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Tautu Sąjungą Pasiūlė Italijai Taikos Sąlygas
Italija Pasiūlymą 

Svarstysianti
Jie kovėsi už golfo titulą Filipinų salos išsirin

ko savo pirmą 
prezidentą

Nenustokim Vilties!

Pasiūlymai vežami pas Mussolini, bet Ita 
Ii jos delegacija sako, kad jie negali bū
ti priimti nė kaip pamatas deryboms

GENEVA, rūgs. 18. — Pen
kių valstybių komisija, kuriai 
pirmininkavo Ispanijos delega
tas de Madariaga, jau paruošė 
taikos pasiūlymus Italijai ir 
Abisinijai, kurie suteikia Itali
jai didelių ekonominių ir teri- 
torialių koncesijų Abisinijoj ir 
tuos pasiūlymus įteikė abiejų 
šalių delegatams.

Italijos delegatas Aloisi, ra
ginamas premiero Lavai, nu
tarė vykti į Rymų ir asmeniš
kai tuos pasiūlymus įteikti 
Mussolini.

Tečiaus visi mano, kad tuos 
pasiūlymus Italija atmes, nors 
visgi šiek tiek vilties teikia tas 
faktas, kad Aloisi sutiko tuos 
pasiūlymus vežti į Rymų, kur 
šeštadieny bus kabineto susi
rinkimas, kas reiškia, kad tie 
pasiūlymai visgi Italijos bus 
svarstomi. Pirmiau Italija nė 
svarstyti nenorėdavtr* ^pasiūlo
mus.

Lavai irgi mano gryšti į Pa
ryžių, nes šeštadieny bus ir 
Franci jos kabineto susirinki
mas.
Pasiūlymai nepriimtini, sako 

italai
Italijos delegacija vienbalsiai 

tvirtina, kad tautų sąjungos

komisijos pasiūlymai yra visai 
nepriimtini dagi nė kaipo pa
matas tolimesnėms deryboms. 
Tai esą kaip pasiūlyti $500,000 
už namų, kuris yra vertas $10,- 
000,000 ir tokio pasiūlymo Ita
lija negalinti nė svarstyti. 1

Del gandų, kad Abisinija už 
niekurias koncesijas iš Angli
jos ir Franci jos sutinka atiduo
ti Italijai dvi savo provincijas, 
Ogaden ir Danakil, tai italai 
sako, kad abi provincijos yra 
tyrai, pragaro vieta, kuriose 
žmonės negali gyventi.
Nori pavesti Abisiniją sveti

mųjų globai

Kokius pasiūlymus komisija 
paruošė abiems šalims, nėra 
skelbiama. Tečiaus manoma, 
kad komisija siekiasi Abisiniją 
modernizuoti, pavedant ją sve
timųjų globpn^v. Prie Abisini
jos valdžios bus paskirtas sve
timos valstybės patarėjas, ku
ris turės labai plačių galių.

Vyriausias patarėjas turės 
dar du pagelbininkus, kurie bus 
skiriami tautų sąjungos tary
bos. Bet tais patarėjais ne
galės būti .nė viena, valstybė, 
kuri turi greitimų kolonijų — 
Anglija, Francija ir Italija.

MANILA, P. L, rūgs. 18.— 
Filipinų salos dabar rinkosi 
savo pirmą prezidentą, kuriuo, 
kaip išrodo, didele balsų didžiu
ma tapo išrinktas Manuel Que- 
zon, senas kovotojas už Fili- 
pisų nepriklausomybę. Kaip ro
do nepilni daviniai, jis gavo 
daugiau kaip du syk tiek bal
sų, kiek kiti abu kandidatai 
bendrai gavo balsų.

Kartu buvo renkamas ir Fi- 
ipinų seimas, einant nauja ša
lęs konstitucija. '

Prezidentas bus inauguruo
tas labai didelėmis iškilmėmis 
lapkričio 15 d„ kuriose 
vaus ir Jungt. Valstijų 
prezidentas Garner.

Nuo tos dienos Filipinų
pradės valdytis savystoviai, o 
po keliolikos metų atgaus ir 
iilnų nepriklausomybę.

daly- 
vice-

salos

“Beprotis” uždirbo 
$75,000, liko pa- 

liuosuotas
Iš daugelįo amatorių golfininkų šie keturi paliko persiim- 

už pirmenybę^ nacionaiiamė golfo amatorių turnamente įvy-ti už pirmenybę "na čion ali ame golfo amatorių turnamente įvy
kusiame Cleveland. Tarp šių pusiau-fmalistų matome ir mūsų 
lietuvį golfo čampioną Jonų Goodmaną iš Omahos. Goodmanui 
teko lošti prieš L. Little, buvusį čampioną, ir Little jį sumušė.

Lenkijos premieras Italijos moterys ko 
rezignavo, ministeri-L voja jprieš Abisini-
ja reorganizuojama jos karą

Italija kelia taksus, 
kad sukelti pi

nigus karui
Jau Skaudžiai pradeda atsiliep

ti ant Italijos kitų šalių su* 
varžymas kreditų

RYMAS, rūgs. 18. —Italijos 
kabinetas, pirmininkaujant Mus- 
soliniui, nutarė pakelti esan* 
čius taksus ir uždėti naujus 
taksus, kad tuo budu sukelti 
pinigų karui Afrikoje.

Bus uždėti specialiai taksai 
ant biznio apyvartos, ant tro- 
kų, taipgi bus pabrangintas va- 
žinėjimasis geležinkeliais. Daug 
kitų taksų pakėlimų numato
ma, v

Nors dar kitos valstybės^ ir 
nepritaikė Italijai sankcijų, 
bet Italija jau skaudžiai pajuį 
to neoficiales sankcijas —su
varžymų kreditų.

Ypač kreditus suvaržė Ang
lija ir Jungt. Valstijos. Ang
lija atsisako parduoti taip la- 
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bai reikalingas Italijai anglis, 
q ir kitų prekių kainas labai 
iškėlė. Todėl dabar Italija 
bando pirktis anglis Vokieti
joje, kas gali privesti prie abie
jų šalių ekonominio ir politi
nio susiartinimo.

Italija vis mažiau medvilnės 
perkasi Jungt. Valstijose, nes 
negauna kreditų. Kviečius Ita
lija perkasi Jungt. Valstijose^ 
Kanadoje ir Argentinoje. Bet 
stoka kreditų ir maisto pirki
mą varžo.

Italija sako, kad maisto jai 
užteks. Bet nežinia kaip il
gam laikui.

Tečiaus jai maisto ir ne
truks, tai gyventojų būklė vis* 
tiek žymiai pasunkės. Jau da
bar maistas yra pabrangus 10 
nuoš. Stokuoja anglių ir namų 
savininkai negarantuoja namų 
apšildymą, o kiti stačiai atsi
sako namų apšildymu rūpin
tis. Be to iš naujų nuominin
kų reikalauja sumokėti bent 
dviejų mėnesių nuomų iškal- 
no.

VARŠAVA, rūgs. 18. —Už
sienio reikalų ministerija pa
skelbė, kad Lenkijos premie
ras pulk. Walery Slawek re
zignavo ir'veikiausia užims 
pirmininko 
seime, kuris 
mėnesy.

Dabar eina 
visos valdžios 
paskelbtas naujas 
sųstastas.

veikiausia
vietą naują jame 

susirinks spalio

reorganizavimas 
ir neužilgo bus 

ministerių

7 žmonės žuvo aud 
roję Anglijoje

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šia; dienai prana
šauja:

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 6:33, leidžiasi 
6:55.

Ir Holandija nori 
ruoštis karui

HAAGA, rūgs. 18. Kara
lienė Vilhelmina paskelbė par
lamente, kad valdžia ruošia 
pasiūlymus (sutvirtinti Holan- 
dijos apsaugų, iš priežasties 
internacionalinės padėties.

ST. JOHN’S Newfoundland, 
rūgs. 18. — Trys angliakasiai 
liko užmušti užgriuvus akme
niui Buchana kasykloj.

_ LONDONAS, rūgs. 18.—An* 'F
glijos didžiausioj rugsėjo aud
roj, kokios nebuvo per 75 me
tus, žuyo^ septyni žmopės, dau
gelis liko sužeisti. Nuostoliai 
irgi dideli.

Visame pietiniame Anglijos 
pakraštyje liko sudaužyta daug 
valčių. Nuostoliai Brighton 
mieste siekia $15,000. Kiti pa
jūrio miestai irgi aplaikė dide
lių nuostolių. Audra pradeda 
aptilti.

MONTE CARLO, Monaco, 
rūgs. 18.—Atvykstantys iš Ita
lijos žmonės praneša, kad rim
tų incidentų kilo sąryšy su mo
bilizacija Piedmont provinci
joj.

Viename miestelyje tarp Tu- 
rin ir Milan moterys sukėlė 
triukšmų išvažiuojant trauki
niui su kareiviais. Jos ėmė 
šaukti, kad jos nenori, kad jų 
vyrai ir sunai butų siunčiami 
karan su Ethiopia ir sugula 
ant bėgių, kad traukinys nega
lėtų važiuoti, žandarai prievar
ta turėjo jas nuo bėgių nukel
ti, pirm galėjo pasijudinti trau
kinys.

Ir vietos gembliariavimo ur
vai gali prarasti didžiumą sa
vo darbininkų, nes čia dirba 
daugiausia jauni italai, kurie 
veikiausia neužilgo bus pašauk
ti j Italijos kariuomenę, nes 
nuo kareiviavimo nėra paliuo- 
suojami ir užsienyje gyvenan
tys italai.

Net ir tolima Indija 
įspėjama ruoštis 

karui
SIOUX FALLS, S. D., rūgs. 

18.—Kalinys Glenn Murray, 30 
m. ,kalėjimo kieme nudurė iš 
žirklių pasidarytu peiliu buvu* 
šių savo, meilužę Floręnce Tur- 
ner, 20 m. taipjau kalinę. Jis 
sako, kad abu buvo susitarę 
nusižudyti, bet jis žudytis nė 
nebandė, 
teisti už 
stoties.

SIMLA, rūgs. 18. — Indijos 
armijos komanduoto  jais field- 
maršalas Chetwode įspėjo vals
tybės tarybų, kad Indija turi 
būti pilnai prisiruoŠusi karui, 
jei j tų karų įsimaišytų Ang-

jie buvo nir 
apiplėšimą gasolind
Abu

KANKAKEE, III., rūgs. 18. 
—James?. Ąs^Reįsenhus, 46 m. 
chicagfetiš, įrodė, kad jis nuo 
1930 ni. spekuliuodamas biržo
je uždirbo net $75,000 ir delei 
to liko iš beprotnamio paliųo- 
suotas.

Teisėjas nusprendė, kad žmo
gus, kuris šiais laikais gali 
uždirbti biržoje tokią krūvą 
pinigų, negali būti beprotis.

Jis buvo pripažintas bepročiu, 
nes jis barnyje už pinigus su
mušė savo seną tėvą, kuris 12 
metų atgal buvo paskirtas sa
vo sunaus turto globėju. Tėvas 
ir dabar priešinosi sunaus pa- 
liuosavįmui iš beprotnamio.

Pennsylvania nenori 
naujos konstitucijos

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
18.— Pensylvanijos gyventojai 
atmetė pasiūlymą sušaukti kon
stitucinę konvenciją paruošti 
valstijai naują konstituciją, vie
ton dabartinės, kuri yra jau 
91 m .senumo ir todėl nebetin
kanti šiems laikams.

10 žuvo dviejų mies 
telių muštynėse

Indijos kareivių btfriai jau 
pasiųsti, saugoti Anglijos lega- 
cijų Abisinijoj. ..

Nors jau praėjo pirmoji pusė rugsėjo mėnesio, bet 
skridimo per okeaną laikas dar nėra pasibaigęs. Kitais 
metais tas laikas baigdavosi anksčiau, bet šiemet orai 
nepaprasti. Pavyzdžiui, Chicagoje rugpiučio mėnesyje 
buvo taip šalta, kad reikėjo kūrenti pečius; o dabar 
atėjo vidurvasario karščiai.

Per visą vasarą iki šiol virš šiaurės Atlantiku, jei 
ne vienam gale, tai kitam siautė audros arba buvo toki 
žemo barometro spaudimo plotai, kad per juos skristi 
butą buvę didžiausia rizika. Dabar, sulig paskiausiais 
pranešimais iš New Yorko Oro Biuro, audringas tarpas 
yra tik anoje pusėje okeano, ir tos audros menkėja.

šarmų pavojaus dar nėra
Besiartinant rudeniui, paprastai atsiranda kitas 

pavojus lakūnams, skrendantiems per šiaurinį Atlanti- 
ką, tai — šarmos (icing conditions) ore. Kokia padėtis 
šituo atžvilgiu yra dabar virš Atlantiko? Į šitą klausi
mą atsako gautas iš Įeit. F. Vaitkaus laiškas, kuriame 
jisai rašo:

“Kadangi sezonas darosi vėlybas, tai mes, ži
noma, labai atidžiai sekame temperatūras, ir aš 
džiaugiuosi, kad jos kolkas yra ne tik saugios, bet 
faktinai tokios, kaip vidurvasaryje. Taigi atrodo, 
kad iš atžvilgio lėktuvo apšalimo pavojaus, mums 
tuo tarpu baimės nėra.”

Nepasiduokime klaidinantiems gandams
Vienintelė kliūtis, anot lakąno, dabar tėra tik tą 

audra,1 kurit prieš kurį laiką slahtė viduryje okeano, o 
dabar; nuslinko link Airijos ir^Anglijęą. Tenka lukte
rėti, iki ji išsisklaidys arba pasitrauks iš kelio.

Taigi kviečiame transatlantinio skridimo draugus 
nenustoti vilties.

Nežiūrint ką kas šneka arba kokius gandus sklei
džia apie lakūną Vaitkų, “Naujienos” jį rems iki galo. 
Tikimės, kad su mumis bus ir visi kiti geros valios 
žmonės.

MEXIC0 CITY, rug. 18. •— 
10 žmonių liko užmušta ir 12 
sužeista muštynėse tarp dvie
jų Puebla valstijos miestelių 
gyventojų.

