
kaip kad butų mergužėlės, 
visokio gražumo.
Nereik daug šnekėti, 
nė kitiems sakyti, 
reik ateiti, apžiūrėti 
ir persi tikrinti.
Aną dieną šnekėjau, 
sako man Visparas: 
Kas ten biesas pas jum 
vis apgulęs baras.
Sakau: pažinojo 
mus AVhite Sox garadžiui. 
Tuoj apgulė musų Tavernoj 
nuo pat pirmos pradžios.
Kuris atsilankė 
mumis pamatyti, 
nuo tos dienos likom drau-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
'ALFABETO TVARKOM

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musg skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairiu paprastu ir nepaprastu 
daiktu, intaisu ir reikmenų* Jeigu ii telpančiu skelbimu 
galite susirasti ko jieSkot, pakaukite Naujienas, Canal 8560, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jqs gausite informacijų, jeUm tik 
jU bus galima gauti.

mas svorio, nevirškini
mas ir kiti ženklai. Jei 
tas paina nuo apskrito 
kirmino, tai jų negali
mas pagydyti su pap
rastomis skilvio gyduo
lėmis. Jums reikia var
toti Jayne’s Vermifuge 
—žinomos per 105 met 
prašalinimUl apskrito 
kirmino. Nedaleiskite, 
kad kirminai sugadintų 
nevirškinimų arba ape
titų. Silpnintų jūsų sti
prumų, tefiktų nervin
gumų, nemige ir blo
gus sapnus. Sužinokite 
Dabar ar jus turite kir
minus, ar ne. Ir praša- 
linkit juos. Klauskit sa
vo aptiekoriaus apie tai. 
Klauskit taipgi apie 
J a y n e’s Vermifuge— 
vienatines geros nuo 
kirminų gyduolės. Jos 
turi būt geros, nes 45 
milionai butelių nebūtų 
išparduota.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Atidarymas įvyksta 

šeštadienyje 
Rugpiučio 24 > dieną.
Kviečiame visus tautiečius, 

draugus ir pažįstamus į mu
sų iškilmingą atidarymą nau
jos Tavern. Bus skanus už
kandžiai ir grojvs gera muzi
ka; visi linksminsimės iki 
ankstyvo ryto.

Kviečia X
S. V. Rumchakas 

3106 So. Halsted Street

the afternoon at the Lith- 
du tapo išvaryti iš saliuno, uanian Auditorium. Each and 

everyone of you is reųuested 
to attend. So keep this date 
sėt aside for the convention 
only.

The Folk Dance festival vvill 
be held on Tuesday, Septem
ber 3rd, at 7:30 P. M., and not 
as announced previously. The 
reason for the change is, that 
this vveck is Chicago’s Home 
Corning Week and the festival 
vVill be a part of the city yvide 
celebration. tylayor Kelly 
other dignitąjęies vvill be 
sent. Let everyone come 
enjoy this spectacular 
colorful entertainment.

Meetings vvill • be resumed 
this Monday,0' Aug. 26th, at 
Dvorak Park! Ali other bran- 
ches vvill mėet during the first 
vveek of September. N-ew 
members are' vvelcome to join 
on the follovving days at the 
follovving plačes: Dvorak Park 
— Culerton and May Streets, 
Mondays; Bridgeport 

(White Sąuare, 30th and Hal
sted, Tuesdays; McKinley Park 
— at 39th and Western, Wed- 
nesdays; Marųuette Park ?— 
2638 W. 69th St., Thursdays; 
Roseland 
and Indiana Avė
Come and join one of the fin- 
est chibs.

Despite of the rain during

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams _____
Palagaa Ugoni- 

nšje . ............
Akušerija na

muose ----------
Medilraia egzami-

Nedatekliai?
Skilvio Kirminai Gali Pagaminti Nepaprastus 

Nemalonumus, Kuriuos Galima Klaidingai
Palaikyti už Nevirškinimo Suirimus.

