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Lietuva Nemokėsianti Sko
i

los Amerikai
Tik viena Suomija pilnai užmokės priklau
sančią dali. Kelios kitos šalys tik dalį mo
kės, o didžiuma šalių nieko nemokės

birž. 15. — čechoslovakija $200,000 ar ma 
šalys turėjo

Valstijoms

VVASHINGTON, 
Šiandie Europos 
sumokėti Jungt. 
$144,000,000 nuošimčių už karo
skolas. Bet, kaip išrodo, Jungt. 
Valstijos dabar gaite dar ma
žiau, negu gavo gruodžio 15 d. 
Tada turėjo būti sumokėta 
$124,000,000, bet Jungt. Valsti
jos gavo tik $88,700,000. Dabar, 
išrodo, gaus gal tik 9 nuoš. pri
klausančios sumos, būtent tik 
apie $12,000,000, nes beveik vi
sos valstybės atsisakė mokėti 
pilną priklaiteančią sumą ir mo
ka tik nedidelę jos dalį, kad 
jos pripažysta skolas—iki tas 
klausimas bus galutinai išriš 
tas.

Anglija, kuri turėjo sumokėti 
$76,000,000, po derybų sutiko į 
mokėti tik $10,000,000 ir tai 
sidabru, skaitant po 50c už un
ciją, kuomet birioje sidabras 
parsidavinėja apie 36c. Tokiu 
bi/du Anglija ištikrųjų sumokės 
tik $6,120,000.

Italija sumokės $1,000,000.

žiau.
Tik viena Suomija pilnai už 

moka priklausančių jai dalį, bū
tent $148,592.

Yra žinoma, kad tikrai nemo
kės šios šalys: Francija (turė
tų mokėti $40,738,000), Belgi
ja ($6,325,000), Rumunija ($1,- 
000,000), Lenkija ($3,559,000), 
ir LIETUVA ($132,073).

Veikiausia taipjau nemokės 
Jugo-Slavija ($275,000) ir Es- 
rija ($28,260) ir Latvija ($118,- 
kėjo skolos ir gruodžio 15 d.) 

Abejojama, ar mokės Veng
rija ($28,260) ir Latvija $118,- 
961).

Francija ir Lenkija, kurios 
ir gruodžio 15 d. nemokėjo, da
bar irgi oficialiai pranešė, kad 
jos ir dabar savo skolos ne
mokėsiančios, laikydamosios to 
nusistatymo, kad pirmiausia tu
ri būti peržiūrėtas skolų klau
simas, o iki tai nebus padaryta, 
visokie mokėjimai turi būti ati
dėti.

Chicago, III., Penktadienis, Birželis-June 16 d., 1933

Siek sis parūpinti 
darbo dėl 4,000,000 

bedarbių
Industrijos direktorius John

son stengsis iki rudenio be
darbių skaičių sumažinti visą 
trečdaliu

Lakūnai Darius ir 
Girėnas laukia gryš- 

tančio Mattern

Jie rengiasi išskristi tik tada, 
kai Mattern jau bus sugryžęs 
j New Yorką-

Chicago. — Krūva laužų, kuri pasiliko pereitą sekmadienį nukritus ir sudaužius ties Glenview ( 
dideliam pasaulinės parodos aeroplanui. Nelaimėje žuvo septyni pasažieriai ir du lakūnai.

Atstovų butas nusi-. Rusijos atostoginin-
lenke prezidentui 

Rooseveltui

kai turi vežtis ir 
maistą

Atmetė prezidento pasmerktų 
senato pataisą dėl karo veto 
ranų pašelpų

Biskj nupiginu jgaso 
ir elektros kainas 

Chicagoje

Geležinkeliai nuka
pos algas darbiniu' 

kams 22% nuoš.

Nupiginimas labai mažai palie* 
Čia smulkiuosius vartotojus, 
nors bendra nupiginimo su 
ma siekia $4,549,036 j metus.

CHICAGO.—Illinois prekybos 
komisija sutiko, kad gasas ir 
elektra Chicagoje ir apielinkėse 
butų nupiginta bendra $4,549,- 
036 suma į metus. Nifpigini- 
mas paliečia Commonwcalth 
Edison Co., Peoples Gas Ligth 
and Coke, Co., kurios veikia 
Chicagoje ir Public Service Co. 
of Northern Illinois, kuri ap
tarnauja Chicagos priemiesčius.

Bendras nupiginimas siekia 
apie 3 nuoš. abelnų tų kompa
nijų pajamų. Tečiaus jis mažai 
palies smulkiuosius vartotojus. 
Pav., gasas nupigs apie lc. į 
mėnesį ant visos mėnesinės bi- 
los smulkiam vartotojui. Prie
miesčiuose gasas bus nupigin
tas smulkiems vartotojams 2.8« 
nuoš., bet apšildymui bus nupi
gintas net’ 28 nuoš., o duonke- 
pykloms 30 nuoš.