Muštynės tęsėsi kelias 
das.

valan-

TIENTSIN, Chinijoj, 
Areštavus 20 chiniečių 
jų namuose rasta 20 paslėptų 
lavonų. Ta šaika veikė per du 
metus. Ji grobdavo žmones, 
paskui juos nužudydavo ir ta«- 
da reikalaudavo išpirkinio.

r. 18. 
šaikų,

NIAGARA FALLS, N. Y., r.
1. — Akmenų nugriuvimas 

Amerikos pusėje užvertė gele- 
palei pat 

Apskaitoma, kad nu-
žinkelį, kuris
krioklį
krito 5,000 tonų akmenų

Advokatai peršasi 
kapitalistams ko
voti darbininkus

Prasidėjo Thomas 
Mooney bylos 

persvarstymas
Bet Mooney nesitiki laimėti 

valstijos teismuose

SAN FRANCISCO, Cal., rūgs. 
18.—Thomas Moonėy pradėjo

WASHINGTON, rūgs. 18.— 
American Liberty League ad
vokatų komitetas, susidedantis 
iš 58 kapitalistinių advokatų, 
vienbalsiai išnešė nuosprendį,
kad Wagnerio darbo santykių naujų kovą už laisvę valstijos 
bilius esąs nekonstitucinis. Tas teismuose, bet yra įsitikinęs, 
bilius pripažysta darbininkams 4 kad- iš tos kovos nieko neišeis, 
teisę organizuotis, kolektyviai Aš nieko nesitikiu iš šio 
tartis su samdytojais, uždrau- persvarstymo. Aš jaučiu, kad 
džia kompanijų unijas ir su- man gali pagelbėti tik visos ša* 
teikia valdžiai galią taikinti iš* | lies augščiausias teismas“, sa- 
kilančius nesusipratimus pra- ko Thomas Mooney. 
monėse.

Tuo advokatai peršasi pagel
bėti kapitalistams kovoti dar
bininkus ir kursto kapitalistus 
užvesti bylas, teismuose, iš ko 
teks riebus kąsnis ir patiems 
advokatams.

buvo nuteistas tik 
melagingais liudi-

yra žinoma, kad

Nulinčiavo teismo 
teisiamą negrą

OXFORD, Miss., rūgs. 18.— 
Ellwood Higginbotham, neg
ras, kuris buvo teisiamas už 
žmogžudystę, liko gaujos pa
stvertas iš LaFayette kauntes 
kalėjimo ir nulinčiuotas.

Jis liko pastvertas ir nulin
čiuotas užsibaigus jo bylai ir 
jury besitariant dėl nuospren
džio. Buvo kaltinamas jis už 
užmušimų balto žmogaus.

GEJNEVA, 
ja pareikalavo tautų sąjungų 
sumažinti savo išlaidas bent 
10 nuoš.

Franci-

Persvarstymas prieš “refe- 
ree” užtruks kelias savaites, h. 
jame bus stengiamus! įrodyti, 
kad Mooney 
pasiremiant 
jimais.

Jau senai
Mooney yra nekaltas, bet vals
tija atsisako jį paliuosuoti iŠ 
kalėjimo, nes, viena, jis buvo 
darbininkų organizatorius it 
kalinimas yra kapitalistų kerš
tas. Antra/ butų didelis pa
žeminimas visai valstijai, jei 
pati prisipažintų neteisingai 
kalinusi žmogų per virš 17 
metų.

LIZTON, Ind., rūgs. 18. — 
12 Charles Blumfeld giminių 
atvažiavo iš Virginijos ir W. 
Va. į jo laidotuves. Bet rado 
jį sveiką, taisantį garažų. Vie
toj laidotuvių, įvyko linksmas 
giminių pokilys. Bet kas pa
leido gandų apie jo mirtį, taip 
ir nesužinota.
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Jackie Coogan išaugo ir veda
Ketvirtad'.enis, rūgs, 19> ’35

Palaidojo Juozą Masiliūną

Bridgepof t, €onn.
Pirm NRA'•pakorimo' >ir< dabar 

dirbtuvėse.

, si tankiai alkanas ir be na
rius.

Na,, ir- kas dėl to. yra ^kaltas 
-r-pamąstyk, ^gerbiamas skai
tytojau. — Rytietis.

WSK1TPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Amžiną atmintį tam mėly
nam paukšteliui, kurį mes pa
žinome kaipo NIVA.-Jis turėjo 
daug priešų, kurie . jį norėjo 
nudėti. Jo gyvenimo dienose 
mes, įrankių išdirbinio1 darbi-1' 
ninkai, dirbome '40 valandų 
savaitėje, o dabar — dabar 
dirbame 7 dienas savaitėje ir 
12 valandų į dieną. Kiek 
tikro valandų čia pasidaro,1 lai 
skaitytojas sau susiskaito. Tai 
beveik netikėtina, bet taip 
yra. ,

Taip mes gauname neblogas 
už 90 valandų darbo savaitę, 
algas, pradedant su daug-maž 
$50.00 pasiekiame iki $85.00. 
savaitinės algos. Tai skamba 
lyg butų Pasaulinio Karo lai
kų algos, ir čia, rodos, dingsta 
visi depresijos pėdsakai. Ma
šinos, prie kurių mes dirbame, 
sustoja tik tuomet, kai sugen
da. Kitaip jos staugia, burz^- 
gia, ratai sukas, plieną grau
žia, net dūmai rūksta be sus
tojimo, arba vergas palitio- 
suoja darbo vergą kas 12 var 
landų. Toks tai skirtumas tarp 
darbo laike NRA ir po NBA.

Bet ar kas 'gali tuo tikėti?, 
O tai yra tikra teisybė. Dar
bininkus čia kaip per rėtį si
joja. Vienus samdo, kitus lau
kan meta, ir vis renka tbkiuš, 
kurie galėtų padaryti daug ir 
gerai. Bėda, kad tojeių prity
rusių darbininkų ■ nėra per- 
daugiausia. Kuomet darbinin
ką čia samdo,' tai jį išrengia 
igi gimimo rūbų ir apžiūri, 
apčiupinėja visus galus • (kad 
jis butų sveikas) geriau, negu 
rusų caro laikais naujukus 
imdami į kariuomenę, f**

Kenošha, Wis
SLA. 212 kuopos sumanymu 

pas ’ mus tapo pidėtas pama
tas labai naudingai organizaci
jai—Lietuvių Amerikos Piliečių 
Sąryšiui.

Šios organizacijos tikslas yra 
sutraukti visas draugijas į Są
ryšį, kad butų galima sutarti
nai ■ veikti politiniais ir ekono- 

! ūminiais klausimais, stengtis už- 
įnteresuoti ' piliečius aktyves
niam dalyvavimui politikoje, 
statant lietuvius į miesto, pa
vieto ir valstijos urėdus, taipgi 
skatinti ir gelbėti nepiliečiams 
tapti šios šalies piliečiais ; <abel~ 
nai imant, parodyti kitoms tau
toms, jog ir lietuviai moka 
veikti sutartinai reikalui at
ėjus. O būdami organizuoti 
mes galėsime apginti savo rei
kalus ir pakelti lietuvių vardą.

Pirmas susirinkimas įvyko 
rugsėjo 12 d. J. Martino ofise. 
Susirinko atstovai beveik iš vi
sų vietinių draugijų ir užgyrė 
veikimo planą, kurį pridavė 
SLA. 212 kp. atstovai J. Mar
tin, ' J. Pabarška ir H. 
nauskas, 

įstatai galutinai dar 
tvarkyti, kad atstovai 
draugijoje turėtų progą
syti tas įstatų dalis,1 kurios ne
atsako reikalui. Kitame gi su
sirinkime, kurs |vyks spalių 
•mėnesį, bus renkama Valdyba 

1 ir • Komisijos, taipgi -ir įstatai 
bus priimti su pataisymais, jei 
jie atsiras. ■.

Laikinoji valdyba— J. Mar
tin, tvarkos vedėjas, ir J. Pa- 
baršką, sekretorius Tiraneš 
apie4 susirihkmb■ dieną* Ir vietą.

Turėta labai geras įspūdis* iš 
šio susirinkimo.' Nors- ir buvę- 
me susirinkę skirtingų partijų 
ir pažiūrų atstovai-, bet visi rim
tai svarstėm reikalus, ir gali
ma tikėtis, jei ir ateity mokė
sime šitaip' tvarkytis, didelius 
darbus bus galima nuveikti. i'Ir 
kodėl negali būti vienybės? Juk 
keikvienam iš musų rupi page
rinti savo būvį, o per vienybę 
ir pagarbą kitų įsitikinimų ga
lima daug ką atsiekti. 

—x—
Musų darbuotojo F. Povi- 

lanskio moteris rimtai serga. 
Veliju p-niai Povilanskienei kuo 
greičiau pasveikti.

Laba-

nesu- 
savo 

patai •

Prie vartų darbininkų *ran-’1 
dasi įvalias. Bet, kaip jau esą 
minėjęs, prityrusių darbinin
kų žymiai trūksta. Todėl mes, 
kurie darbą atliekame sulig , 
reikalavimu, turime dirbti il
gas valandas. Atrodo, kad au
tomobilių fabrikantai rengia
si prie gerų laikų ir užsako 
naujas mašinas ir naujus į-, 
rankius—tools skubiam auto
mobilių padirbimui.

ši- dirbtuvė išdirba mašinas 
ir apšarvuoja jas tokiais įran
kiais,—tools —kupos padaro 
automobilį greitai ir geraį. 
Rusija yra užsakiusi tokių 
mašinų automobilių 1 iŠdirbys- 
tei už $800,D0H.(X). Amerikos 
garsusis Ford čia perka visas 
tam darbui -mašinas ' ir įna
gius, bet jo reikalavimai be
galo kieti, ir čia darbinihkas 
turi dirbti su :didžiausiu -hU 
sargumu. Teknika : begalo 
daug iš darbininko rėikalau- 
ja, taip! protiškos galios, taiį) 
ir fiziškos spėkos. ‘ -Po ' 12 va
landų darbo ' dienos,-kas iŠ 
darbininko belieka?

Kiekvieną dieną bei valan
dą šios išdirbystės sryty dar
bininkas susitinka su naujo
mis ir kebliomis problemomis, 
kurios jį kankina be pasigai
lėjimo. šių dienų amatninko 
padėtis yra gana skaudi. Jis 
turi padirbti mašinas, kurios 
viską padaro, tik kalbėti ne
gali. Beje, juk radio priimtu
vai netik kalba, bet ir. pote
riauti moka.

Teknika reikalauja vis nau
jų ir naujų išradimų, kuriuos 
turi išvystyti šios rųšies ama
tininkai, mašinšapių darbinių 
kai. Juk automobilius parodė 
greitumą apie 300 mylių į va
landą. Ore lėktuvas lengvai 
pralenkia paukščius. Juroje 
milžiniški laivai stebuklus da
ro. Mašina visur parodo tfavo 
galią. Bet ką gauna tas žmo
gus, kurs mašiną sutveria? 
Jis sutveria mašiną ir ją pa
stato savo vietoje, o pats ne
tekęs' darbo, kurį atėmė iš ji? 
beširdė plieno mašina, bftsto-

Nora Juozas mirė atimdamas 
savo gyvastį, bet jam numirus 
suėjo draugų būrelis ir nutarę 
parinkti aukų jo laidotuvėmsį 
Jokūbas Jokubauskas ir St. 
Guokas šiuo tikslu : atlankę 
draugus ‘ ir • biznierius, o pas
kui prie 1 darbo prisidėjo ir Aį. 
Gauranskas. 1

Velionis dar buvo jaunas 
žmogus, vos sulaukęs 145 metų 
amžiaus. Bet /blogi laikai ir 
bedarbė privedė j j prie tragin- 
gos mirties.

Vėlioms • paėjo iš Kauno rė- 
dybos, Kėdainių apskričio, Bai
sogalos parapijos, Skėmių kai
mo. Atvyko į Ameriką 1910 
metais. Waukegane pragyveno 
22 metus—-nuo 1918 iki 1928 
metų. Turėjo biznį, iš ko ir 
darė ’ gyvenimą. Bet laikam pa
blogėjus, • bizpį turėjo paleisti, 
taip ir gyveno daugiausia pas 
brolį Boleslovą ir seserį Na- 
genskienę, kurie gyvena West 
Pillman, III.

Aukavusių vardai:
K. Nagenskas $25, B. J. Ma

siliūnas $20, K. Nagenskas, Jr. 
$10, J. Jokubauskas $5, St. 
Guokas $5, M. Kernagis $5, A. 
Betvinskas $5, M. - Zarumskis 
$5, St. Ancekus $5^ K. Klapa- 
tauskas $5, I. Povilaitis $3, J. 
Blozis $3, K. Adomkeviče $3, 
Geo. Urmonas $3, P. Daude- 
ris $2, J. Jocius $2, A. Gau
ranskas $2, Tenth St. Hard- 
ware $1.50, K. Ąmbroziunas 
$1.50. Po $1: A. Yakus, J. Sa
dauskas, J. Struogas, A. Uze- 
meegas, Frank John, ‘-Frank 
Asmis, K. Rūkas, F. Ziburka, 
J. Dackus, J. Dekša, F. J. šeš
tokas, M. Ambroze, Wellen 

, i

Gabris, E. Goodman, Giotdons 
'Store, Sam Evan, Marcella Nor
kus, J.' Gravas, T. Lazdauskas, 
Gt. Balis, St. Kundrotas, Mr. & 
Mrs. Vaitekūnas, E. A. M. 
Ghandler, J. Paulauskas, Gol. 
Damijonaitis, ^F; Maldink riš, E. 
Gepon, A. Stockus, Rl Švažas,* 
J. Povilaitis, M. Gimis, Juzt. 
Mitkienė, E. Grigoravičiene, B. 
Sirvidas, P. Jankevičienė. ! Po 
50c.: Marcela Kvedaras, L Kve- 
deras, Mrs. Esinmberg, Tenth 
St. Bargain Store, P. Levonai- 
tis,: K. Jurgaitis, V. Krepas, A. 
Ogrin, J. Gantar, J./ Zelenek, 
J. Simons. Smulkių įplaukė $3.