Apskriti kirminai (va
dinami skilvio kirminai) 
nėra vien tik vaikų li
ga. Suaugę žmonės tai
pgi gali ta liga užsi
krėsti, bet simptomai 
labai tankiai gali būt 
klaidingai suprasti ir 
dėl to gali išsivystyti 
pavojingesnės ligos, šiuo 
laiku kožnas valgo ža
lius vaisius; kopūstus,

I morkas, letuce ir spina- 
i kus. Ant Siu valgių ran 
i dasi nematomi mažyčiai 
kiaušinėliai apskritųjų 

! kirminų ir jie lengvai 
į įsigauna i vidurius. Už
sikrėsti taipgi galima 

t nuo musių, žemės ir 
! gyvulių. Užaugę pilnai 
i (iki 15 colių), tie kir
minai susivynioja i ka- 

įmuolius ir nuo to pą- 
I sidaro užkietėjimas vi- 
f durių ir skilvio suiri- 
I. mai. Niežėjimas sėdy- 
[ nes, vėmimas, koktu- 
' mas, svaigulys, žudy-

PARDAVIMUI PAS
PLATT DRUG COMPANY

1801 SOUTH ASHLAND AVENUE, Phone Canal 0330

rašt. W.
Chicago,

Chicago,
. Chicago, III

. YuŠkienienė 
Chicago. III.;

Chicago
Kasierius J. Yuškienas, 2547

Chicago, III.; Sudžia 
. :::: i,. ___ j..

III.; Sudžios rašt. F. žu- 
3314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S. 

6804 So. Perry Avenue.
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CLASSIFIED ADS

Bonnei ttai p-nift Hllzubot
Jogini

u įrodo liibnl

Roseland
PRANEŠIMAI

Ro<i««v*lt

RADIO
ORO BANGOMIS

R. šniukas.

CLASSIFIED ADS

Senas Petras.

Serga Povilas Samulionis
i . i < . RADIO

Vaidilų kongresas
SENIS 90 METŲ TREČIU SYK VEDfi

alsted Street

Hmas, 2221 West 23rd place, 
sunkiai sužeisti, kai jų auto
mobilis susidaužė su policijos

tdškųu ir 
Advokato 
pagaunu 
jie yru

Pasiaiškinimas vieno 
iš dženitorių rank 
and file komiteto

Lietuvė pabaigė na 
prapato mokslą

Truputis žinelių laiš 
kuose iš Lietuvos

MOTERIS Seiko darbo už antra 
virėją i valgyklą. alude arba sutiks 
dirbti stubos darbą. Vakarais eis na
mo. Prospect 3772.

k n d lu 
luukdti 
“Litun

įHBRįE

IEŠKAU bile koki darba už ma
ža atlyginimą. Esu 40 metu amžiaus. 
Alex Janušauskas. 4401 S. St Louis 
Avė.. Lafayette 3556.

Gar- 
suva- 

žmonių,

Sally Mason, 59 metų muzikos mokytoją, 
dytį paveikslėlyje po jų vestuvių. *

BIUDGEPORTAS. — Bug- 
piučio 24 d. bus iškilmingus 

Rumchako

Unija pašalino 
dženitorius

MolrastĮs 50c, 

o mirtinos 
250.00 iš Drnu

Andrius Vilkauskis, 2059

GROSERNE, labai gera vieta — 
pigiai. Jaunai mergaitei sunku už 
laikyti. Lafayette 1760.

Javai neblogiausi, ir žiemi
niai ir vasariniai, gal derlius 
bus ir genus, jeigu tik bus gra
žus oras, galės sausus paimti.

šiemet grybai gerai auga, 
dažnai lyja, nors dar ir ank
stokai, bet jau grybų gana 
daifg yra, ir aš jau vienų sek
madienio rytų buvau nuėjus 
grybauti ir parsinešiau nema
žų krepšį. Uogų irgi yra, liet 
netenka uogauti. O musų vyš
nių buvo tik truputis, ir tas 
pačias žvirbliai ką tik nesule
sė. Obuolių irgi ne taip maža 
yra, gal ir vėl teks keletu sū
rių pasidaryti, jeigu tik laiko 
gausiu.'*

PARDAVIMUI DcHcntcsscn ir 
Moat Marke t, bizniu išdirbtai! per 
8 motus; lietuvių ir lenkų apgyven
ta, 0 kambariai gyvenimui ir 2 ka
ru garažus. Priežastis pardavimo, 
vienai per sunku, 

2427 W. 45th St.

PARDAVIMUI marinis namas, 2 
fl. po 6 kambarius, garu šildomas, 
frigidaire. 2 kary mūrinis garažas, 
kaina SI 1,500.00. Lotas 35x125. 8226 
So. Green Street.