Elektra bus. nupiginta tiek, 
kad pati kompanija dabar ap 
mokės 3 nuoš. federalinių tak
sų, kurie ikišiol buvo prirašo
mi prie bilos.

Nupiginimas pradeda veiku 
nuo liepos 1 d. i

Komisija norėjo, kad kom-, 
panijos savanoriai nupigintų 
iki 9 nuoš., tečiaus jos su tuo 
nesutiko. Komisija, pagalios, 
sutiko su šiuo nupiginimU, va- 
duodamosi tuo, kad geriau nors 
tiek išgauti dabar, o tuo tarpu 
komisija tęs kompanijų tyrinė
jimus ir ieškos būdų dar labiau 
gasą ir elektrą nupigini.

CHICAGO.—210 pirmos kle- 
sos geležinkelių manažeriai pra
nešė savo 1,000,000 organizuo
tų darbininkų, kad pradedant 
nuo lapkričio 1 d. jų algos bus 
nukapotos 22V2 nuoš. Nukapoji- 
mas paliečia 22 geležinkelių dar
bininkų unijas, kurios jau pir
miau buvo prisiėmusios laikinį 
10 nuoš. algų nukapojimą. Da
bartinis 10 nuoš. nukapojimas 
turėjo tęstis iki spalio 31 d. 
Naują algų nukapojimą mana
žeriai paskelbė dabar laikomoj 
jų konferencijoje. Jie kviečia 
unijas pradėti derybas dėl nu
kapojimo liepos 12 d., Chicagoj.

Geležinkeliai nori nukapoti 
darbininkų algas, nors jie pas
taruoju 
kad jų 
rėja.

laiku nuolatos skelbia, 
biznis nepaprastai ge-

Pasimirė kapt. Wright, civilinio 
karo veteranas

CHICAGO.— Kapt. William 
P. Wright, 619 Woodland Park. 
nacionalis komanduotojas civi
linio karo veteranų ir vienas 
iš pirmųjų Chicagos realestati- 
ninku, vakar pasimirė Pitts 
burgh, Pa., kur. civ. karo vete
ranai laiko savo suvažiavimų. 
Jis buvo 87 m. amžiaus. Jis 
dar kalbėjo veteranams, daly
vavo jų parade ir nuėjo gulti, 
kaip išrodė, visai sveikas. Te
čiaus ryte rado jį lovoj jau ne
begyvą. Paliko našlę Ida, 83 
m., kurią vedė virš 60 metų at 
gal.

WASHINGTON, birž. 15. — 
Atstovų butas niteilenkė prezi
dentui Rooseveltui ir nutarė pa
remti jo ekonomijos programą, 
208 balsais prieš 177 atmesda 
mas senato Steiwer-Cutting pa
taisą dėl karo veteranų pašel
pų, kuriai prezidentas griežtai 
pasipriešino, nes ji padidintų 
šalies išlaidas $130,000,000 į 
metus.

Ta pataisa buvo pridėta prie 
paskyrimų biliaus, kuris dabai 
tapo grąžintas abiejų kongre
so butų konferencijon, kuri gal
būt išdirbs naują visiems pri
imtiną 'kompromisą.

Atstovų butas buvo įspėtas, 
kad prezidentas tikrai vetuos 
paskyrimą bilių, jei bus priim
ta senato pataisa.

Senatoriai irgi nusileidžia 
prezidentui

Bet ne tik atstovų butas nu
silenkė prezidentui. Išrodo, kad 
tai padarys ir senatas.

Kaip tik bilius tapo pasiųs
tas abiejų kongreso butų kon
ferencijai, senato atstovai kori 
ferencijoje tuoj sutiko išmesti 
iš biliaus prezidento pasmerk
tąją Steiwer-Cutting pataisą ir 
priimti prezidento kompromisą. 
Bilius, bet jau be tos pataisos, 
tuojaus bus 
perbalsuoti.

Kongresas
Galutinai

kongresas galės užsidaryti, nes 
visi darbai yra baigti. Tikimąsi, 
kad dabartinė specialė kongre*- 
so sesija užsibaigs šiąnakt ar 
rytoj ryte. Kongreso posėdžiai 
bus nutraukti iki ateinančio ru
dens.

RYGA, birž. 15. -n Latvijos 
laivų kompanijų žiniomis, 20 
laivų su grūdais yra kelyje ai 
jau iškraunami Leningrade.

Pirmas oficialis pripažinimas, 
kad Ritei joj e yra badas, yra 
maisto komisaro Mikojan spe 
cialis dekretas, kuris įsako vi
siems žmonėms, kurie turi tei 
sės važiuoti atostogoms į so
vietų rezortus, kad jie patys 
turi pasirūpinti su maistu tose 
vietose, kur nėra ekstra maisto 
ištekliaus.