Viso surinkta..........  $154.50
Išmokėta už duobę .... $35.00 

■ ' Pietus ' grabnešiams ir drau- 
j gams, kurie sugrįžo nuo ka
pinių ...      $17.05

Kalbėtojui ........... ....... $3.00
Viso išmokėta ..........  $55.05
Atėmus iš .įplaukų $154.5jb 
išmokėjimus  ............ $55.05

Pora savaičių atgal čia buvo 
šaunios vestuves p-lės Albertos 
Waslauskas ir Juozo Sekliriskio. 
Kadangi jaunieji yra gerai ži
nomi, tai vestuvės buvo šau
nios. Svečių atvyko iš Mil- 
waukee, Racine, Waukegan ir 
iš Chicagos. O jaunosios tėvai 
turėjo atvažiuoti net iš Hart, 
Mich. Vestuvėmis teko rūpin
tis pp. Untuliams, pas kuriuos 
p-lė A. Waslauskas gyveno ilgą 
laiką ir yra jų artima giminai
tė. Tad suprantama, kad po- 
kiliui p-nia Untulienė gamino 
valgius, o p. Untulis rūpinosi 
gaivinančiais gėrimais, ir visi 
dalyviai jautėsi 'užganėdinti.

—x—
Ar ' tik nesuskambės - vestu

vių varpai mano bendradarbiui 
rengime J. ir E.v Martinų vedy
binio gyvenimo penkiolikos me
tų sukaktuvių paminėjimo < F. 
Jankauskui? Nes nuo minėto 
vakaro ‘ Franas labai susimąs
tęs ir ką taik vis dūmoja.'Nors 
jis nenori prisipažinti, -bet aš 
pastebėjau, kaip jis ypatingą 
dėmesf kreipia vis į vieną gra
žuolę.

SLA. 212 kp. kartu su jau
nuolių 388 kuopa ir 10 Apskri
čiu rengiasi auksiniam kon
kursui, ir, manau, pasekmės 
bus geros.—H. L.

Lieka

Jackie Coogan

■

Toby

Rodos tai buvo taip neseniai, kada matėme Jackie Coo- 
ganą i kaipo mažą berniuką Charlie Chaplino paveiksle “The 
Kid”. O žiūrėk tas Jackię jau išaugo į vyrą ir jau ketina im
ti sau už žmoną jauną blondinę aktorę Toby Wingiųtę. čia 
matome Jackie Coogano ir Toby Wingiutes vėliausius paveiks
lus. ' '

Tie pinigai, kurie paliko, nuo 
laidotuvių, :btis suvartoti pasta
tymui paminklo, ant velionio 
kapo.

Tariu širdingą ačiū grabo- 
riui Juozapui Petraičiui, kuris 
patarnavo laidotuvėse. Nors 
reikėjo jam dar primokėt, bet 
jis pasakė, kad nieko neim
siąs’,tik patarė, kad $10.00; 
priškirtumėm prie to paties 
fondo, kurį draugai suaukavo. 
Ačiū draugams grabnešiams, 
kurie patarnavo paskutinėj va
landoj. Jie buvoe Geo. Urmo
nas, K. Adomkėviče, Jonas Jo
cius, F.“Marcinkevičius,-K. Am- 
braziunas ir Z. Giabrės. Taipgi

k —■ ---- ..O     ■• ■ , . ■ s-.,.. 

TIRED 
B.REDDENLD 

cvccE Y ES

URIHL
-OR YOUR

HECOMMHIlDf D
V, POR 40 YIARS

1b prašo Lietuvos žmonės r 
Kįp pataria Lietuvos barto

Garsinkitės Naujienose

ačiū drg. Mileriui, kuris pasa
kė prakalbą.

Ačiū visiems, kurie prisdėjo 
ir- dalyvavo velionio laidotuvė
se.

—Jokūbas Jokubauskas.

Preferred by 
m iii i o n s 

to mayonnaise

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 

i Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

A.L.Davidonis, M.D.
4919 S. Michigan Avė.

‘Tel. Kenvood 5107
VALANDOS: 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Bouievard 1401

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Tel. Bouievard 1310.
ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

L-
Ketvirtadieniais

Telephone: Bouievard 2800
JOSEPH J. GRISK

ir
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

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

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

Cil

t.# A idifferent, delicious , 
flavor! Time-honored in- 
gredients ęf mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 11 
new way. Try it!

paiisiNc chutihi Q
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Laidotuvių Direktoriai

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Phone Bouievard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A VE.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
yak. Nedėlioj pagal sutarimų.

Ofiso Tel.: Bouievard 7820
Namu Tel.: Prospect 1930

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE -
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6-—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Marąuette Road 

arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1. .iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p. p 

Tel. LAFAYETTE 3051.

Kiti ■ Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone Bouievard 8483

Bosses Won*t 
Hire People with 
Halitosis ( BEUEATH )
People who get and ho!d jobs 

keep their breath agreeable
fTlth th® best to choose froija these days. em- 
ployers favor the peraon who is most attrac- 
tlve. In business litą as ifl the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) is consldered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from this 
offensivo condition at soma tinio or 'other— 
fflany mote regularly than they thi..k. Fermen- 
tatlon of food particles skipped b/ the tooth 
brush is the cause of most cases. Docaying 
teeth and poor digestion also cause odors.
" The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listorinei tne quick deodorant, 
every morning and everv nlght.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
?eur' breath becomes eweet and. agreeable. It 

oi not offend others.
If you value your Job and your friends, ūse 

Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t1 offend others * Check 
' halitosis wtth LISTERINE

i

LAIDOTUVIŲ, DIREKTORIAI .
JUOZAPAS

EUDEIKIS
' ir TĖVAS

Laidotuvių’Saly gos
* Lengvais- -Išmokėjimais
REPublic 8340

5340 So.Kėdsrie Avenue

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

' PATARNAVIMAS 1 DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. J

____ :___ -------;-----—— . —-----------------------------------------

Duokit savo akis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 Sq. Ashland Avė. 

kampas 47th St, 
Tel. Bouievard 6487

it)

Tel. Bouievard 5914 DieM ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 ‘ 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

A. PETKUS
.1410 South 49fch Court Cicero Phone Cicero 2109,

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

Š.M.SKUDAS ’d
Phone Monroe 8377 •

.'-L.-... .. -........... - :..  ;i

I. J. ZOLP ; ei
* 1646 ;West 46th Street Phones Bouievard 5208-8413 'rj

718 West 18th Street

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometridally Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyjda - atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreiyos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouievard 7589

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—4.2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal * 3110 , 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927 
---------  —. f------------------------ -------------;

■. K J. UULEVIČIUS
4092 Archer Ąvenue Phone Lafayette 8572 J

| S. P. MAŽEIKA 7 ~~~
8319 Lituanica'Avenue Phone Yards 1188^1_______ _____ ‘ ______________ . .. <

8807

r~
’i

ca-Avenue
t ■

r-■■■ ■■■

A.MASALSKIS
Phone Bouievard 4139

j, Zj

v:

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo- l-^-S ir 7—8 

Seęedorriis ir ne<įėl. pagal sutartį 
Rez. 6631. So. California - Aventie

Telefonas Republic 7868

AMBULANCRJ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
' VARdsl741—1742 ||jĮM|

ji F. EUDEIKIS

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. Boulevardv 5913
Rez/ Tel. Victory 2343
Dr.Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30 
A Nedėliomis pagal sutarti.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki•12 vali ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

\ Phone MIDWAY. 2880.

. Telefonas Yards .0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofišo valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piietų 

7 iki 8 vai. Nedfil/ nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

. L.;'C. •” 1111 ....................................
Ofiso Tel. Calumet 6893 

Rez. Tėl. Drexel 9191
Dr.XA.Roth

Rusas gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, ‘ Vyriškų,- Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

. r artį- 3iet Street
Valaiidoš: 2-M, 7—9 vai. vak. NėdS- 

liomis ir Šventadieniais 10—12 
diena. _
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mų

iki $4.08
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Paveikslai iš senatoriaus Huey Longo laidotuvių

Atdara Ketvorgais ir Subatomie iki 8:30 v .v,

GEROS

parodo

WALTER NEFFAS

Arizonos polygamis 
tai gyvena laimin-

Už 1 centą moterei £ 
arba merginai dresė

PAS 
kutinės 
3 DIENOS

Lietuvos Laisvės Pa 
skolos reikalai.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

savo bonus 
arba ir toliau 

Lietuvos Laisves

Jos > vertos 
Žemiausios 

Chicago).

BARGENAI—
\TAI VIS

KAS

visgi 
būrys 

14 automobi- 
velionį į Lie- 
kapines.
tokios laido- 
kad niekam

Vykstantiems į Lie 
tuvą žinotina

pačius nuošim- 
pilnumoje. .
Lietuvos Pasiuntinybės

Informacijos Skyrius, 
Washington, D. C 

m. rūgs. mėn. 31 d.

Laidotuvės ir rielai 
doti kūnai

2435 SO. LEAVITT STREET 
Phone Canal 9585

Vartoti automobiliai be 
muito nepraleidžiami, nes tai 
nelaikoma manta.
Lietuvos Konsulatas Čikagoje.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicago Mail Order Kompa
nija, viena didžiausių Mail Or
der kompanijų Amerikoje, at
siuntė į savo bargenų krautu
vę, 511 S. Paulina St., keletu 
šimtų dresių, kurios buvo grą
žintos į mainus. Tarpe tų dre
sių randasi šilkinių, kurių par
davimo kaina yra 79c. Jei pirk- 
site dresę už 79c., tai galėsite 
kitą dresę gauti tik damokėjusi 
1 centą. Vienam kostumeriui 
bus parduodamos tik dvi dre- 
sės. Pasinaudokit proga.

šios krautuvės skelbimas tel
pa šios dienos “Naujienose?.

(Sp.)

SIUSKIT PER , 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Liepos 1 dieną š. m. prino
kusių Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonų išpirkimo darbas 
liepos ir rugpiučio mėnesiais 
buvo panašus į tikrą rugia- 
piutę. Daugelis boiiiį savinin
kų skubėjo juos iškeisti į do
lerius tai per bankus, per a- 
genturas, tai tiesiog siųsdami 
į Lietuvos Pasiuntinybę, Wa-< 
shington, D. C; Daugeliui pi
nigai buvo reikalingi, tat ir 
skubinosi nuo bonų atsikraty
ti.* Atrodė, kad daugelis galė
jo bonus pasilaikyti pas save 
ilgesniam laikui, imdami nu
statytą 5-tą nuošimtį, bet be
velijo persitikrinti, ar tikrai 
Lietuvos Pasiuntinybė bonus, 
su nuošimčiais apmokės.

Dabar, kai jau visi persitik
rino, kad Lietuvos Vyriausy
bė per savo Pasiuntinybę Va
šingtone reguliariai apmoka 
ir bonus ir. kuponus, tai rug
sėjo mėnesy bonų keitimo į 
dolerius skuba visai atslūgo. 
Dabar jau kita kryptis prade
da pasireikšti: kas diena vis 
daugiau ir daugiau Pasiunti- 
nybėn atsiunčiama . bonų, pra
šant juos pratęsti ilgesniam 
laikui: tai dviem, tai pen
kiems, tai dešimčiai metų. Šis 
apslireiškimas. yra. supranta
mas ir sveikintinas., Tie bonų 
pratęsimai neabejotinai daro
mi ne vien ekonominiais su
metimais, bet ir patrijotiniais. 
O toks reiškinys yra ypač au
kštai brangintinas, nes jis pa
rodo, kad daugelis bonų pir
kėjų 1920 metais aiškiai su
pranta ir dabartinius Lietuvos 
reikalus. ė

Yra dar ir; trečioj i bonų sa-

Viršutiniame paveiksle ma
tome laidotuvių procesiją iŠ 
augšto Loūisianos kapitelio 
triobesio, kuriame buvo nušau
tas nabašnikas senatorius Huey 
P. Long. Daug svarbių žmonių 
ėjo procesijoj ir tūkstančiai 
buvo suvažiavę iš t visų kraštų 
Amerikos dalyvauti Jaidotuvė-

Apatinis. paveikslas 
visatiną laidotuvių reginį. Se
natoriaus Longo palaikai gra
žiame . karste. buvo palaidoti 
nuleistame ■ darže Loūisianos 
kapitolio priešaky. ;

Norinčius pažiūrėti nuvedė į 
skiepą.

Pirmas reginys, tai lange už 
stiklo paguldytas aukštielnin
kas jauno vyro lavonas, tais 
pačiais drabužiais, kuriuose jis 
mirė, dikčiai apdėvėtais, su se
na pilk^i-rusva skrybėle ant 
galvos. Kojinės abi ne vieno
dos spalvos. Aut šio lavono 
veido ir lupų daugybė musių 
susispietę. Tur būt jos ten kon
gresą turėjo, šis lavonas tik 
vienos dienos senumo.

Vyras, praeidamas pro šalį, 
staptelėjęs pratarė: “That’s 
my boy. Vakar aš jį nušoviau, 
susirėmimui įvykus plėšimo lai
ku”. 1 Vyras pasisakė, kad esąs 
detektyvas.

Antras reginys. Prižiūrėto
jas ištraukia stalčių su baisia 
esybe žmogaus pavidale. Bet 
lavonas tiek sugedęs, kad nė-1 
bežymu, ar tai butą balto ar 
juodžio žmogaus. Lavonas nuo 
sugedimo visas juodas, * be to, 
jis ugny ir savo gyvybę pra
radęs. Nuo veido sugedusios 
piėsos krinta, šį reginį pama- 
čiusios kai kurios moterys ne
išlaikė, pradėjo žįaukčioti. Ste
bėtina, dėl ko ten taip ilgai 
laikomi tie lavonai?

Kitame kambary ištraukė 
stalčių su jaunos negres lavo
nu. ši esybė gulėjo nuoga, tik] 
biskį pridengta retu drabužiu' 
(cheese eloth). Ant jos kaklo 
tebebuvo papuošalo retežėlis, 
rankų nagai nudažyti raudo
nai. Prižiūrėtojas parodė dau
gybę lavonų, kurie guli tam 
tikruose stalčiuose.

Vieną stalčių ištraukė pilną 
prikrautą mažų gabalėlių su
vyniotų baltose retose skepe
tose. Musų tautietis prižiūrė
tojas, paimdamas tuos gabalė
lius visaip vartalioja aiškinda
mas, kad šie gabalėliai yra ne- 
gymusių kūdikių kūneliai.

Pagaliau įveda visą būrį j 
coolerį-šaldytuvą. čia visų akys 
nustebo. Pamatė ant stalų pa
guldytus dų baisius reginius. 
Vieną] ęęyjię t išpusta kaip, sto
ras rąstas; kūnas nuogas, vi
sas mėlynas. Kitas taip pat 
mėlynas, bet mažesnis. Prižiū
rėtojas aiškina, kad šie esą 
paskenduolių kūnai.