Vaidilos ir svečiai, kurie no
rite dalyvauti šiame kongrese* 
kreipkitės dėl informacijų 
prie A. Rypkevičiaus, telef. 
Canal 8500 arba Brunswick 
9528.

Automobilių Vaidilos turi 
užtektinai, tad pėkščiam ne
reikės nė vienam keliauti.

A. Rypkevičia.

žinomas Roseląndo biznie
rius Povilas Samulionis serga 
Jis yra Billings Merrit Memo 
rial ligoninėj.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAŠLE parduoda clgarotų, cigarų 
ir ico cream krautuve, *u namu. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju 
i Lietuva. 1600 S. Halsted St.

Skelbimui Naujienom 
duoda naudą d&lto, 
kad pačios Naujteno* 
yra naudingos ,

PAIEŠKAI) bllo kokio darbo, prie 
janltorluu* ar taip koki darba. Al- 
.Išaukite 89 So, St. Louis Ava.

Mtmll<m|, rugp. 24 d., iš 
duos diplomus bftiguuioinu Chi 
eiigoi Nnprupntljott Kolegiją— 
Tho Chicago Collegų of Nupru

Tai Ira paveikslas piloto Juo
zo Crossono. kurs aeroplanu at
vežė iš Alaskos kunus mirusių 
Will Rogers ir Wėley Post 
Pirmiau jis juos ir gyvus buvo

Pagryžo K. Steponą 
virius

Pranas Šimkus, vienas iŠ 
dženitorių runk and filo ko
miteto narių, pareiškė štai

o dabartinių 
naujų, lai aliųės biznį ankš
čiau nurodytu adresu.

Pfr. Rumchąku alinė, yra gra
žiai .užlaikoma čia raudasi 
geros rųšies degtinė ir alus. 
Atkreipkite dėfnėsi j jų biz
nio garsinimų talpinamą. “Nau- 
jibnose’\.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Dieta nce 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi štory fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice boksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store Fixtures, 
1900 S. State St. CALumct 5269.

tinkama dėl siuvėjo. 2646 W. (iširi 
Ht. Klauskite Lietuviško Žyduko, 
4707 S. Halsted Ht.

Du lietuviai sužeisti 
automobilio ne

laimėj

Suvienytas Amerikos Lietu
vių Politinis Idiubus 9 Wtu’doj 
rengia piknikų ir Išyažlnvitnų 
Rossl’s G*rove* prie 130 gatvės 
Ir Gottage Grovo ąvo. IŠvužla- 
vinins |vyks sekmadieni, rugsė- 
Jo 1 (1.

Tiu-p kitko ilinnu pikniko 1>uh 
kai kas naujo musų lietuviš
kiems piknikams. Skelbiama, 
kad |vyks nštuonių greitų ark
lių lenktynės* kuriuos jos oš
ino n l lietuviai raiteliai (joc* 
keys). Iki šiol lietuvių pikni
kuose tokio prpgrajno numerio 
dar neturėta, ,

Graži muzika, malonios dai 
nos ir įspūdingi patarimai jdo 
mino kožną šeimynos narį pra

apie du šimtai), kurio ton at
silankė, bot ir tiems butų už
tekę, kurio dol tūlų priežas
čių negalėjo ntsilnųkylt.

Ponai Jokubkai yra malo
nus ir labai nuoširdus žmonės^ 
gyvenu Brighton Parke ir dau 
gumai ehieugiečių yra gerai 
žinomi. Jų šeimyna susideda 
iŠ penkių ypatų. Apart pačių 
ponų Jakubkų, kurių 25-kių 
metų jubiliejų laimingo ir pa
vyzdingo gyvenimo čia prime
name, jie dar turi du sunu, 
Antanų ir Stanislovų, ir duk-

mltingas, Mnsonic Temple, 
2451 N, Rodžio Blvd. Dalyva
vo beveik visi dženitorlai Iš 
North Ir South Sldės.