Nuo šio laiko atostogininkai 
ttfres vežtis su savim ir mais
tų, nes maistas išnyko ir iš pri
vatinių turgaviečių.

Kova dėl karo vete- 
r anų pašelpų suma
žinimo tebesitęsia

sumažinimo. Kongresas, 
pirmiau sutiko, kad pa 
butų sumažintos iki 50 
dabar norėtų, kad tas

paduotas senatui

tuoj užsidarys 
priėmus tą bilių,

Panevėžy areštuoti
. komunistai

Panevėžio

G P HW. rS O
NEW YORK, biri. 15. —Fe

deralinis teisėjas Byers nu
sprendė, kad teismas negali pa
naikinti algų nukapojimo, kurį 
padarė prezidentas ar kongre-, 
sas.

Chicagui ir u ule liukui tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 

27.

WASHINGTON, biri. 15. — 
Industrinio direktoriaus Hugh 
Johnson rupesniu bus taip su
tvarkyti industriją, kad iki spa
lio mėn. bedarbių skaičiui Ame
rikoje sumažėtų visu trečdaliu.

Dabar Amerikoje yra apie! 
12,000,000 bedarbių. Johnson; 
tikisi, kad iki rudenio industri
jos suims apie 3,000,000 naujų 
darbininkų, o apie 1,000,000 be
darbių gaus darbo prie viešųjų 
darbų.

Johnson tai paskelbė kalbėda
mas valstijų bedarbių šelpimo' 
administracijų atstovams.

Darbo sekertorė-Perkins pa
skelbė, kad gegužės mėn. algų

Amerika. Anglija ir išmok®jimas padidėj°115 nuoš
Francija laik. stabi

lizuos pinigus

į o samda padidėjo 4.8 nuoš. To
kio didįelio padidėjimo samdos 
ir algų į vienų mėnesį nebuvo 
jau nuo 1923 m.

Sutartas laikinis stabilizavimas.
Hull tikisi konferencijos pa^ 
sisekimo

LONDONAS, biri. 15.—Fran
ci jos finansų ministeris Georgės 
Bonnet pareiškė, kad Franci
ja, Anglija ir Jungt. Valstijos 
sutarė stabilizuoti dolerį, sva
rą ir franką visam pasaulio eko
nominės konferencijos laikui. 
Amerika pirmiau tik laikinam 
pinigų stabilizavimui labai prie
šinosi.

Tikimąsi, kad Anglijos svaro 
vertė bus nustatyta apie $4.05.

Valstybės sekretorius Hrill vi
so pasaulio laikraštininkams pa
reiškė, kad jis dabar labiau tiki 
į konferencijos pasisekimą, ne 
gu kad pirmiau tikėjo.

Stabilizacija nupuldė Šerus
NEW YORK, birž. 15.—Ame

rikai nutarus daryti pinigų in
fliaciją, Šerai biržoje buvo pra-

smarkiai kilti. Ku‘o do- 
vertė užsienio biržose la- 
puolė, tuo

Amerikos- Franeijos 
varžytinės už pini

gų komitetą

NEW YORK, biri. 15. —La
kūnai S. Darius ir S. Girėnas, 
kurie yra prisiruošę skristi į 
Lietuvą, laukia tik sugryštančio 
iš kelionės apie visų pasaulį sa
vo draugo, lakūno James -Mat
tern, kuris dabar yra kelyje iš 
Siberijos j Alaską.

Visi trys lakūnai artimai su
sidraugavo kai visi trys buvo 
Half Moon hotely ir laukė tik 
patogaus oro skridimui per At- 
lantiką. Mattern pirmas išskri
do ir kaip sekmadieny turėjo bū
ti New Yorke. Tečiaus kelionėj 
susitiko daug vargo ir nelai
mių ir joje užtruko ilgiau nu
statyto laiko. Jo draugai, Da
rius ir Girėnas, nesijaučia galį 
pradėti kelionę kol jis nėra su
gryžęs ir dėl tos priežasties ir 
savo kelionę atideda. Tikimąsi, 
kad pradžioje ateinančios savai
tės Mattern jau bus New Yor
ke. Tada išskris Lietuvon ir Da
rius su Girėnu.

WASHINGTON, birž. 15. — 
Kongresas vis dar neįstengia 
susitaikinti su prezidentu Roo- 
seveltu dėl karo veteranų pa
šelpų 
kuris 
šelpos 
nuoš.,
sumažinimas britų daug mažes
nis. Kongresmanai tai nori ne 
iš meiles karo veteranams, bet 
iš baimės, ir tik tada jie susi
rūpino veteranais, kai jie pra
dėjo kongresmanams grūmoti. 
Prezidentas gi nenusileidžia ir 
grūmoja vetuoti paskyrimu bi
lių, jei kongresas nesutiks pri
imti jo pasiūlytą kompromisą.