Atsigryžus prie įėjimo durų, 
kampe ant cementinių šlapių 
grindų gulėjo netvarkiai išmė
tyti nuogi mažyčiai kūneliai 
pavydale žmogaus, bet taip mai
šyčiai, kad juos ištiesus jie gal 
butų kokių 6—7 colių ilgumo. 
Prižiūrėtojas aiškino, kad tai 
esą kokių 3—4 mėnesių kūdi
kių kūnai. Kiti toki kūneliai 
sumesti į medines dėžes, da ki
ti sudėti j stiklines. Į šį regi
nį moterys .nenorom žiurėjo. 
Prižiūrėtojas aiškino, kad šitie I 
kūneliai daugumoje yra rasti 
jėlose, išmatų kenuose ar kur 
kitur. .

Gal kas savęs klaus, ar šitie 
kūneliai galėjo būti kada nors 
žmonėmis ?

Religiškai mąstant, ar šie 
kūneliai turėjo jau dūšią? Ir 
gal kas iš tikinčiųjų paaiškin
tų, nuo kada pas žmogų atsi
randa dūšia? Gal šių esybių 
kaltininkai yra daugumoje tie, 
kurie priešinasi gimdymo kon
trolei? Ar gimdymo kontrolei 
esant rastųsi šitokių gabalėlių 
jėlose ir išmatų kenuose?

Į šią įstaigą patekęs jautiesi 
taip, kaip skerdyklose' pas Ar- 
mourą ar Swiftą. Matai tik

mėsos gabalus. Skirtumas tik 
tas, kad skerdyklose yra gy
vulių lavonai, kuriuos mes val
gome, o čia yra žmonių lavo
nai, kuriais mes biaurimės.

Grįšiu betgi prie laidotuvių. 
Kadangi senelis Balčiūnas iš
gyveno North sidėje netoli 
trisdešimt metų, / ir visiems 
buvo žinomas, nors neprigu- 
Jėjo nė jyrie jolftių draugijų, 
nė jokių čia gyminių neturė
jo ir savo gyvenimą praleido, 
taip sakant viengungiu 
suvažiavo 
palydovų- 
lių. Jie nulydėjo 
tuvių Tautiškas

Tur būt retai 
I tuvės pasitaiko, 
nė viena ašara neišriedėjo lai
dotuvių metu.

Šioms laidotuvėms rūpinosi 
realestatininkaš Antanas Pet
rulis. — P. I.

Naujai Įrengta Svetaine
Westsidėje

LOS ANGELES, rugsėjo 18 
d.—Apie Arizonos miestelį 
Short Creek nesenai su triuk
šmu buvo surasta, kad ten 
vyrai turi po kelias pačias. 
Tai buvo Mormonų sektos 
žmonės. Arizonos prokuroras 
užrėkė, kad jis išnaikinsiąs 
tokius baisius sektantiškus 
papročius — turėti po kelias 
pačias. Keletas vyrų ir mote
rų buvo tuojau areštuota.

Apsigynimui areštuotieji pa
sisamdė iš Los Angeles advo
katą Viktorą Mayek.

Prisirengdamas juos ginti, 
advokatas Mayėk aplankė tą 
mormonų koloniją Arizonoj. 
Sugryžęs, adv. Mayek papasa
kojo apie tuos polygamistus 
mormonus štai ką:

Jie yra labai dievoti ir šven
tai prisilaiko Mormonų rašto.

Jų yra ten apie 25 šeimy
nos su apie 200 gyventojų.

Visą turtą jie valdo bend- 
Kiekvienos šeimynos gal-

skaitlingas 
viso

šeštadienį, Rugsėjo 14 d., 2 
vai. p. p. susirinko būrys apie 
50 žmonių, daugumai north- 
sidiečių prieT;’k ii V’ood gat
vių, į City Morgui* l oplyčią, 
kad iš įleii palydėti į L. Tau
tiškas Kapines B Balčiūno tu
ją. Jie rado sv •b'' Balčiūno 
kūną pašarvotą didelėj, niūrioj, 
be jokių papuošalų koplyčioj. 
Prie grabo nebuvo nė mažiau
sios šakelės gėlių, nė degančių 
žvakių, nė kryžiaus, nė mažiau
sios papuošimo žypiės.,

Įstaigos prižiūrėtojas, links
mo budo lietuvis, sukinėjosi 
koplyčioj, protarpiais vienam 
kitam pasakojo, kaip jis su 
Balčiūnu turėjęs pažintį ir tan
kiai su juo smagiai laiką pra- 
leisdavęs. .

Kadangi apie valandą laiko 
reikėjo laukti atvykstant gra- 
boriaus, kurs patarnavo velio
nio laidotuvėms, tai minėtas 
lietuvis, kauntės lavoninės pri
žiūrėtojas, sumanė,, parodyti 
skiepe , gulinčius negyvėlius.

(■■■■I Chicagos Lietuviai žino ir pažįsta Westsi- 
I dės lietuvių biznierių Walter Neffą, West 

BT Hotel savininką. Dabar p. Neffas pra-
B neša Chicagos lietuviams, kad jis naujai 

įrengė puikią svetainę tinkamą susirinki- 
| mains, vestuvėms, “surprise parems” ir 
ii įvairiems mitingams, čia rengiant vestu- 

MV^KohI ves ^ei bankietus ras visą patarnavimą 
vietoje, kuknę, indai ir kiti reikmenis.

Walter Neffas w
Kaina prieinama. Reikale neužmirškite kreiptis.

IŠKILMINGAS 
IŠPARDAVIMAS 

perviršio stako 
virš 2000 šilki
nių ir acetate 
dresių rudeniniam 

dėvėjimui. Jus 
turit jas pama
tyti, ''kad įverti
nus. Katalogo 
kainos numuktos 
PER PUSĘ. Ga
lit pirkti dvi dre- 
ses už vienos 
dreses kainų.
GRUPES NO. 2 

IR NO. 3 
Kaip parodyta 
paveiksle ir pa
našios. Naujau
sių madų, mate- 
riolų ir stylių, 
suteiks jums 
smagumų! Tiktai 
laike manage- 
riaus išpardavi
mo galit gauti 
tokias vertybes. 
Pasirinkimas iš 
500 dresių.

$2.48 
$2.98

vininkij kategorija: tai .f* 
kurie prinokusius bonus paskui 
save tebelaiko 
jų nei keisti 
nesiunčia Vašingtonan dėl1 grąžinti 
pratęsimo. Taip darydami jie'daugiau, 
elgiasi visai suprantamai ir tus, laikomi 
išmintingai: jie nieko nenus- Lietuvoje i 
toj a ir nieko nerizikuoja 
priešingai, jie bevelija

Buy gloves with whot 
lt savęs

■«ri reikalo aoiltl SOe ar 
g--

tūbas parsiduoda ui
1 valo ir apaauto da«;

Ma. Be to gante autaupiatiH u* kuri uos

ManaĮĮeriaus 
DRESS SALE
Virš 2000 šilkinių A
ir acetates dresių V ■■ BĮ 
didžiausiam 3 — Y 11 X
DIENŲ IŠPARDAVI- |

$4.98
kainos

Lietuvos konsulatas šiuomi 
praneša, 'kad Lietuvos pilie
čiai grįžtantieji Lietuvon nuo
latiniam apsigyvenimui, kurie 
nori įvežti Lietuvon be muito 
savo vartptus naminius daik
tus (mantą) privalo sudaryti 
vežamų dulktų sąrašą dviejuo
se ekzemplioriuose ir jį pris
tatyti konsulatan patvirtini
mui.

. Amerikos piliečiai, kurie 
mano apsigyventi Lietuvoje, 
jei nori, kad jų daiktai butų 
nuo muito atleisti taippat su
stato .savo; daiktų dviejuose 
ekzemplioriuose sąrašą ir jį 
pristato Konsulatui patvirtini
mui. ; . . .

Amerikos piliečiai, įvežda- 
įpi savo vartotus daiktus, pa
deda muitinėje pinigais ar 
banko garantiją užstatą, ku- rai

■I ORĖSIU 
| c Pardavimas 

PRASIDĖS PĖTNLCIOJ 9
VAL. RYTO 

Atvažiuokit anksti ir pasinaudokit geru 
pasiulymu. Skalbiami frock’ai ir kai 
kurios šilkinės gražintos dresės. Daug 
stylių, mieros nuo 14 iki 20 tiktai. Ki
tos biski gadintos, bet kiekvienų galima 
devfiti. Katalogo vertfi $2.00 Ir dau- 
giau.
Užmokėsit mums 79c už bilę kokių dre
sę, o kitų dresę galite gauti už U 

(Tik 2 dreses kostumeriui) Skubėkit, 
nes tų dresių yra tik 700. Atsiminkit, 
už « x nupirksi te antrų dresę.

i: tai tie,|ris lygus įvežamų daiktų mui- va turi po vieną bendros nuo-. 
?''**/ i. Nęišgyvenęs. vienerių savybęs dalį. ] ,

nesiskubina j metų Amerikos pilietis turį Ką jie išaugina ar ką pęl- 
olerius, nei | įmokėti muitą arija daiktus no—visu kuo jie pasidajina 

užsienin. Išgyvenę po lygiai. Tarp jų nėra nei 
negu vienerius me- vieno alkano.:

nuolatos gyveną Su savo pačiom jie yra lai- 
jų įvežamieji mingesni už daugelį kitų žino- 

daiktai atleidžiami nuo muito 
sau pagal muitinių įstatų 151 pa- 

laisvas rankas turėti, kad po ragrafą. - i
metų ar po kelių metų, reika 
lui esant, galėtų 
ar išpirkdyti 
pratęsti, — 
Paskolos įstatymas jiems 
tikrina tuos 
čius

GERAS SVORIS
Mes turime tūkstančius už- 9 
ganėdintų, kostumerių. Jei' HM; 
pirksite anglis nuo musų ir 
jus busite užganėdintas. į . | w

Dabar yra geriausis 
laikas pirkti anglis. ĮBfe

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS COAL YARD
16th St. and 49th Court, Tel. Cicero 311

OUTLET
Chicago Mail Order Company 
51 i SOUTH PAULINA STREET 
Marshfielii "L” and Strret tar to Dooi
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Kas Dedasi Lietuvoj e
Po ūkininkų streiko

NERAMI SĄŽINĖ

(Toliaus. cenzoriaus; išgrauš-

tur būt, nėrą, sapną?

ą?.oo
3.50

Eątered as Second €2as», Mattel 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under thęactof 
March 3rd 1879*

88.00
4.00
2.00

paskui buvo gedulingos mišios 
i? kt. pamaldos.

.Apie 12 vai, prasidėjo gedu
linga eisena į kapus.

Kapuose abiem- karstam, bu
vo iškasta, viena didelė duobe. 
Į tą, duobę ir sudėti abu kars-

Rašo DR; G. I. BLOŽIS

ko ir Prižiūri , 
BM1Į0UA

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub., Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Antanas 
Abašęvičius,

Vietoje Napoleono liaukų, Mussolini gali- gauti šiuo 
tą. nuo.Italijos-.moterų!

■ Taip, dąug kartų sake viešai pats lakūnas. Ir taip 
skelbė ALTASS vadais Todėl jų pareiškimuose jokio 
visuomenės klaidinimo nebuvo*

sykiu ir’ veido
Vaikas

Kauno, koinondantas nubaudė 
23. ųį^iįku$ Iškilmingos laidotuvės 

Veiveriuose

suvažiavo daug

To ne gana. Vienas tų. laik
raščių. įdėjo nekantraus phila- 
delphiečįo laiško ištrauką,, kur 
riame pareiškiama, štąi kąs:

“Oro 'Šią vasaįrą butą, blo
go, bet butą ir GĘRO. Pasi
teisinimo itąių nėra. ir nega
les būtį. Drąsos, vyriškos 
drąsos,, stoka 1”
Susinervavęs. ir. ilgu laukimu 

išy.estąs iš kantrybes žmogus 
gali kartais, pasakyti privatiš- 
kam laiške ^rba privatiškam 
pasikalbėjime dalykų, kurie, 
objektįngos kritikos neišlaiko. 
Bet kąda laikraštis tokius nę* 
apgalvotus, žmogaus išsireiški
mų?, dęda. į savo skiltis; kada

Prezidentas A. Smetona atsisa 
ke priimti, delegaciją

• Už pavartotą, smurtą Jr grą- 
binimu^ Ęąųųę .komendantas 
nubaudė šjųps ųkmįnįkus:

Antapąi.Qįl* 2<mėn. kalėjimo,, 
Iloną StĮ^. 6; sayaitOSi Bruno 
šmit ių Aųtapą- Peršalovski PO 
1 mėn, kalėjimo# Bronių , Grįš* 
įkonį 3į mėn, kalėjimo, Praną 
Radauską,. mėn,: kalėjimo,
į Už ^stąjktymą > įudėjitno vie
šoje vietoje mibMeti po 10, it* 
Petras

Nors fašistų propagandos mašina dirba visu smar
kumu, stengdamasi įtikinti pasaulį, kad Mussolinio 
avantiūrai Rytų Afrikoje pritaria su entuziazmu visi 
Italijos žmonės, bet žinios iš nepriklausomų šaltinių sa-

Subscrlption Ratas: 
88.00 per year in Canada 
£7.00 per year outside.of Chlcago 
%8.OO per year in Chicago 
ao per copy. •

atsakomingu, už tai, kad: jisai 
“mažai ką išmanė- apie painų- 
orlaivio . motoro mechanizmą”, 
— lyg kad Grigaitis butų-ka
da nors pretendavęs, kad jisąi 
esąs motorų mechanikas! *

Juodu* norį jį* apkaltinti ųž 
tąi, kad Lituąnįąą. II “nesijąų? 
tp gana- prisirengusi”, — lygį 
kąd Grigaitis butų įrengęs lėk
tuvą!

Juodu, pagalios^ bando sų- 
versti bėdą ant Grigaičio ir už 
tai, kad lakūnas nepapaudojęs 
“patogių skridimui” dienų, — 
lyg kad Grigaitis butų žadėjęs 
pats skristi!