Advokatas Bickorl, egzoku- 
lyvio komiteto vardu pasakė, 
prakalbų ir pareiškė, joge! iš 
unijos Jau yra prašalinti 57 
nariai. IŠ tų prašalintų narių, 
45 neturi Jokios vilties iNUgrJŽ- 
li atgal ) darbų,

Prašalino tuos unijos narius, 
kurių kovojo su unija Ir no
rėjo nu (eismo pngolbti paša
linti viršininkus. Daugiausia 
nukentėjo lietuviui dženitorlai, 
kurie paklausė agitatorių iš 
“Vilnies”.

Draugijų Atydai
Visos draugi jos, kllubnl* al

kilui, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi ( Nnujle- 
tias, kad Jų vieši Išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nnu* 
jlenoso.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi but apmokami po 70 centų 
už col|. Todėl prlslųsdami Išva
žiavimų pranešimus* pažymėklt* 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų uu- 
sirinklmal yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

NAMAI - FARMOS - MORGIČIAI 
- BIZNIAI. Kas turit namus, far- 
mas, morgičius, biznius, norit grei
tai išmainyti; turim visokiu mainų 
ir pirkėju. Rašykite arba kreipkitės 
pas C. P. Suromski, 5407 S. Kedzie 
Avė. Telefonuokit po 7 vakarais. 
Prospect 5039.

Vakar, rugphfėto 20 d., su
laikiau keletu laiškų iš Lietu
vos. Tnrp kitko mano ghninnU 
tė, p-ll V. Dubrikaitė, Karve
lių kaimas, Gruzdžių vaisė.* 
štai kų rašo:

"Dabar didelis darbiinotis 
pas mus, šienapjūtė. Oras toks 
blogus, kad vos spėjam šienų 
įsi k rąžyti, ir tuojau pradedu 
lyti, ir vėl reikia J kupstus dė
ti. Taip nukamuoja, kad len
ku labai nuvargti. Ir kaip lik 
sekmadienis, tai vis smarkus 
lietus. Jaunalietuviai (tautinin
kų organizacija) rengė gegtė- 
iinę bent tris sekmadienius iš 
eilės ir nevienų sekmadieni ne
leido šokti!

Vasara laimi šalta, nuolat 
storai reikia apsirengti* dainai 
bunn lietaus, tik laimi buvo 
šilta prieš šv. Petrų. O kaip 
nuo saulės grąžos pradėjo ly
ti, tai ir dabar nebuvo |mga-

REIKIA pulyruidoN margino* na
mu darbui. Gori namai. Raikė* gy
vauti vinto jo. Algo* $4 | *uvalt<,’. 
1110 Ho, Hacramonto Blvd., Navada 
6201.

TAVERN pardavimui. Geroj vie
toj. Pardavimo prieža»ti« — mirti* 
šeimoje. 6268 So. Ashland Avė.

TAVERN pardavimui, annex. Ho. 
Side, Englevvood, kampini* narna*, 
6 metui biznyje, pilnai įrengta*, yra 
vinto* šokiams, daroma* gera* biz
ni*. Turi but parduotas, ne* part
neriai Hkirlasi. 858 W. 69th St.

$1 jmokėt
J si sėsk i t dykai i 

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

Tarpo kitų diplomų gausvie 
na1 lietuvė, 
A. Satkoff,

(joromonijoB rišy su diplomo 
Išdavimu |vyks 8:30 vnl. va
karo.

ėjusių nodėlių per Progresu 
Furnituro krautuvės radlo va
landų. Daug kartų girdėjau 
Progross vyrų duotų dainuo
jant, Ir, rodos, niekuomet miu. 
neiHAiibostų jų klausytis, Pro- 
gross skelbimai taipgi nenubn- 
dųs, kadangi jie yra 
kulnam suprantanti, 
K. Gugio patarimai 
daug klausytojų, bu 
kožnum reikalingi,

“Pirmyn
Kazys Steponavičius (Chiirles 
Stcphens), pngryžo Iš atosto
gų, kurias jisai praleido ry
tinėse valstijose — Massnehu- 
solts ir New Yorke. Būdamas 
Now Yorke, Jisai matėsi nu la
kūnu Vaitkum Floyd 
alrpoi’te.