Senatas nesutiko ir prie 
kompromiso pridėjo savo patai
są, dėl kurios dabar turės bal
suoti atstovų butas. Šiandie at
stovų buto demokratai laiko sa
vo pasitarimą—kokųsą ir vei
kiausia nutars senato pataisų 
priimti, paliekant prezidentui ją 
vetuoti ir prisiimti visą kovą 
su karo veteranais. Prezidentas 
vetuosiąs ir jau esąs priruo- 
šęs ir atsišaukimą .į visą šalį, 
kurį jis paskelbs per radio.

PANEVĖŽYS.
kriminalinė policija suėmė pen
kis komunistus: Joną Vosylių, 
Povilą Veckų, Igną Tomkevičių, 
Joną Srikj ir Bronę Gaurilkai- 
tę. Visi iŠ Pasvalio m., jauni, 
vos perlipę 20 metų.

Gautomis žiniomis jie priklau
sė komunistų partijai1, prikalbi
nėję kitus prisirašyti, rinkda
vę pinigus komunistų partijos 
veiklai plėsti. Sulaikytieji per
duoti prokuratūrai.

Rusai dar pirks kiaulių
KAUNAS.— SSSR prekybos 

atstovybė Lietuvai nutarė vesti 
derybas su “Maistu” dėl kiau
lių užpirkimo Rusijai. Galimas 
dalykas, kad deryboms atva
žiuos atstovas iš Rusijos.

........... .....  .. .....................—I|1' ......

Naujas “Naujienų
Telefonas

CANAL 8500

šerai

vertė 
,kad

labiau ki-

buvo nu- 
už svarą

lerio 
biau 
lo.

Vakar dolerio 
puolusi iki tiek
sterlingų reikėjo mokėti $4.14. 
Tečiaus šiandie atėjite žinioms 
apie laikinę pinigų stabilizaci
ją, dolerio vertė tuoj pakilo ir 
už svarą sterlingų dabar yra 
mokama $4.03.

Kartu su stabilizacija ir do
lerio pakilimu, šiandie biržoje 
smarkiai puolė įvairių korpora
cijų Šerai. Taipjau smarkiai 
nupuolė medvilnės kainos. Ka 
dangi puolimas pasireiškė prieš 
pat uždarymą biržos, o grudų 
biria užsidaro pusvalandžiu an 
kščiau, tai tas Šerų kainų puoli
mas nedaug paveikė kviečių 
kainas.

LONDONAS, birž. 15.—Tarp 
Amerikos ir Franeijos iškilo 
smarkios varžytinės už ekono
minės konferencijos pinigų ko- * 
miteto pirmininko vietą. Var>į' 
žytinės yra tokios smarkios, 
kad MacDonald nedryso sušauk
ti vadovaujančio komiteto susi
rinkimo ir tą klausimą pastaty
ti balsavimui. ,

Dedama pastangų padaryti 
kompromisą. Francuzai jau at
sižadėjo pirmininką vietos, bet 
vistiek nori pirmininku pasta
tyti atstovą tokios šalies, kilni 
tebesilaiko aukso pagrindo.

Vėliausiomis žiniomis, kom-‘ 
premisas tapo pasiektas. Ame-; 
rikietis James M. Cox pasiliks 
pirmininku. Vice-pirmininku 
bus Italijos finansų ministeris 
Jung, o Franeijos finansų mi-1 
nistefis Bonnet bite “rappor- 
teaur”, kuris nustato visą ko-; 
misijos veikimo programą.

Tuo budu Jungt. Valstijos 
pirmininkaus, bet Francija pri- 
ruoš visą komiteto veikimo pro-: 
gramą.

Lakūnas James Mat 
tern vėl skrenda 

į Alaską
N<JkfE, Alaskoj, biri. 15. —

antru karti* išskrido iš Chaba- 
rovsko j Alaskų. Jis buvo iš
skridęs prieš tris dienas, bet 
dėl miglų ir ledo turėjo gryšti 
iš pusiaukelio. Iš Chabarovsko 
į Alaską yra 2,500 mylių ir la 
kūno Alaskoj laukiama dar šian
die. Oras skridimui nėra tiek 
palankus, bet vėjas yra mažes
nis. Bet vietomis yra miglų.

(Vėliausiomis žiniomis, Mai> 
tern yra pavėlavęs visą 12 va
landų ir dėl jo prapuolimo jari- 
čiamas didelis susirūpinimas.

1000 litrų kontrobandi- 
nio spirito

Šiluva nori tapti ku 
tortu

DARBĖNAI.—Darbėnų šau
lių būrio vadas A. Galdikas stf 
šauliu VI. Martinkumi ties Laz
dininkų km. sulaikė 620 lit. ne- 
akciziuoto • spirito—kontraban
dų. Vežęs kontrobandą paspru
ko, bet greit buvo sulaikytas. 
Nustatyta, kad ties Manciškių 
km. prie juros buvo iškrauta 
1000 litrų spirito kontrobandos

Lietuvon importuoja 
mišką.