Kapupsų, jpkių. kalbų nebuvo.
Ęrie, duobes Veiverių < klebo

nas kuų. šalčius, eisenos, daly
viams padėkojo užztvarką, rim
tį- ip palodytą męilę Veiveriui 
ir, Gustaičiui,

“Ęyįąs” apie šias laidotuves 
pereito šeštadienio numeryje 
paraše;

Rugp. mėn. 27 d;, antradie
nį, Veiverių turgaus* aikštėjekurie pirmiaus, 

irgi laiks nuo laiko pa- 
pagaliu į ALTASS

Ęugpiučio 30 dieną. Veive
riuose buvo Juozo Gustaičio, 
57 metų amžiaus iš Gustaičių 
km„ ir Stasio Veiverio 23 > m. 
ąiųž* iš Pajevonio km. laidotu- 
yūs. Gustaitis 40 margų savi
ninkas, Veiverys vienturtis tė
vo suhus, 70 margų savininkas. 
Į- laidotuves 
žmonių.

Bažnyčioje karstai buvo sū
dė# vienas šalia antro. Kuni 
gai atgiedojo egzekvija

Lietuvoje veikia spaudos 
cenzūra, todėl iš Lietuvos laik
raščių sunku patirti, kaip r^-. 
agavo visuomene ' ir valdžia j 
tuos valstiečių streikus, kurie 
iššaukė kruvinų 1 susirėmimų 
tarpe policijos ir ūkininkų. Bet 
kai kurios žinios Inetą šiek-tiek 
šviesos į . tą dalyką^ todėl že
miau mes jas paduodame.

laike. įvykusio ūkininkų ir po^ 
iicijos sąmyšio buvo sužeis#: 
du ūkininkai, kurie nuo žaizdų 
tuoj mirė; Tai Juozas Gustai
tis apie 50 m. ūkininkas ir Vei
verys, gimęs 1911. m. (abu iš 
Gustaičių km., Veiverių para- 
pijos).,

Juozą Gustaičio ir Veiverio 
laidotuvės įvyko rugp. 30 d.

Abu ūkininkus' priglaudė vįe- 
naą šaltas, kapas.

Prįę šio įspūdingo gėlių, ka
po klebonas, kųn., šalčius tik 
padėkojpj šių, lįudnų iškilmių, 
dalyviams, už pavyzdingai iš
laikytą tvarką,

Taįp rakiai, gražiai buvo pa
laidoti dų. veiverių ūkininkai.

jSiau iš pavydo “Naujienoms” 
stengiamąjį dį$^ttųęti leit-
F. Vaitkų ir, pakenkti pačiam 
skridimo* reikalui!

Grigaitį juostu nori padaryti I Juozas

dėl ko juodu, taip daro; būtent: 
Skridimas esąs “išnaudojamas” 
'“laikraščio, naudai” ir, — ję|- 
įgu-Vaitkus- nuskristų, tais ^ži
noma, Grigąįęįp, Naujienoms 
butų didelė moraline, i? mate
rialinė nąuda’’.
! Vadinasi, tos atakos yra pa-

Kaipukštįj, 
y ragas, Juozas

Malinauskas, Jurgis-

vei- 
Tokįę, žmonės 

turi daug kliūčių sayo gyveni
me. Jiems priseiną panešti vi
sokių nesmagumų draugijoj, 
šeimyniniame gyvenime ir 
daug susikrimtimo pačioj; sąr 

vien tįk dėl sąyo prus?

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

zmej 
tos, biąurįos veido išvaizdos 
Visi myli gražius žmones,, tu? 
rinčius simetrinį, patogų,: vei
dą. Jei tamsta turi sūnų arba 
dukterį,, suprantama, jai ve
liji daug pasisekimo ir laimės 
jos ateityje. Bet, ar kuomet 
pamąstai, dėl. kokios, priežas
ties kūdikio malonus, myli
mas, puikus veidas, metams 
bėgant, pavirstą į negražų vei
dą, persisukusiai^ žąndaią. ir 
su, atsikišusiais^, lyg gilinės, 
dantimis? Kas tame kaltas? 
Čia kaltas pirmo krūminio 
danties praradimas.
r šešių metų kūdikio pirmie
ji dantys krinta, o antrieji dy
gsta. Prasideda svarbi permai
na jo gyvenime. Smąrkus^ dar
bas eina visame kūne—žan* 
dakauliai augą*, plečiasi,, vaiz
do raumenys didėja ir kiekr 
vienoj kūno dąly svarbios perr 
mainos vyksta
mas tęsiasi iki 12 metų am- 
žiaps, šitame, laikotarpy:—nuo 
šešių iki dvylikos, metų—būna 
kritingąs padėjimas burnoj* 

o Atsiminkime, kad musų veido

Dažnąi rąikia. stoljątįš, matant kokius absurduą 
skelbia sayo laiKrAlaitlo^' apie antrąjį-, trans-atlantinį; 
skridimą komunistai* Jų. redaktoriai, tur būt, žino savo 
skaitytojų “proto lygmąl$” ir todęl; jaučiasi galį rašyti 
be ceremonijų. > }

Bet štai ką dabar pasąkoja publikai kitos,, novą 
rimtesnės krypties, laikraštis savo redakciniame straipi 
snyje:

Maskva susirūpino, papiačiusi, kad Lenkijos val
džia, ėmė gerintis ukrainiečiams. Ji bijo, kad- Varšuvą 
turi slaptą sutartį su Berlynu, ir planuoja atplėšti Uk: 
rainą nuo Sovietų Sąjungos;

Labai galimas daiktas, kad lenkai ir vokiečiai tokį 
tikslą turi. Bet kodėl sov$&ų ^valdžia negalėjo'padaryti 
ukrainiečius savo draugais? Visi žino, kad ukrainiečiai 
lenkų nemėgsta. Lenkai visuomet reprezentuodavo Uk
rainoje išnaudotojų dvarininkų klesą.

Šiandie Lenkiją irgi valdo ne darbo žmonės, bet. 
dvarponiai ir militarUtai* Jeigu, to neveizint, ukrainie-, 
čiai yra linkę žiųrėtį. į Lenkiją, kaip į savo gelbėtoją, 
tai, matyt, jįęms yra< labai bloga gyventi po sovietų: 
jungu.

Tegu Maskva: grąžina.. Ukrainai laisvę — tuometi 
Stalinui nereikąs. bijpti nęi; lenkų, nei vokiečių intrigų^

SVEIKATOS SKYRIUS

jisąį, pasislėpęs už pąsikarš? 
čiąyųsib asmens nugaros, dre
bia lakuiįui. į akis “vyriškos 
cįrąsos stoką”, — tąi jisai eina 
jau per toli!

Lakūnas Vaitkus dąr nė vie
nų savo elgesiu, nėra- davęs pa? 
gripdo manyti, kad-jam trūks
tą, drąsos/ Jisai buvo ruyestin-l 
gas, kada, jisai rengė lėktuvą, 
ir jisai buvo atsargus, darydami 
mas su juo įvairius bandymus; 
bet rūpestingumas ir atsargu
mas tai ne bailumas, o tik su- 
pratimas dįdąlėą. lątsąkomybės, 
kuri guli ant lakūno pečių.

Tie, kurie kalba apie “vyriš- i 
ką drąsą”, turėtų patys trupu
tį daugiau, jps pąrodyti. Dėl to, 
kad. publika nekąntrauja (Gri
gaitis ir kiti ALTASS valdybos 
nariai turi pagrindo nekan
trauti daugiau, negu kas ki
tas), tai dar nereiškia, kadi tu
ri būti šmeižiamas lakūnas, 
kurį sutrukdė nepriklausančios 
nuo jo apystovos.

Vaitkus- neatsisakė skristi. 
Jt> pasiryžimas šiandie yra taip 
pat tvirtas; kaip kad buvo prieš 
du arba tris mėnesius. Tiesa, 
laiko jau palieka nedaug skri
dimui, bet jo da yra, kad j o 
dar. yra, užtikrina meteorologi
jos specialistai, o ne, tie, kurie 
moka tik pagal kalendorių at
skirti. vąsarą nuo rudeųs.

Tomis bjauriomis, atakomis 
laikraščiuose norima pakirsti 
morales lakūno jėgas, kąd jisai, 
atėjus progai, nebeįstengtų, ją 
pasinaudoti. Ar. tąį? yrą, žmo
niška?

išvaizdą kontroliuoja dantys: 
jie palaiko žandus normalinėj 
sandraugoj, tuo tarpu, ir lupas 
įn skruostus. Jeigu; prarastu- 
mėm savo dantis, musų vei
das daug nukentėtų—lupos 
sugriūtų vidun, maskatuotų į 
visas puses. Kūdikio žandus 
in veidą* simetriją, tuąlaiki? 
niams dantims krintant, palai
ko. pirmieji pastovieji krūmi
niai dantys.. Jie tarnauja kai
no stulpai, ant kurių rymo 
žandikauliai ir apie kuriuos 
dygsta* kiti dantys. Išgriaukite 
namo: stulpus ir visas namas 
sugrius;; lyginai; ištraukite 
šiuos; dantis ir visas kramtys 
mo aparatas, 
išvaizdi*, susigadins 
kanda*, ant pastoviųjų krūmi
nių, jo žandai suseina. tokion 
pązioijom kokion leidžia, tie 
dantys;, jo lupos taip susisie
kia, kaip žandai leidžia, ir jo 

5vęidas turi tik tokias linijas 
ir kontūrą, kokios yra gali
mus esančioje dantų- ir žandų 
padėtyje. r

Didžiumos vaikų, pirmieji Q 
'pastovieji krųminiai yra ap
leisti, sugedę ir dažnai užsi
krėtę. Dažnai jie reįkia iš
traukti ir tųomi sudarkyti ku- 

įdikįo visą* veido simetriją, jo 
kitų dantų normalinį dygimą 
ir suteikti' progos įvairiems 
keblumams, kylantiems dėl 
prastų dantų. Užklausus mo
tinas, “kodėl tamsta nesutai
sei tų vaiko dantų kol dar 
buvo nevėlu”, gauni atsakymą 
—“Juk jie dar kris, tai kam 
čia juos taisyti.” O, tu nelai
minga nežinystė, kiek tu žalos 
visuomenei pridarai!

Yra sakoma, kad vaikai tu
ri atkentėti už tėvų nuodė
mes; sakyčiau, ne tiek už 
nuodėmes, kiek už nežinojimą 
arba apsileidimą. Kiek ran
dasi motinų, kurios apžiūrėtų 
savo vaikų burnas? Daugelis 
nei nežino, kad jų vaikai turi 
dantis. Nestebėtina, kad užau
gina Ksunus ir dukteris silp
nais, bedančiais, prasto veido, 
it trūkstant! gabumų*

Gerbiamieji, man* yra liūd
ną kalbėti apie tai. Jums liūd
ną matytį- savo, vaikus* užau
gančius nedailiausiais, nesvei- 
kiausiais. Prieš kiek laiko, 
štai, ateina dentisto kabinetan 
moteris su jauna, dukterimi. 
Mergaitė skaistaus veido, dai
laus sudėjimo, bet nenorma
liai storomis lupomis, atsiki
šusiais žandąis. Jos priešaki
niai dantys visai nesusisiekia. 
Ji gali kramtyti tik dviem ar 
trim galiniais dantimis. Ji ša
linas. nuo jaupitno, mažai kas 
ją gerbia, vėplą* vadina. Jai 
skurdu* gyventi, o motinai dar 
skundžiau. Kame priežastis? 
Šitos mergaitės* pirmi pasto
vieji krūminiai, dantys buvo 
ištraukti, kadą ji. buvo septy- 
nių *metų senumą* Kiti dantys 
suaugo kreivai, ir išvertė jos 
žąnduslauk.

Kiek randasi- tokių mergai
čių, ir bernaičių, sunku butų 
suskaityti. Jeigu jus. tėmysite 
tai sutiksite jų; visur. Tai žen
klai; neatydumo ir apsileidi-

• mo.

“...Ypač žmonės pasijuto, labai, suklaidinti; anksJ 
tybesniais ALTASS vadų pareiškimais. Girdi, lei
tenantas Vaitkus lėksiąs tąįp aukštai, kad. jpt- lękq 
tuvo negalėsiančios pasiekti jokios audros, tuo tarJ 
pu Naujienos vis dar skelbia, kąd tik, apdl^^ Ątq 
lantjko okeane neleidžią Lituąnicai skrį^ĮZ’ 
Bet ALTASS vadai ni^ępomet neskelbė tokių daly?

kų, kaip to neva rimto laikraščio redąktorius pasakojai 
ALTASS vadai, sakė,, kad; Efelįkgas Vaitkus skrid 

aukštumoje 10 arba 12 tūkstančių pėdų. Tik žmogus J 
kuris nieko apie orą^ neišmano, gali. įsiyąfedM$| 
audros tokių aukštumų-nepasiekia. Jos pasiekia 
aukščiau, negu 12-000- pėdų;

Kad audros, lakūno nępąsįęktų,. jįsąį turėtų gal pa? 
kilti ligi pat. strąto.sferos., O apie, tąi, kad Vaitkus kada] 
nors butų ketinęs skristi į{ Lietuvą pąx ; stratosferą, tąiJ 
nė tąs ALTASS vadų “kritikas 
vęs.

Dvylikoje tūkstančių •pėdų, aukštumoje šiandie 
skraidžioja dauguma didžiųjų transporto aeroplanų* 
Jie skraįdžip ja. taip .aukštai dėl, tp,, kad tenąi* yra. retes? 
njs oras, ir, lėktuvas, vaitodama? tą paąią* moferp jėga> 
lekia dąug. greičiau, nęgu būdama artįi žemės.

Vadovaudamasis tuo patim sumetimu, ir Įeit. Vait
kus pasirinkę tą^ aukštumą sąvpyžygiui per okeaną, nes 
jam yra svarbu, kad. ištektu gazolino. Lituanicos tan? 
koše rekordinio tolio skridimui.

Chicagoje — pft&tu: 
Metama ....    ,
Pusei metq ——..................
Trinia mSnesiania 
Dviem* mėnesiams 
Vienam mėnesiui —______

Chicagoj per išpešiotojua: 
Viena kopija ............... ..
Savaitei ___
Mėnesiui-.........v

Suvienytose VaJsUjeeeį ua Chic^goh

Pusei mėty, 
Trinu mėnesiams.__
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui —

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta); 

Metama. 
Pusei 
Trinm(mėne?*?*i^....
Pinigus, reikįa siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą

Vakar pas p. Respublikos 
Prezidentą Antaną Smetoną dėl 
pastarųjų dienų vidaus įvykių 
buvo atsilankiusi delegacija, 
susidedanti iš L. V. L. s-gos 
garbes pirmininko Dr. K. Gri
niaus,, Krikšč. Demokratų p-jos 
pirmininko. Dr* L. Bistro ir 
ądv. Rį Skipičio. Respublikos. 
Prezidentas, delegacijos nepri
ėmė ir pasiūlė aplankyti minis- 
teri pirmininką p. J. Tubęlį. 
Minist. pirmininkas delegaciją 
priėmę - ąųdionęųą truko apie 
pustrečios valandos. Buvo pla
čiai išsįkąlbėtą: ąpie opiuosius 
Šių dienų vidaus reikalus.