Steponavičius suko, 
kūnas nekantrauja* 
mus progos tŠHkrlNti. 
nica 11 
Dienų Ir mikt) Jų saugoja

Sekmadienj, rugp. 18, 
Jaciko Vincwood Beer 
don. Spring Foresl, III., 
iiavo gražus būrys 
kurie čia surengė gražių puo
tų paminėjimui to įvykio pp. 
Jurgio ir Kazimeros Jokubkų 
gyvenime, kuris yra žinomas 
kaipo sidabrinės vestuvės.

žinoma, rengiant tokį poki- 
lį, prie gerų veiksnių, kai ka
da įvyksta klapato, bet be jų 
kaip tai gyvenime negalima 
apseiti. Kaltininkas šio klapa
to buvo ne kas kitas, kaip ge
rai visiems žinomas muzikas 
iš River Side, III., p. Byans- 
kas. Jis, mat, tą rytmetį išsi
vežė pp. Jokubkus neva "for 
ride". Vežė jis pp. Jokubkus 
į farmas "sūrių" pirkti. Ant 
puotos stalo sūrių nemačiau, 
ir kas su jais įvyko, nieko ne
žinau. Paskui p. Byanskas nu
pirkęs daug šuniukų,, tik ži
noma ne tokių, kurie gatvė
mis bėgioja ir mėnesienoje 
staugia, bet tokių, kuriuos 
žmonės išsivežę į miškus pris 
ugnelės kepa, čirškina, ir ka
da anų "kailiai" susprogsta, 
tada juos suvalgo. Ponas By
anskas "manė" vakarop pp. 
Jokubkus "šuniukais** pavai
šinti. Bet tuo laiku jiems be
važinėjant dar tik pietų lai
kas buvo ir jie visi pusėtinai 
išalkę, o šuniukų kepimo lai
kas buvo dar toli apie saulės 
nusileidimą. Taigi p. Byans
kas ir sako aniems, užsuksim, 
sako jis, pas p. Jaciką ir kiek 
užvalgysim. Bet kada jie at
važiavo į p. Jaciko vietelę* jie 
ten rado tiek daug skanių 
valgių, kurių užteko sočiai 
prisivalgyti netik tiems skait
lingiems svečiams %(jų buvo

TIKRAS BARGENAS. Pardavi
mui 2 auritu mūrinis namas, 4 ir 
4 kambarin, yni skiepas, vilkai ir 
2 ksrų garažas. 5145 S, Alksny Av.

Svečių buvo privažiavę iš 
artimų ir tolimų kampų. Iš 
kitų miestų buvo: p. Malela 
su Šeimyna iš AVaukegan, III.; 
pp. Milleriai iŠ Evanston, III.; 
pp. Burduliai iš Clerandon 
Hills. Iš Rockfordo, III. buvo 
ponia Yovaišienė, p-nia Ali- 
nauskiene ir Dr. Luomons su 
žmona. Iš vietinių buvo Dr. 
ir |>ia Biežis, Dr. ir p-ia Blo- 
žis, Dr. Gusseu su šeimyna, 
p-nai Juodeliai, p. Puronas, 
pp. Mačiuliai, Matekonių šei
myna, Dudonių šeimyna, p-ia 
Senulis, kuri daugiausia pasi
darbavo parengimui, p-nia 
Spranaitienė, jaunosios teta ir 
penios Byanskienes motina, ir 
p-ia šakunienė, jaunamerteš 
motina. Buvo daug ir kitų ge
ni žmonių, kurių tuo tarpu 
negaliu atsiminti, bet vardan 
visų svečių linkiu pp. Jakub- 
kams laimingai sulaukti auk
sinio jubiliejaus. Suefys. Ateinantį šeštadienį, rugpiu- 

čio 24 d., Vaidilos ir jų drau
gai apleidžia Chicagą, kad at
laikyti savo kongresą, kuris 
įvyks toli pietuose. Kongresas 
atsibus su visomis vaidiliško- 
mis iškilmėmis ir puota. Chi* 
cagon gryžta tiktai sekmadie-

džioj 
kurs 
Hali, 
road.

“Jokios tavernos nepirkau 
ir neturiu. ,

"Gyvenu flatc (bute), kaip 
ir bet kuris kitas lietuvis 
Brighton Parke, adresu 4060 
So. Francisco Avc.