KAUNAS.— Klaipėdos celu- 
lozos fabrikas iš sovietų impor
tavo apie 240,000 ktm. popier 
medžių.

Finansų ministerija užklausė 
žemės ūkio ministeriją, ar ne
galima butų tokio kiekio po
piermalkių pagaminti Lietuvoj.

žemės ūkio ministerija atsa
kė, kad galima ir pagamintoms 
popiermalkėms rinkų sunku 
rasti.
reiškia nuomonę,

žemės ūkio ministerija 
kąd reiktų 

miško medžiagos importui mui
tus uždėti.

ŠILUVA.—Šiluvos miestelis,, 
Raseinių ap., yra garsus savo- 
stebuklais ir dabar Dievo mo
tinos atlaidais—šilinėmis. Mies-j 
telis apsileidęs, apylinkė netur- 
tinga, bet apsuptaš sausais gra
žiais pušynų miškais, šalia Ši
luvos Tytavėnai krirorto teises 
jau gavd.

Dabar Šiluvos savivaldybė 
prašo vid. reikalų ministeriją, 
kad ir Šiluvai butų pripažinta 
kurortu.

Už nužudymą kaimyno 
— 8 mėn. kalėti.
BIRŽAI.—Gegužės 24 d. Bir

žuose Panevėžio Apyg. Teismas 
nagrinėjo pil. J. Jašinsko byla 
už nužudymą praėjiteių metų 
rudenį. Teismas, išnagrinėjęs 
bylų, rado pritaikinti lengvinan
čias aplinkybes p. Jašinskui ir 
nubaudė jį 8 mėn. paprasto 
kalėjimo.

KELIAUJANT™ LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame į kelionę, be jokio rū
pesčio. Atsineškite tik savo dokumentus, o mes viską 
prirengsime. Turime grąžius spalvuotus visą laivų pla
nus, iš kurių galėsite pasirinkti sau patogiausius lai
vus. Duosime teisingus nurodymus kaip susitvarkyti 
su pinigais.

Užeikite arba telefonuose dėl informacijų 
CANAL 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

i
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Jarui, Ohio
atidarymas Clėve- 

etuvių Kultūrinio 
Darželio

U d., nuo 10 vai. 
lando lietuvių gy- 
co istorinis dalykas: 
ormalėmis diploma- 
jeigomis atidarytas- 
Clevelando Lietuvių 
Parkas (arba Dar-

padarė tarptaUtiš- 
is Lietuvos Ministe- 
Balutis, kuris atsi- 
ietuvos vardu pado- 
velando miestui Dr. 
anavičiaiis biustą; 
statytas ant aukšto 
mens, lieka amžinu 
iminklu, kuris yra 
greičiausia bus pa- 
s rųšies paminklas, 
kur kitur teks lietu- 
apti miešto parke ša- 
aržėlį ir jį išpuošti 
ulturos milžinų pa-

navičiaus paminklas 
;inė dalis to Liėtu- 
inio Parko, kuriame 

Vienas po kitam, 
iriigų rasis, ClėVe- 
viai statys pamink- 
ymiaušiems kultūros 
is darželis yra Virš 
lj žemės plotas, tai- 
’bėje nėra darželis, 

ir gal būt kitų ko- 
viai negalėjo įsivaiz- 
didelį dalyką Cleve- 

viai įkūnijo, nes vi- 
o tą parką tik dar-

atidarymo ir l>r. 
uis biusto atidengi
ąs buvo tarptautinės 
idangi atidarymą ir 
ovanojimą Clevelan- 
atliko Lietuvos Mi- 

2«tuvos vardu, ir pri- 
> majoras (burmišt-

alutis pasakė kalbą 
kuri turi tarptauti-

ir tautų solidaru- 
ės.
tidengimo ir padova- 
eigos buvo labai iš- 
kurios nustebino ki- 
kurios pirma musų 

liūs atidarė, nes lie- 
mės buvo pilnai val- 
plomatinės reikšmės, 
tų net didesnių tau- 
pajėgta taip pada- 

taipgi davė pavyzdį 
tinimą kitoms tau- 
os dar rengiasi ati- 
o darželius.

paminklas. Tuo laiku orkestras 
-griausmingai groja vieną po 
kitam Amerikos ir Lrėtuvoš 
himnus. Balutis ir Miller priei
na prie paminklo, paima iš mer
gaičių po vainiką ir padeda 
prie pedestalo.

Po «to, vėl jiedu, lydimi ko
miteto ir aukštų šve&ų, grįsta 
į pakalnę ant 'platformos. 'Po 
to tęsėsi programas tolyn ir 
buvo, be "savų lietuvių kalbėk 
tojų, -atstovai 'iš miesto valdy
bos ir iŠ kitų tautų kultūrinių 
darželių.