žaliosios bylos tardymas per- 
I duotąs. yiįaffagami

Iš tikrų šaltinių* teko sužino^ 
ti, kad; ypatingas tardytojas p* 
Navickas iŠ atostogų ątšąukr 

Htas ir jam pąvęs^ta Sųyąljįijps) 
įvykių bylos tardymas. Ypatin- 
Igam tardytojui Navickui pa
dėti priąĮkįrĮti’ Marijampolės, 
apygardos, tapytojas, p. Daų- 
Igirdas ir apylinkės tardytojas 

Lp. Mar^įųlįomSi Ypątįngąs; tar
dyto j as< Navickas, į Suvalkiją, 
jau išvyko* *

Tarptautįnės Transporto Darbininkų Sąjungos tyrinė
tojai surado, jogei milžinįškupsę Italijos gyventojų 
sluoksniuose ne tik nėra jokio entuziazmo, karui, bet 
yra stiprus sentimentas prieš kurą.

Dabar vienas Chicagos laikrašus gavo telegramą nuo 
savo korespondento iš Monte Cąrlp, kuris guli prie Ita
lijos sienos,, kad Turine ir Milane moters pakėlė triukš
mą prieš vyrų gabenimą Afrikon. Jos sugulė ant gele
žinkelių bėgių, kad negalėtų pravažiuoti- traukiniai su 
kareiviais, ir Mussolinio žandarai turėjo jas jėga temp
ti nuo kelio.,

Per visą vasarą be paliovos 
šlykščiausiu budu atakavo la-* 
kūną Feliksą Vaitkų ir jo rė
mėjus bolševikai, klerikalai ir 
fašistuoj antie ji tautininkai. Da
bar prie to choro dedasi ir 
sandariečiai; 
beje, 
leisdavo 
valdybą, bet stengdavosi susi
valdyti, nes bijodavo užgauti 
savo srovės žmones, esančius 
yaldyboje. Bet dabar jau ir jie 
įsidrąsino.

Vienas jų laikraščių rašo:

' “Geriausias^ laikas skrįdį- 
’ mui jau praėjo (? -— “Nt” 
j R£d,). Gegužis, birželis, lię- 
i pos ir rųgpiutis, jau. toli už- 
I pąkaly. Tame tarpe buyo 
t gražių dienų, patogių skridir 

mui (? —/‘N.” R^d-), bet 
Litųąnica II nesi jaute

i prisirengusi,, kad tą dieną, 
(kurią? -- “N.” Red.)| iš?*

į naudoti- Mes čia. nekaltinam 
leįt. F. Vaitkaus.; ne jįs, bu- 

j vo sumauytoj^ i* ne jis bu- 
; vo bo^ų* Visą vadovybę tų-- 

|! rėjo. parėmę į savų rąnkas 
H dyi ypatps, kurios mažai: k% 
p išmanė apie painų, orlaįvid 

J motoro, mechanizmą- Jų., už- 
! davinys buvo išnaudoti; skri- 
i (įimą savo laikraščio naudai 

ir kųodaugiąų^ia paleisti j 
visuomenę, diunų.”
šįimi. atakai pritardamas^ kir 

tąs, laikraštis, dąro tokią pa* 
Stabą:,

“Teisybė, Vaitkaus; negali
mą Įkaitinti* Antrų jo trans
atlantinio lėkimo, kampaniją, 
vedė Grigaitis. su savų drau* 
gąi^, žinomą.
jieųema’ butų; didele morali
ne ir- materialinė naudai jei
gu Vaįt.kųs dar kpkįų nors; 
stebuklu, arba, teisingiau, pa
sakius, su, lėktuvu, nulėktų į j 
Lietuvą*”
Gęrąi, kadi tųpdiiį laikraščiu, 

bent “nekaltiną” • lakūne Vait 
kaus.. Bet, deją, tąi yra. tik jų. 
bąįlųiųąs, ir veidmainys^/

Tąėįąu; iš kpr. jųpdu,žin<>, kad 
bųyp “patogių skridimui” die
nų,. kuriomis, lakūnas nepąsi- 
nąųdpjp?

Iš. kųjr jųpdu žįųo, kad! tps. 
dienoj bųyp, praleistos,, dėl; tp,, 
kad Lituanica II “nesijautu ga
na prisirengusį”? .

Mes. nuolatos buvome infor- 
mųpjaipi*,kad* nuo .to .laiko., kal 
lųit.v Vaitkus; laukia progoj, iš-, 
skristi, nebuvo ne vienos dj^s 
PUS; t: patogios • sį^dimiu,, Šitą 
fąhįtą yrą pažymėjęs( telegra- 
įnoje su savo parašu* pąts;. 

Į New Yorko. Qrp- Biuro , virši- 
pįpkąs*, x

Be>tQ, Įeit., Vaitkus, yrą* pats- 
ątkąrtotinąį. sakęs, vięšąį*, kąd.J 
lęįętuyąs yrą; seniai* parupštasp 
ir. kadi j.o; niekąs kita^ ųęąųl.ai' 
kę., puę j skridimo,, kąip. tik ne J 
patogiu orų, sąlygos.

T^įgį, kuo: pasiremdami, dąr ] 
bar tupdu* 10k#ą|$aį *Jįvi$įp$ 
(teigia), kad tai, ką skelbė 
r Naujienos’’, fędęrąlinįs Qro 
Biuras ir pats lakūnas Vait
kus, buvo netiesa?

Juodu sakosi “nekaltiną” la
kūno ir bąndp savo atakas nu-

Kąiriukštis,. Andrius Pilka, Po
vilas žemaitis,. Motiejus Siėni- 
kas, Jonas Lagunavičihs, Prar 
nas Jakučionis,- Antanas Tama- 
ši.uųąs, Antanas Martųsevjčiųę,. 
Juozas šabąševičius, Pranas 
žiūra, Juozas Janavičius, Pet
ras Knasis, Simas Snarskis, 
/onas Snkeviči}įs.;!i(,;.;, . . 

Marijampolės komendantas ke
lis, ūkininkus nubaudė už gink

lų laikymą be leidimo

Juozas čepulionis, Pienlau- 
kio km. 50 lt. arba 5 paros, ka
lėjimo, to paties kaimo ir Prie
nų; vąls. Antano Kruvelio šau
tuvas konfiskuotas; Juozas Ra- 
nišauskas Vazai tkiemįo km. 
Balbieriškio vąlst. nubaustas 
50 lt. arba 5 paros kalėjimo, 
Juozas Vainikonis iš Strielčių 
km. Prienų valsč. 25 lt. arba, 
3: paras arešto; Antanas Pet
raitis Dambrąvo km. Prienų 
valsč. 50 lt* arba 5 paras, Pra
nas Kačiulis Prienų m. kaip 
ligonis nenubaustas, be tp, jo 
revolveris konfiskuotas. Kadan
gi ginklai laikyti be leidimų, 
tai. atimti.

f Bausme ųfc “nerimo kėlimą” 
t
1 Kauno komendantas Stasį 
Poderį ir Vincą Cąlką.abu Raut 
dondvario^ v, už agitaciją ir ne
rimo kėlimą nubaudė pirmąjį
2 mėn., antrąjį 1 mėn. 2 sav. 
kalėjimo* Už tuos pačius pra-

, šižengimus, Julių Petrauską Pa
nemunės valsc^ Roželių : kpn. už ] 
pavartotą smurtą nubaudė 2 
mėn. kalėjimo;

į Joną, Andriuškevičių, ir. Joną 
Bląžąitį Kampiškių, kni. Garlia
vos. vals. abu po 2 mėn. kąlėji-

Visii dantys yra svarbus. 
Kiekvienas, jų* atlieka savo 
užduotį kramtyme* prisideda 
prie palaikymo tiesios dantų 
eilės, palaiko nprmalmį žan- 
dakaulį stovį* ir sulaiko kitų 
dantų gedymą ir užsikrėtimą. 
Ištrauk, tamsta, bent kurį 
dantį,, o, už dviejų, trijų metų 
pątėmysi, kad’ ir* kiti, šalę 
spragos stovintieji dantys pa
sidarys kreivi, virstanti spra
gom Visas, kramtymo aparatas 
taip susikraipys, kad maistas 
pasiliks; pedantėse, smegenys 
pradės slinkti žemyn ir vargu 
begalėsi- džiaugtis, geru virški
nimu.

Kūdikio burnoj svarbiausias 
dantis yra pirmas, krūminis. 
Šis dantis išdygsta šeštais 
metais kūdikio amžiaus užpa
kaly tuolaikinių dantų. Tėvai 
retai kada patėmija jį ir daž
nai mano, kad tai yra tuolaik 
kinis dantis. Motinos dažnai 
mano, kad jis dar kris ir todėl 
leidžia jam gesti. Pažinti šį 
dantį yra visai lengvai Jie. 
yra didesnis ųž visus kitus 
dantis, randasi užpakaly tuo
laikinių krūminių ir yra šeš
tas, nuo- priešakinio vidurinio 
danties. Kada vaikas sulaukia 
šeštų metų amžiaus, motina 
turėtų atydžiai ir dažnai ap
žiūrėti jo burną, surasti šį 
svarbų dantį ir saugoti jį nuo 
sugedimo.

Jus esate matę žmonių su 
kreivais dantimis, atsikišusiais 
žandais, iškraipytomis lupo
mis ir su labai prastomis 

Ido išvaizdomis:

KUR ČIA LOGIKA?
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2345 So.Kedzie Avė

Pradžia & vai. vakare

TIKIETAS /$!

SOKOL HALI

Šaudosi :

Jis sumanė:

V .

vagili

w

Garsinkites “N-nose
__ yimu.

[ NIEGLECT
A COLD

f

Mirė teisėjas David M. Bro- 
ther, 74 metų, 4525 Beacon st.

ALVVAYS UNIFORM 
... DEPENDABLE

Širdies ataka. Buvo Supęrior 
teismo teisėju nuo 1915 m.

STOGAI 
ROOFING

LIGONINES
HOSPITALS

Baltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri. 
tacijų, ir prašalina skausmų. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
8240 South Archer Avenue. 2 

blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Virginia 1930.

Stiperior teismo teisėjas Ru- 
dolph F. Desort pareiškė, kad 
alimonijos įstatymai liečia 
taip vyrus, taip moteris. Tei-

RADIATORIU, FENDERIU IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimas,
rių

Freckelton 
Coal Co.

Anthracite COAL Bituminous
Pochantas ir kitų rūšių 
Railwąy Y,ard and Office 

Forty-Seventh and Loomis Streets 
Phone: Yards 0042-0043 

įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardhvinčjime aukštos 
rūšies anglis — ir geru patarna-

___ radiato- 
valymas, 100% garantuota.

R & R RADIATOR AND 
BODY CO.

H. C. Reichert, Jr. J. F. 
Reuther, Jr. 
įsteigta 1920 

3572-74 Archer Avenue
Phone Lafayette 7688_______

ANGLYS
COAL

P.CONRAD 
STUDIO 

420 W. 63rd St 
Englevood 5883-5840

Dar gražiau, modernia 
Iriau Įrengta.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja, patai

symo? Pašaukite mus ir mes paaa- 
kyšime kiek kaltuos pataisyti. *Mee 
taipgi darome visokį blikomUta 
darbe.

8216 So. Halsted Street 
Tel VICtorv 4966.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams
Palagas ligoni

nėje L--------—
Akušerija na-

muose
Medikai! egzami-

nacija_______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

Bankietas!

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Vakarienei skanus kepsniai

NAUJIENOS, CMcag0> H

ClilCAGOS 
ŽINIOS 

....... ......  <

Nešėsi $100 kvoteriais, 
'dešimtukais ir nike

liais; sulaikyti
‘Policija sūlaikė p-hią LoreU- 

tą Level, 21 m., 3949 S. Rock- 
welL st., jos vyrą, Clarence ir 
jo brolį' Robertą, 4736 ' Drexel 
blvd. Jie nešėsi $100.00 kvo 
teriais, dešimtukai ir nikeliais, 
suvyniotais į gražius . voliukus;. 
Sulaikytieji. pasisakė, kad jie 
buvę atostogose Wisconsine ir 
kad pinigus laimėję lošdami 
vadinamas slot mašinas.

.Žinote kokios tos slot maši
nos yra? Well, jos veikia daug 
maž šitaip: . įkišit į mašiną 
penktuką ..ar dešimtuką, pa
spaudi rankeną, ir tau pabira 
krūva nikelių iš mašinos at
gal. Tik paibeliai žino, ,kaip 
atsitinka, kad galų gale veik vi
suomet mašinoj, pasilieka kur 
kas daugiau tavo pinigų, negu 
gavai iš mašinos.

Įspėja taveriių savmim 
kus apie rakietięrius i
E. C. Yelowiey, federaliiį 

alkogolio taksų prižiūrėtojas, 
ir Joseph De La Cour, Illinois 
gėrimains kontroliuoti komisi
jos narys, išleido bendrą 
įspėjimą tavernų savininkams, 
kad kai kurie asmens, nuduo
dami neva esą inspektoriai, 
ima iš tavernų savininkių pi
nigus neva už biznio neregu- 
lerumus, kuomet tikrenybėj 
tie asmens nėra inspektoriai, 
o yra rakietieriai.’

Yelovdey ir De La Cour 
-įspėja tavernų savininkams 
nemokėti cash už jokius smul
kius prasižengimus, bet mo
kėti certifikuotais čekiais ar
ba pašto money orderiais, ad
resuotais vidaus pajamų ko
lektoriui.

jų kalbėtojų pareiškė: “žmo
nės, dėl kurių koroneriai daro 
tyrinėjimus, niekuomet nesi
skundžia.”
Ir moters turi mokėti 

alimoniją

Arthur Thompson, 30 metų’ 
gyveno Vends viešbuty, 1438? 
W. Madison st. 
atlankyti savo merginą gyve-j 
nanČią adresu 1428 Washing-; 
ton blvd., būtent p-lę Lorrain 
Lester.