"Nepriklausau jokiai 
nei partijai.’* ,

IEŠKAU namu darbo. Pageidau 
ju prie nallės-io ir mažu vaiku. Ma 
lonėkit rašyti. Mra. S. Gedraitjs 
3237 N. Nagle Avė.. Chicago. III.

atidarymas S. V. l_____ _
tavernos 3106 So. Hidsted $1. 
Bus skanių užkandžių veltui* 
gros gera Jipųįi^ii* vist llnkš- 
tninsiš iki anį^iyvo ryto,

Pp. Rmnch^kai yra seni 
Bridgeporto gyventojai* draif- 
giški žmonės ir seni biznieriai. 
Pastaruoju laiki jie turėjo ga
ražų adresu 6į(j Wę»t 35th St., 
o dabar ti h i u la ik u perėjo j

PINIGU UŽDIRBftJAS. — PAR- 
1AV1MUI BAR-B-O, ALUH, GAH 

HTATION. DIDELIS SKLYPAS ŽE
MES. PIGIAI DEL LIGOS. RAN
DASI PRIE WE»T H1GHWAY 
TARP JUSTICE PARK IR 
WILL0W SPRINGS,

8444 ARCHER AVENUE“Pinigai, kurio buvo renka
mi dženitorių rank and file 
bylai, lapo visi atiduoti finan
sų sekretoriui ir suvartoti tam 
reikalui.

"Buvo tam tikras iždinin
kas, buvo tam tikri sekreto
riai ir iždo komiteto prižiū
rėtojai; atskaitos komitetams 
buvo išduodamos kiekviena
me komitetų mitinge.

"Atskaitos iš visų melų bu
vo išduotos šių 1935 melų pra- 

masiniam susirinkimui, 
įvyko Cultuval Cenlei' 
4223 Wcst Rooscvelt

TAVERN pardiiOMiu arba malny« 
siu ant automobilittUN. Tnvern ge 
roję vietoje — viaokiu tautų apgy- 
venta. Bizni* gerai išdirbta*. Pigiai 
2707 N. Sawyer Avė., arti Milwau 
kee Avė.

Brighton Park 
• Kolonijoj

2 pagyvenimu muro namas. 2 fla- 
tai po 6 extra dideliu* kambariu* 
1 loto 
Htogė, 2

Mjr. and Mre. David L. Saike
Amerikoj sostinėje Washington, D. C.* kongreso informa

cijos biure tarnaują 90 metų senis David L. Selke. Savo gy
venime jis jau buvo du sykiu vedęs, būdamas 28 metų ir 38 
metų amžiaus. TeČiaus meilė, matyt* nepalieka ramybėje nei

Ar tau e*l nnriu Chlcazoa Llctuvli 
Draui(lfo«7 Jeigu no*l, tai kodll* 
Du tuk«tanČlnl lietuvių vyrų Ir mo 
torų yra narini* šito* dldoll* pašai 
no* Ir kulturo* orgnnlzndjo* — atel 
kit Ir Tamstą i *kuitlin«o* Žeimy 
no* nariu*.

ChlcauoK Lietuvių 
iro* pašalpa yra trlj 
Navai tyla, 310.00 *nv 
Navaityje. r“_‘ 
91.25 mCnONyje. 
nflru, 
karna _____________

Chlcngo* Lietuvių 
Inga 15 o r gan’ 
|o. Nariui* 
toriu nuo 15

Jairašyt Draugljon galima 
*ų konkur*antUN arba 
krelptin tloalal 1 Drnu _ _ 
panądOIial* ir kotvorgal* ofi*a* atda
ra* vInu diena, o nodflldieniaie tiktai 
nuo 0 ryto iki 1 po plot.

Chicago* Lietuvių Draugija, 
1780 So. Hahtod St.

(•‘Naujienų” namo — 2-ro* lubos)

Situation VVnntcd 
Darbo Ieško

28 motu vyra* ieško darbo, ga
ilu tol*yt rakandu*, uentuotl, (roku 
valiuoti. Dlrb*lu bile koki durb*. 
L 11., 2858 Einernld Avė.