Lietuvos Ministerį puikiai 
priėmė miešto VftMžia, duoda
ma savo automobilį ir policijos 
palydovus paimti iš stoties s į 
viešbutį, iŠ viešbučio į parką 
ir iš parico atgal į Viėšbutį ve
žioti; ir kada Lietuvos Minis
teris važiavo, policijantai ant 
motofeiklių pirma lėkė smar
kiai triuby'dami ir Sulaikydami 
visus tramvajus ir automobi
lius ir riiėkam nevalia buvo 
per skersgatvį važiuoti - nors ir 
žalios lempos buvo.

Toks tai maždaug bendras 
Vaizdas gdrb. Miništerio atsi
lankymo ir Liėtutių Kultūrinio 
Parko įkūrimo.

Tas iškilmes-matydami, Se
ni CleVėlarido lietuviai i gyven- 
tejai1 tieeidg verkė, nes tai da
lykas kdkio jie S&vo ’ vaizduo
tėje negalėjo ’ persistatyii ir 
nežinojo, kad įdės lietuviai to 
galime atsiekti.

Lietuvos Ministeris buvo pir
mutinis toks aukštas atstovas 
darželių atidarymo iškilmėse ir 
Dr. Basanavičiaus biustas yra 
pirmutinė valstybės dovana 
šiam miestui, nes kitos tautos 
turėjo savo biustus pačios pirk
tis ir tokiu budu nebuvo gali
mybių tokių apeigų rengti, o 
tik savais atstovais dedikacL 
jds daryti ir patys padovanotį 
miestui nuo savęs.

Kitos tautos, kuomet ‘atida* 
re savo darželius, įėjo į sko
las, o lietuviai apsiėjo suma
niai ir dar liko pinigų apie 
$1,500 fonde kitiems įrengi
mams daryti, ir jie tuoj bus 
daromi. Mes jokiu budu neat- 
siliksim nuo didžiųjų 'tautų — 
žydų, italų ir vokiečių, ktirie 
turi savo darželius beveik pil
nai įrengę. Lietuvių darželis 
stovi ketvirtas tuo žvilgsniu, 
ir tuoj susilygins su tų pami
nėtų tautų darželiais.

Ypač dabar bus lengva dar
bas varyti, nes pamatę lietu
viai, kas jau padaryta, 
sunkiais laikais, patys 
nes, dešimtines kloja 
toliau varyti. —Koresp.

Conneciicut į/iėtUvių fcolėgljoš 
ir PfofėšijoriAlų DraWįljdsf 

» M ir
BtržMio '18 d. ' fėiilglama Cfeh- 

neetieut Lietuvių ‘Kolegijos > ir 
ProfdMjėnAltj 1‘lMrigijo’s . tAktfii-į 
kas Dr. J. Stanislovaičio ukyje^ 
Prospect’o priemiesty j. Tikima
si susilaukti svečių iš visos 
apylinkės. j

» » » • *
Darbai kai ' kuriuose fafrrM 

kuose truputį pagerėjo, 'nbrš 
algos žemos. Tačiau žmonių 
ūpas fitrddo Mattg smagėsnis.

Reporteris. .

PeabOdy COal Cb. rirtišėlkų nu
žudyto Tarifo i Urbono’laf«6Wtš

nors 
penki- 
darbui

."U *

' Pėt rylos
<Dr. A. L. Graičunui

|» \f i lt. . >

piifių A ati4rirytrio iškllfnėše Maly- 
vata ;Ir ®>r, OMias fšHtfpSs.

lOTfeš ’'6iįk iJitiko ifcfuojStRise

itidengimas ir pado- 
buvo maždaug se-

arkoj: po keleto kal- 
;ikos ir dainų, gerb. 
Balutis pasakė savo 
kalbą ir pabaigoje 
□džius, kuriais pado- 
rdan Lietuvos Cleve- 
stui Dr. Jono Basa-

biustą. Tuo laiku
dengiamas. Minia su- Frances Kosky 
biamas Ministeris ir 
tjoras Miller vedini 
stuvaičių tautiškuose 
uries nešė du vaini- 
i į kalnelį, kur stovi

Waterbury, (Jonn
žinutės iš musų padangės

Birželio 10 diedą įvyko Ta* 
mo Urbono laidotuvės, kttrį pa
samdyti Peabody Coal Co. mu
šeikos birželio 7 dieną nušovė* 
LaidctuVės buvo labai didėlės; 
kokių da čia niekas nėra matęs. 
Daugybe darbininkų — vyrų ir 
moterų — pėsti maršavo ir 
automobiliais važiavo. 
\P. M. of A. pagelbines anglia
kasių organizacijos “Women*s 
Auxialary” narės, apsirengu
sios visos vienokiom baltom 
dresėm ir baltom kepuraitėm 
sudarė ilgas eiles ir pėsčios 
didžiausiam . 100-to laipsnių 
karštyje maršavo nuo vdlionio 
namų net iki laidojimo vietos 
ant kapų. Paskui mbtėris ėjo 
ilgos eilės /.pėsčių vyrų ir dau
gybė automobilių. Daugeliui 
automobilių, atvykusių iš ki
tur, neleista į miestą • įvažiuoti; 
Sako, sugrąžinta apie 500 au
tomobilių. Taipgi neleista nei 
benas turėti. Uoli Peabody 
tarnaitė, Illinojaus valdžia, ma
tomai, bijosi net negyvo dar
bininko. !