Bet kai atėjo į namus, kur 
mergina gyvena, tai rado, kad 
viduj yra kitas vyras, tūlas sėj*as įa'kė p-nlai Annai Sun- 
John Foster. Mergina naujo de> i933 East 71 st ( sumokgti 
pribuišo vidun neįsileido. Ta- $75.00 alimonijos savo apaku- 
da Thompson pradėjo plėšti siam vyj.^ -nuo kurio moteris 
lango tinklą, kad tuo hudu yra atsiskyrusi, 
patekti į vidų. Foster gi at-i _______
kreipė į jį Praliet,, ir pykšt! Mirė teisėjas Brothers Pasėkos tokios: Thompson sih* u *^*w*t^*o
sisi pas graborių, o p-lė Les
ter John i Foster silsisi kalėji 
me.

Ir Ciceroj uždare gcmb 
Jeriavimo vietas

Antradienį, rugsėjo 17 d., ir 
Cicero j tapo uždarytos gem- 
bleriavimo vietos,, ypač tos, kur 
betai arklių lenktynėms buvo 
priimami. Nesunku suprasti 
kodėl: tos vietos tapo uždary
tos: pačioj Cicero j arkliai bė
ga, o norintys šį gėmį lošti 
eina kur nors pas vadinamus 
“bukis”, ažuot eiti į arklių lenk
tynių aikštę ir ten pinigus pa
likti. -

Išgelbėjo mergaitę
Septynių metų Marilyn Ber- 

gup, 172 Menomenee Street, 
ėjo į mokyklą. North Wells 
gatvėj, ties namais 1705, ji pa
stebėjo kieno ta padėtą kęną, 
kuriuo buvo užkimšta šulinis 
j nuotaką srutoms.
v Kaipo akyva mergaitė, ji 
tubj išgirdo, kad kenas labai 
įdomiai skamba kai ant jo už
šoksi. Taigi ir pradėjo Ma
rilyn šokinėti, ir — bach! įkri
to į skylę 10 pėdų gilumom 
Čia ji susilaikė ant siauros 
platformėlės ir neįkrito į van
denį. Važiavęs pro šalį pie
nius ir dar kitas žmogus išgel
bėjo mergaitę iš šulinio. O 
kai išgelbėjo, tai keno 
skambėjimas pasidarė jau vi
sai neįdomus Marilynai.

Farmeris nušovė kornųl

•figa®Steve Medvedik pastebėjo, 
kad kas ten vagia jo kornus. 
Nusitarė daboti juos. Antra
dienio vakare Medvedik pa
matė žmogų besidarbuojanti 
apie jo kornus. Jisai, kąip 
sakosi, paliepęs žmogui pasi
duoti. Bet tas ėmęs bėgti. Jis, 
Medvedik, šovęs ir pataikęs. 
Nušautas žmogus pasirodė 
esąs Herbert Johson, dviejų 
vaikų tėvas, bedarbis.

'Pas jj viskas kitoj 
vietoj

Robert Adams, 305 Maple 
st., Elmhurst, serga. Durys 
daktarų trečiadienį1 stovėjo prie 
ligonio šono ir žiurėjo į X- 
spindulių mašiną, žiūrę jo d ir 
stebėjos. Nes Adamso širdis 
plaka dešinėj kūno pusėj, ažuot 
plaktiA kairėj, kur ji; plaka pas 
kitus žmones. Adamso. apen
diksas .randas kairėj, ažuot ras
tis dešinėj kūno pusėj. Pasak 
Dr-O’ Charles R. Wiley, kiek
vienas . svarbus Adamso orga
nas -randasi kitoj kūno pusėj, 
negu jis užtinkama pas nor
malų žmogų. . Žmonių su šito
kia. kūno subudavone esama la
bai ir labai mažai.

Repūblikonai jaučiasi 
patenkinti

t 
. ............ 1----------------

. Antrddiehį Chicągo . Stadiu- 
me buvo .Konstitucijos Dienos 
minėjimas. ‘.Rengta jis neva 
šalies konsfituęijos . apsaugai 
tir apginimui. O .tikrenybėj 
tai buvo republikonų masinis 
mitingas. ’ Repūblikonai, be
ieškodami .skatdžių obalsių 
ateinantiems prezidento ir 
kongreso ■ rinkimams, da- 
bar daug kalba apie reika
lą saugoti — konstituciją. Ir 
atrodo, -kad jie konstitucijos 
obalsiu varys rinkimų vajų.

I Rengėjai jaučiasi kalbamu 
mitingu patenkinti. Publikos 
įsusirinkimo apie 22^000. Klau
sytę jai entuziastiškai . pritarę 
kalbėtojams, ir tt., ir tt.

Lietuvio; -byla atidėta
----------- !---------------

šiomis dieiĮpmis buvo na
grinėjama teisėjo Gomelius J. 
Harringtonuteįsme byla Law- 
rence Monahaho ir Fred. Bohl-: 
mano,, tymsterių unijos virši
ninkų. Abu^iiąltinamiĮeji ta
po išteisinti. ,, 1

Bet bėdonj pateko Peter Ja- 
varasr Oak Parko kvietkius, 
kurs buvo liudininkas toj by< 
loj. Jis tapo ’ apkaltintas teis
mo paniekinimu. k

Trečiadienį . pačiam Javam! 
teko, asisėsti kaltinamųjų šuo-, 
le. : Bet Javaro advokatas pa-: 
reiškė, kad, jo klijentas; liudi
jo Monahano ir Bohlmano by-i 
loj drebėdamas už savo gyvy
bę. .Taigi, -advokatui prašant 
daugiau laiko, kad priruošti 
įrodymus,, Javaro byla tapo 
atidėta trumpam laikui. ;i

Javaras—pavardė »atrodo: 
lietuviška. ;
■ e.. j i, i »,<W| ,, ^,^,„,1, ........ ............... .......... .

ant visų 
žinomų 

visoj 
Šalyj 

malevų

MALEVOS ‘
Likusios nuo. bankrotu Ir-nuo gaisru ^

. Cla
galite , 
visada • 

, sutaupyti 
apie

>Tukstančiai malevos galionų, žinomos 
visoj šalyj, pardavinėjamos kitur visur 
iki < $3.00.> musų

(kaina tik ------- .....------- -------
$3.60 vertės . maleva ..
grindims JL.—. —~— ———■ •
6 galionai skysto cemento •. tt 
stogams ...—

■ $3.00 slidus, baltas $1.50 
aname! ------------- -------------- J- . ; .
Didžiausias ir- geriausias pasirinkimas/ 
malevų ir enamel visame mieste. — 
Viskas nuo 1/3 iki 1/3 pigiau. 100% . 

i garantuota arba grąžinami pinigai. ’f 
i Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1BB7 MIIAVAUKEE AVĖ. 
6830 S. HATJ4TED ST. 

3374 EL8TON AVĖ. 
Telefonai» Armitage 1*40.

i

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

DON T

Far merių vajus

FULLPACK

NOSLACK 
FILLING

MILUOMS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Šame Price Tbdaų 
A S A A tears A</o 

. .25 ounces for 25$

BERGHOFF ALUS
BRIDGEPORTE >?

VIENINTŽL® VIETA PAS;J
JOS. RŪTA “

3267 -So. Halsted St. ’

Kai kuriose Illinois kauntėse 
farmeriai ruošiasi tikram ka
rui. Dalykas toks, kad jiems 
visai įkyrėjo vagystės! jų vištų, 
žąsų, paršiukų ir galvijų. Ypač 
subruždę yra farmeriai Joliet 
apiėlinkėj. Ir galima spręsti, 
kad nutvėrę vagilius jie pasi
gailėjimo nerodys, kaip' vienas

IŠ ANKSTO Į 

■“NAUJIENŲ” 
DIDĮ BANKIETA 

—kuris įvyks— 
SEKMADIENY, 

SPALIO-OCT. 13 
SOKOL HALL 

2345 S. Kedzie Avė.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 

r Mutual Trijų 
žvaigždžių 
' Kentucky 

Bourbon 
ir 

Lietuviškos 
Degtinės

NATHAN 
KANTER

Mutual LipuorCo
f4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803

JOHN I’. EWALD
LOANS and INSURANC

r t- •«* " j < ve?'Kr’*r. > ■ '*■■* •: .‘S; -:

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudoif ORO Rgflfe vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
B8LEF0NAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVftJ»-VES
RAŠTINĖJE

A '.e- į   -S:-sy- SU

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
i 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% 

EDERAL5AVINGS o kurie moka mėue- 
AMO^LOAN *A5XOCIAT1ON ginę — 5%.

OF CHIGAGO"
2324 So. Leavitt Street

Telefonai CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamus tikslo pagelbsti musg skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti jvairif paprasti ir nepaprastu 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu iš telpančiu čia skelbiam ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacija, jeigu tik 
jg bus galima gauti.

AUTOMOBILIŲ Tais
AUTOMOBILES REP.

BOILERIAI
BOILERS

*12.00
*45.00
*15.00
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Laiškai Pašte CLASSIFIEDADS

Rašo GANDAS PRANEŠIMAI

kitose rankose.

RADIOziavimo

Smagios krikštynos

CLASSIFIEDADS

Padarome Visiems Greitai

ŠOKANT

3300 ?

Chicago, Dl

Room 514

Kas nauja Simano 
Daukanto Draugijoj

$25.00
$35.00
$30.00

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

Vyko į uzjurį apsi 
vesti; sugrįžo skiry 

boms į Ameriką

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietus

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

laiką
kris se-

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 Š. Halsted Street
Phone Yards 8408

namas, 
tik vienas 

., kaina
5 kamba-

kornetus, trumpėta,

— 12 iki 18 
Įst. 15 metų, 

male- 
bette- 

auto radios, viršai, stiklai, fen- 
apskaitliavimas. towing dy-

RELKIA merginos prie namų dar 
bo. (Valgis kambarys ir alga. M 
Smithson. 1357 S. Keeler Avė.

Situatįon VVanted 
Darbo Ieško

REIKIA mergaitės apie 14 metų 
mokytis šokti ir jodinėti arkliu. Tu
ri būt graži ir turėti gražia figūra. 
Atsišaukit nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

901 Dakin St.

Šiandie Budriko programas.
šį vakarą nuo 8 iki 8:45 v. 

iš stoties WHFC, 1420 kil., 
bus transliuojamas lietuviškų 
dairių ir muzikos radio pro
gramas, kurio pasiklausyti vi
siems bus malonu ir žingeidu. 
Programus leidžia Jos. F. Bu
driko korporaiija, kuri užlai
ko 3 krautuves namams rei
kalingų rakandų, radio ir au
ksinių daiktų, lietuvių centre 
—Bridgeporte. * — S.

tiems na

Praėjusios nedėlios Progress 
Furniture krautuvės radio va
landa tikrai buvo įdomi, ba 
buvo skirtinga nuo kitų. Ati
darant naują departamentą 
šioje krautuvėj, reiškia muzi
kalių insti'uinehtiį,’ ateity Pro
gress Radio valandos klausy
tojai turės malonumo kartas 
nuo karto girdėti gerus artis
tus ant jų grojant. Praėjusią 
nedėlią teko girdėti Ant. La
banauską, akordionistą, kuris 
labai paįvairino šį programą. 
Kai dėl Progress Vyrų Dueto, 
tai beveik nėra ką pasakyti: 
didžiuma pripažins, kad jis 
yra vienas iš geriausių. O 
advokatas K. Gugis sėkmingai 
tęsia savo legalius patarimus.

— Jostra.

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus. klernetas. .
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St

šeštadienį, rugsėjo 14 die
ną, Morning Star Klubas turė
jo linksmas krikštynas savo 
buveinės. Mat, klubas persi
kėlė į naują buveinę, tad ir 
turėjo ją pakrikštyti.

Kadangi tarpe northsidiečių 
Morning Star Klubas yra gana 
populiarus, tai ir parengimas 
buvo sėkmingas. Kuone visi 
northsidiečiai susirinko įr vi
si linksmai prą|< 
Morning Star KĮįu

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

Rugsėjo 1 dieną draugija lai
kė mėnesinį susirinkimą Lietu
vių Auditorijoje. Vice-pirm. 
J. Raceviče atidarė susirinki
mą. * Dienotvarkė buvo sekanti; 
Perskaityti tarimai pereito su
sirinkimo ir patvirtinti, kny
gyno prižiūrėtojo pranešimas 
priimtas; raportai apie ser
gančius narius išklausyti ir pri
imti, nutarta pašalpą mokėti, 
kuriem ji priklauso; dabarti
niu laiku serga tik 2 nariai.. Po 
to sekė finansų raportas, kurį 
pateikė iždininkas A. J. Zala- 
toris reikale Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų, kurių draugija 
turėjo pirkusi už vieną tūks
tantį dolerių ($1,000). Paaiš
kėjo, jogei gauta apiųoįętį 
cash pinigų $1050.00, tai yra

Laikraštis ‘Herald-Examiner’ 
paduoda tokią žinią: P-nia Jo- 
sephine Veretinskas, 22 metų, 
2508 West 40 St., nuvyko į 
Lietuvą ir ištekėjo už Mykolo 
Veretinsko vasario mėn. 27 d. 
1933 m. Antradienį, rugsėjo 
17 d. š. m., Veretinskienė Chi- 
cagoj teisėjo Desort teisme ga 
vo skirybas.

P-nia Veretipskienė yra gi
musi ir auklėta šioj šaly. Ji 
pareiškė, kad ištkeėjusi už Ve
retinsko tėvų patariama; kad 
jos vyras, turtingas žemės val
dytojas, pametęs ją 1933 m. 
Skiryboms pasipriešinimo ne
buvo.

Daugelis Ghicagos lietuvių 
pažino Vasilijų T. Slavogorod- 
skį. Jis buvo vienas nedauge
lio rusų inteligentų, apsigyve
nusių Chicągoje-po bolševikų 
perversmo Rusijoj. Buvo drau 
gingas ir malonaus budo žmo
gus. Keli metai , atgal jis su
sirgo džiova ir tdvejetą sykių 
ilgam laikui buvo; paguldytas 
senatorijoj. Jįs izrnirė rugsėjo 
14 d. Rusų laikraščiai gražiai 
jį paminėjo. Kartu labai gra
žiai atsiliepė apie panelę J. 
Lukšiutę,. kuri .buvo jo sužie- 
dotinė. Kada . visi kiti buvo 
užmiršę Slavogorodskį jo sun
kioj ligoj, ji viena rūpinęsi 
juo ir buvo su juo iki pat mir
ties. Rusai už tai atidavė jau
nai lietuvaitei didelę pagar-

Humbold Park Lietuvių Politikos 
Kliubo įvyks mėnesinis susirinkimas 
rugsėjo 19 1935 Almira Simans
svet., 1640 N. Hancock St., 8 vai. 
vakare. Gerbiami kliubo nariai ma
lonėkite būti šiame susirinkime.