S. V. Rumchako ta 
vonios grand 

opening

Prezidentas Rooseveltns po nkių savo kabineto ir daugelio 
kongresmanų pasirašo kongreso priimtųj| socialės apdrnudos 
bilių, kuris (veda nedarbo apdraudą ir sonutvėN pensijas. Pre
zidentas pabrėžė, kad šis bilhis yra taip svarbus, kad Jei kon
gresas ir nieko kito šiame posėdyje nebūtų nuveikęs, tai vlstiek 
tas posėdis bu’tų skaitomas istorišku, davęs pradžią svarbiai 
socialei įstatymdavystei.

Iškilmingos sidabri 
nes vestuvės pp. Jur 

gio ir Kazimeros 
Jokubkų

rėtis puikiu Jos. F. Budrtko 
radlo ir rakandų krautuvės 
programų nuo 5 iki 5:30 jx> 
pietų iŠ WAAF stoties. Pro
gramas sifsillfejB iš rinktinų 
liaudies dainų, musų žymiau
sių dainininkų išpildytų: Kip
ro Petrausko ir Juozo Babra
vičiaus. .. Buvo pranešta, kad 
dabar Budriko krautuvėje yra 
paroda naujausių radio 1986 m. 
Kiekvienam verta pamatyti at
silankant j Budriko krautuvę 
341? S. Halsted St. Beje, kitus 
puikus Budriko - krautuvės ra
dio programas būna ketver- 
gaiš nuo 8 iki 8:45 vakaro iš 
WHFC stoties. Pasiklausykite.

— Kaimynas.

žemės, beizmentas ir pa
karo dideli* medini* gara-

Cicero, UI.
2 pagyvenimu medinis namas, ce

mentinis fundamentas ir beizmen
tas. 4 ir 5 kambarių flataL

šie namai parsiduoda Ubai pigiai 
Kreipkitės i
Simano Daukanto Fede- 
ral Savings and Loan 

Ass’n of Chicago 
2202 W. Cwm»k R<Md

PASIRASO SVAMBŲJĮ SOCIALUS APDKAUDO8 BILIŲ

3 flutai po 4 kambariu* klokvln- 
nu*, pigi rsnda. Naujai dokoriiotn.

1708 So. Union Avc.

Business Chanccn
____ Pardavimui .Bizniai______

PARDAVIMUI viešbuti* 24 kam- 
>arlų, randa $50. Biznio di*lrikto 

Gero* (plauko*. 515 N. Clark St.

IEŠKAU NUmografA* darbo. Pa
tyrusi, Esu baigusi migšioNiie mo- 
aykla. Šaukit Piillmnn 2H90, 
. ................■.■i ■ . .......................... i........... ...

MuNlclanu Wiinied
Miislkantų Kelkln

REIKALINGI 8 muzikantai *uba> 
tomis groti 'l'avcrnei armonika, smuL 
!iU ir barabana*. Gara mokesti*.

10814 So, Mlcblgan Ava.

Help Wantcd—Female 
lUrhinlnklų reikia

REIKIA margino* namu darbui 
nuo 1H Iki 26 matų amžiaus, Pulku* 
namai, M r*. Sherwln, Kay*lono 1771, 
6668 N. Spauldlng Ava.

Business Service
Biznio Patarnavimas_____

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Muhu biurą* suteiks patarimus namų 
savininkam* reikalo nesusipratimu su 
ronduuninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
Iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki plet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

Situation Wanted 
_________Darbo laibo

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ, NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI SKAITYTOJA] 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS, KU
RIE SIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

lugljoje II- 
cyrių: $6.00 
o ir $16.00 

$75. Ir 
Extra mokesčių 
reikalams Išmo- 

o* iždo.
, . Irau gija yra 
Illinois valstljo* 

ritinami vyrai ir mo- 
;l 48 motų amžiaus.

por mu- 
malonėkite 

gijo* ofl*s,

cniais tiktai

Real Estate For Sale 
N amai -Žemė Pardav i m u I

MAŽUTE FARMA IR 
LAISVE

$1 į savaitę 
musų busą prie 
gatvių, (kas va- 
nu važiuoki t pa- 

mažutės farmos. 
išsiauginsi t 

gyvent

Ateikit pažiūrėt farmukės

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

Central 4327

PI'
•mįi