Ant kapų “Women’s Auxia^ 
lary”‘pagiedojo ššiVo tam tin
kamas giesmdš "1^ p^^hfcėi įš'ptį' 
dingas prakalbas/* Vyiai’ irįp 
angliškai kalbėjo, o V. čėf- 
nauskas liėtuviŠkai.

Velionis buvo. 53 metų senu
mo, bet atrodė da nesenas ir 
gana driitas žmogus. Šioje ša
lyje išgyveno 34 metus. Ame
rikon atvažiavęs apie 3-4 me
tus išgyveno Spring Valley, Iii. 
Pdta'm persikėlė j Springfield, 
III., ir čia išgyveno apie 30 šu- 
virš metų. Paėjo iš - Lietuvos— 
Kalnynų kaimo, Gudelių 2-ru 
valsčiaus, Mariampolės apskr. 
Iš giminių paliko seną motiną, 
3 brolius ir dvi seseris. Visi 
gyvena šioje šalyje. Velionis 
buvo labai, gero budo žmogus 
ir su visais gražiai sugyvendar 
v o. Taipgi buvo ir geras dar
bininkas ir pusėtinai taupus* 
Turėjo užgyvenęs dvi stubas ir 
pinigų. Jau nedirbo jokio darbo 
per pastaruosius 4-5 metus> 
nes darbo niekur negalėjo gau
ti. Gyveno iš nuo .seniau su
taupytų taupmenų. Buvo neve
dęs. Velionis Tarnas buvo lais
vų pažiūrų. Tokiu jis ir mirė;: 
ir tapo palaidotas ant laisvų 

:ir gražių Oak Ridge kapų, kur

;#i*' -1

Ačiū Tamstai, už .prisiųstu^ 
laikrriščirfs, t'fčuh 
rašoma apie Kruopius ir KupišT 
k į. Man y ra labai malonu, nors 
ir senam,-skaityti tokias -žfritr*’ 
tęs bei korespondencijas ;iapie 
laisvamah'ių gyvčninitą Tjėi Vei-i 
kiritą. !Jų geti datbai mgn iTa- 
tiftka. Aš W<«4
žmogus ir pėr ifgą 'Išliką ' fcattd 
su lAisvamani&is veikiu.

^ridš 'žįo mėtų Siš’. gyveWi 
Čtoėagdje (tt^štėd ir $) ^At- 
vė). Aš j£u 1 buvau laišva- 
manis ir su IMšVų
pažertą ^žmonėmis.,• Kartą šu 

• Julium RirtrgtiNlir W W!Ws4 
vamahiu, nuvažiavau apžiūrėti 
Tautiškas Kapines. Man jos • la-1 
bai patiko. * • »•

Kai prieš 20 ihętų. gtjžau į 
Lietuvą ir tapau . feHKUtfls į 

‘ Kruopių valščiatis tarybą, tai 
pradėjau aktingiaų Veikti lais- 

'vamanybės labui. Tušė darybos
Moterų buvo laisvų pdŽiurų žrrio-

ries, tad mums pasisekė šis tas 
ir gero bei naudingo nuveikti.

Daugiausiai pasidėkojant Juo
zui Lėkiui, pasisekė įsteigti 
laisvas kapines. ♦. Kai kurie ta
rybos nariai Lėkio sumanymui 
mielai pritarė. Aš, kaip jau 
pagyvenęs žmogus, nutariau 
tose khpTflėše ‘ phšilafdoti. Ka- 

. j....*,' .

manių /Etinės Kultūros • Drau
gijos iįkvr^. Prie ito Skyriaus 
prisirašiau .ir aš, ir laike stei
giamojo susirinkimo tapau iš
rinktas į revizijos komisiją. 
Tarei^aą skirstant, mane pa
skyrė •'komisijos pirmininku. 
Kol Mgyvas basiuj ^su pasišven- 
rimu dirbsiu etinei draugijai, 
o JTeViŽHdš Titruininko

Žftt^ėšiu, 'kdd viskas 
mitų i tvarioje.

Ta^Ryti, i'fcad jau da
bar 'triririte Hjgerčkią skai
dą ri#rių,^rie wk vyrų, bet 
ir riiėtėtfųjlr ’ tai nežiūrint to, 

'Wifcfcis budais 
šmeižia ti* ‘gąžMma Žmones, kad 
fiė ^ko'Btt^ro neturėtų su 
^tibirikaiš. ^žm^^ūs privalo būti 
Mbrii: tViftos vaiibs - ir gilių įsi- 
^feh^ių, ’^ėbbti dvariškių.

#ėi Sąlygos' butų palankesnės, 
tai mes tikrai daug galėtumė
me tiifėti narių.1 Dabar dauge
lis bljosi viešai veikti. Atsi- 
mitikite, kad mes neturime ci- 
Vifififis metrikacijos. Kas reikės 
daryti, daugelis mano, jeigu 
kunigėlis atsisakys šliubą duo
ti Arija VAiktis krikštyti ? Ta
tai Sulaiko nemažą būrį žmo
nių,' ypač merginas.

Malonu, kad galų gale susi
laukėme “Laisvamanio”. Jis žy
miai ip&letagViris musų darbą ir 
padės kovoti su fanatikais. Esa
me 1 taip pat dėkingi amerikie-

čiams, kurie pagelbsti mums 
Kruopiuose darbuotis. Iš pri
siųstų Juozui Lėkiui laiškų ir 
laikraščiu iškarpų matyti, *kad 
naujai susiorgahižatęs ‘Krtftfpie- 
čių Progresyvis Kliu bastyta 
pasiryžęs Yttpffitls’KrflCpių Lais
vos Mifities Kapiriėfniš. Mar| 
tai labai smagu girdėti kaipo 
seniausiam Etinės Draugijos 
skyriaus nariui. Juk ir priežo
dis sako, kad- jaunas:gali mir
ti, o senas tai tikrai turi mir
ti. Taigi man bus daug malo

niau, jei prieš mirt; gal 
laisvas * kapines pamatyti 
resniame stovyje. Po to, 
piktadariai išlaužė medeliu 
ftpdraškė ‘tvoras, jos daro 
labai malonų įspūdį. Kapi 
jau yra palaidotas Dr. Mii 
jus ’KuprėVltius. šalia j 
man bus malonu atsigulti.

Dar kartų dėkoju Tamsta 
laikraščius ir už pasidarl 
mą musų kapinių naudai, 
kiu iš Tamstos laiško ir4 
giriu žinių. —Juokas Pėtrf

GRANDIOZIŠKAS ATIDARYMAS
ENGLEWO TAVERN

Šeštadienio vakarą, -Birželio 17,19
Gėrymai ir Skanus Užkandžiai-------Gera Muzika

Kviečia visus Atsilankyti —U. B. ZUTI
■ inĮiihtt Olij

TAUPYKITE PINIGUS!
Pirkite “Midwest Stores” 

IŠPARDAVIMAS!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Birždlio-June 16 ir

Vienoje vietinių aukštesnių 
mokyklų (Wilby High School) 
abi žymiausios vietos męksle 
teko lietuvaitėms: Helen Gel
gaudas buvo “valedietorian” ir ir prezidentas Lincolnas ilsisi, 

“salutatorian”. . Gerai tau, drauge, čia bus il- 
Crosby High School tarpe mo- sėtis, — nejausi nei vargų, nei 
kinių iš lietuvių kilmės Waltėr rūpesčių 
Cibulskis stovi aukščiausia. ———-
Walteras ir Helena Gelgaudai- i Reirikite Savo apiciinkės 
tė gaus po $5 dovaną nuo biznierius

Ainis.

Jau tajio susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ
Į L I E T U V A

CUKRUS E1OSV47
I 

w,-.«.....
I

“MIDWEŠT” [f
PUIKUS ŪKIŠKA

KOKYBĖS ROLĖ SV. Z

iirtb ■ii* i

M il V d c '‘Midwest”' Q Aukšti 7IvIlIlvUU Ev“poruotas'Q Kenai | Į
...  • - ■ - <<-

Sviestas

BULVĖS

EKSKURSIJOS

UETOflll
( . . . ; • •■*>■■* _ ■ «•*

Lietuvių Laivakorčių Agentu Sąjunga pasi
rinko ši&is: metais^ d61 jaiffiių
Lietuvon patogiausius laivus. .

i' i, ilatwi8n i'n.i—4 \ ,

BIRŽELIO 29®IEN| 
mivu’BBRĖNGARIA 

j Angliją/ iš' ten ikitti laiVū' j Klaipėdą, arba galima išlipti 
^Ffrincijojb ir5 iš tėn Važiuoti geležinkeliu į 
■ '/: ^Klaipėdą -’fttba Kauną.

r'.'--'/ , i r ■ r1"
Clncagoje vieiiip&iš įieC Laivakorčių Agentų Sąjun- 

gos naryą yra Kituose miestuose galima
kreiptis pas s^aM^ius agentus;
COSMOljOtlTAN 41RAVEL

SERVICE . lt k
, 168 