Valdyba.
■ ■ —■—

Chicagos Lietuvių Pirmyn choro 
dainų pamokos atsibus pėtnyčioj rug
sėjo 20 d. 8 vai. vakare Nefo svet. 
2435 S. Leavitt St. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti laiku, taipgi no
rinti dainuoti būtinai atsilankykit, 
nes daugiau naujų narių nebus pri
imami net po choro koncerto.

— Valdyba.
Roseland — Ateinanti penktadieni, 

rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vakare Dar
bininkų svet., ivyks Kliubų ir Drau
gijų Susivienijimo susirinkimas. Bus 
svarstoma svarbus reikalai Susivie
nijimo naudai. Visi nariai, narės 
ir kurie norite prisirašyti prie Susi
vienijimo atsilankykite paskirtu lai
ku. — Sekretorius.

Amerikos Legiono, Dariaus
Girėno Postas No. 271 ketvir- Jonas Brenza — polois 
tadienį, rugsėjo (Sept.) 19-tą į-ag
d., 4-tąm distrikte šeiminin- .SiavoB.nroJ<ski<, :r 
kaus visų distrikto atstovų pri
šmime bei vaišinime. Visa, tai _ P“le LllkslUte 
įvyks , parapijos i
prie 44-tos ir Fairfield gatvių SLA namai, Chicagoje 
8-tą valandą vakare.

Bus įvairus programėlis ir 
taippat atsibus Amerikos Le
giono Illinojaus valstijos? 4-to 
distrikto vaidybos instaliacija. 
Tai didelė garbė A. L. Da
riaus-Girėno postui ir taip pat 
gerb. komand. B. PietkieVi- 
čiui, nes prie 4-to distrikto 35 
postai* priklhuso.

Visi Dariaus-Girėno posto 
nariai privalo atsilankyti tie
siai į parapijinę svetainę ir 
dalyvauti atstovų priėmime.

Prašoma nevėluoti. •
—Komitetas.

patalpos turėtų virsti lietuvių 
kultūrinio veikimo centru. 
Čia turėtų būti knygynas, mo
kykla, vieta pamokoms, žais
mėms, jaunimo sueigoms, cho
rų repeticijoms, pasišnekučia
vimams ir t. t.

JULIUS JANEUUNAS
Tel. Victory 9163

Mokestis 50c., $75. ir 
Extra mokesčių 
reikalams išmo-

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—-Šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai Vienintelė tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Pon’ia Vanda Bijanskienė 
dar visai nesiskubina gryžti 
iš Kauno Chicagon, kadir tas 
suteikia širdperšos jos vyrui 
Jonui. Sakoma, kad ponia No
ra jį ramina kiek galėdama, 
o jai padeda ir kitos birutie- 
tės. Tuo tarpu ponia Vanda 
nusitarė apvažiuoti visą Lie
tuvą kartu su ponia Drange- 
liene ir panele Briedyte. Pui
kesnių vakacijų tųr būt nie
kur negalima susirasti kaip 
Lietuvoj.

Nedėlioj, rugsėjo 15 d., Chi
cagos Lietuvių Choras Pirmyn 
turėjo paskutinį pasilinksmi
nimą po medžiais. Tai buvo 
Jefferson girioje Publikos at
silankė gana daug, bet galėjo 
būti ir daugiau. Visi linksmi
nosi ir smagiai praleido laiką, 
vieni prie stalų su kazyromis, 
kiti šiaip sau sustoję būreliais 
šnekučiavosi, jaunimas gi pri? 
žaismių. ,

Smagiausia buvo kada da
ryta visokį laimėjimai, va
dovaujant p-niai Steponavi
čienei. Visi virto nuo juokų, 
o čampionai už gabumus ga
vo dovanas.

Vieną dalyką da turiu pri
minti, būtent tą, kad iš Jeffer- 
sono girių išnyko visoki ne
geistini kalbėtojai ir aukų rin-

Ar jau esi nanu 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, 
$1.25 mėnesyje, 
nėra, pomirtinės 
karna $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, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą dieną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

Adamatis Paul P ’
908 Jonaneviciui 'M. J.
916 Oleszewski
935 Yuskaitis Mrs. R.

PARSIDUODA FOREKLOZERIAI.
Marcjuette Park 4 kambarių me

dinė, gražiausiame stovyj cottage ir 
žemai visa apačia ištaisyta virykla, 
daining ir laundry geldos, 2 karų 
garadžius, 30 pėdų lotas, atikas, arti 
71 ir Western Avė. gątvekarių, kai
na $2500, pečiais apšildoma.

Kita medinė cottage 5 kambarių 
cementuotas beismentas holland fur- 
nace apšildoma, vienas blokas nuo 
Western Avė. ir 72ros gatvės, dvie
jų karų garadžius, atikas, kaina 
$2000.00.

Taipgi 5 kambarių medinė cottage 
ant kampinio loto 56tos gatvės ir 
arti Western Avė., beismentas ir ati
kas. pečiais apšildoma, kaina tiktai 
$1,250. _

Brighton Parke gerame stovyj me
dinis du po 4 kambarius 
dviejų karų garadžius. 
blokas nuo Westem Avė. 
$1,950.00.

Taipgi dviejų flatų po 
rius — apšildomas, moderr.________
Maruuette Park dpieMnkės, kaina 
$6000.00. Maža dali cash. kitą iš
mokėjimui kaip renda.

Mes parduodame pigiausiai ir at
liekame darbus krogerifcusiai. — 
Kazys Urnikis. Adresuokite laišku: 

CHAS. URNICH.
56 W. Washington St.

Chicago.

kėjai, kurie pirmiau Jiedųb- zonas surengia keletą smagių 
davo ramybės nei giriose. Kur parengimų, tai nėra abejonės, 
jie pamatydavo būrelį kai- kad klubas^ neužilgo vėl su- 
bantis, tuoj ir pribūdavo jų rengs kokią nors/pramogą. >
kalbėtojas. Dabar jau, matyti, 
visi jie į surpaipę len^a—-tai 
ten jiem ip vieta. Užtai dabar, 
publika, suvažiavusi draugįš- TJ • 1 e • 
kai ir linksmai sau gali prą- j; S Į Ct 1 IT IU S
leisti laiką. —X. š. ; ; ,

ir nuošimtis už 1935 metus, 
ir padėta į saugią banką ant 
nuošimčio. Raportas užgirtas 
su padėka valdybai už gerą 
finansų tvarką.

Metinio baliaus rengimo ko
mitetas išdavė raportą, jogei 
viskas sėkmingai eina ir balius 
įvyks spalio 27 dieną.- 

plausimas/ buvo kašlink pa
gerbimo narių, kurie neėmė pa
šalpos per 12-24 metus. Nutar
ta duoti jiems dovanas baliaus 
vakare. Turiu pastabą na
riams: Kurie jaučiatės, kad 
priklauso gauti dovaną, galite 
atsišaukti į vaidybą arba į nu
tarimų raštininką laišku ar as
meniškai. Tas bus ištirta ir su
tvarkyta.

Dar turiu priminti draugams, 
kurie negavote laiškų su ti- 
kietais baliui, kad nekurie laiš
kai sugrįžo dėl netikslaus ad
reso. Taigi priduokite savo 
tikrą adresą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalio 6 dieną šių metų, ku
riame turėsime išrinkti darbi
ninkus patarnauti baliaus va
kare.—P. K., sekr.

Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoj dabar jau turi keletą 
namų Chicagoje. Tie namai j gje laiškai yra atėję iš Eu 
pateko Susivienijimui po to ropos. Kam jie priklauso, te- 
kaip pasibaigė forkliozavimai gUi nueina į vyriausįjį paštą 
ir tapo paleisti resyveriai. S. į (Canal ir Van Buren streets) 
L. A. iždininkas K. Gugis da
bar turi didelio klapato pas
kirti tiems namams prižiurę 
tojus, leurie mokėtų sugriuvu 
sius toiletus pataisyti. O taip 
gi jis turi surasti 
mams pirkėjus, nes Susivieni 
jimas juos turi parduoti.

UŽ $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOŠIANT, 
GROJANT. 
DAINUOJANT!
GAUSIT GARDŽIĄ ' 
VAKARIENĘ!
TURĖSIT 
GOOD TIME!
SOKOL HALL

2345 S. Kedzie Avė
SEKMADIENY,

SPALIO-OCT. 13 d 
“NAUJIENŲ”
BANKIETE

Chicagiečiai dar tebelaukia 
daugelio delegatų iš Kauno. 
Kažkurie dar gal negreit at
važiuos, o kiti jau sugryšią 
neužilgo. Ponas Juška su spor
tininkais gal sugryšiąs šioj sa
vaitėje. K. Augustas su savo 
žmona Jule busią Chicagoje 
spalio mėnesio pradžioje.

Dariaus-Girėno i
Posto vakaras Chicagą

Daugelis lietuvių tur būt ži
no, kad Jonas Brenza, Metro
politan banko, prezidentas, 
yra vienas iš geriausių polo 
lošėjų Chicagoje, ir turi 
labai brangius polo arklius. 
Jonas Brenza yra Olympia 
Fields polo tymo pirmuoju lo
šėju. Šiais metais \ Brenzos ty
mui pasisekė nugalėti geriau
sius Chicagos apĮelinkės ty
mus. Jonas Brenza taip pat 
yra geras golfįninkąs, nors 
golfui jis dabar nebeturi pa
kankamai laiko. Jis muša jau 
kitoniškas boles ir kitoniška 
lazda ir ne pėsčias, bet raitas. 
Jono Brenzos dažnai telpa po
lo skyriuje anglų laikraščiuo
se aprašymai.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Auditorijos pirma 
forklioza vim o stadija jau pa
sibaigė, ir Auditorijos valdy
mas jau bus paimtas į kitas 
rankas. SLA. atpirks ir Audi
toriją, ir kadangi jos SLA. 

. ___ __ _ negali laikyti, turės greitai
svetainėje Dar laukiame delegatų parduoti. Lietuvių Auditorija 

j turėtų palikti lietuvių ranko-
i Lietuvių Auditorija busi v • /•/ •• t • / X X * 7

Business Service
PJznio Patariiavimtiti _

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

LANDLORDS BURĖAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes 'esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

NIEKO NEJMOKĖT 
mėnesių išmokėjimui. 
Overhauling, body taisymas 
vojimas, apdengimas, tajerai 
ries 
deriai, 
kai.

2511 Milvvaukee Avė. Bei. 4845

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

STORAGE RAKANDU BARGENĄI 
$200 importuoti kaurai .......
$300 kaurai .............................
Parlor, miegkambario ar vai 
gomojo kamb., rakandai ......

Atdara vakarais ir nedėlioj
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia_______

REIKIA merginos virš 20 metų 
amžiaus prie namų darbo. Galės 
važiuoti vakarais namo. Alga $4 
i savaitę. Tel. Normai 4800.

Personai
_________ Asmenų Ieško_______ _

RIMTAS vaikinas nori susipažinti 
su padoria mergina ar našle, vedybų 
tikslu. Rašykite laišką 1739 So. 
Halsted St., Box 825.

BARGENAS
STUCCO BUNGALOW — 

BELLWOOD
308 So. 26th Avė. receiverio kai

na $3500 už ši naujai malevotą ir 
dekoruota 6 kambarių narna, moder
niškas. 40 pėdų lotas, garažas, iš
mokėjimais.

C. F. THIERBACH
2402 St. Charles Road, 

Belhvood.

For Rent
KRAUTUVĖ ir 4 kambariai ren- 

don. Tinka bile kokiam bizniui. 
Parduosiu arba mainysiu namą, šau
kit Cicero 247, Vesely.

4 KAMBARIU flatas šu maudyne. 
Renda pigi. šaukit tuojau. Petras 
Kampikas, 3213 So. Parnell Avė. 
Victory 8392.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

AUKAUJU SAULIUNĄ — Kas 
pirmesnis — tas laimės! Atsiliepkit 
tuojau r— šiandien.

7021 Stony Island Avė.

PARDAVIMUI Shoe Shope su vi
sais vėliausios mados įrengimais už 
$250 vertės $1200. Atsišaukite 
prie savininko, 1710 N. Girard St. 
po 6 vai. vak.

TAVERN PARDAVIMUI — ran
dasi geroj vietoj lietuviui, kaina
vo $1500, parduosiu už $900, su lais- 
niu. Pardavimo priežastis — part
nerių nesutikimas.

5404 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė pigiai. Kas norės galės pirkti 
ant išmokėjimo. Lietuvių apgyven
ta vieta.

3401 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA tavern biznis iš
dirbtas gerai' randasi priešais dirb
tuve, priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos. 3364 S. Halsted St.

PARSIDUODA tavernas — biznis 
išdirbtas nuo pradžios alaus sugry- 
žimo. Aš turiu parduoti todėl kad 
aš esu paveldėjas savo tėvo ūkės 
Lietuvoje. Atsišaukite greitai.

8204 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė, biznis iš
dirbtas 13 metų, taipgi ir tavern. 
iš priežasties per daug darbo — 
Atsišaukite 4053 S. Maplewood Avė.

PARSIDUODA tavern, geroj vie
toj, visokiu tautų apgyventa. Prie 
didelių biznio gatvių. Priežastis — 
du bizniai. 2707 N. Sawyer Avė. 
prie Milwaukee Avė.

Real Estate For Sale 
Narnai-žemė Pardavimui

IEŠKAU pirkti gero summer re- 
sorto, Wisconsin valstijoj, kad bu
tų gera dėl biznio, prie ežero ar 
upės kranto, nėra skirtumo kaip 
toli, 8258 S. Emerald Avė.

2 FLATIS po 4 kambarius prie 
Western Electric, karštu vandeniu 
apšildomas, naujas plombingas, 2 
karu garadžius, labai pigiai.

2307 So. Kirkland Avė.

v.




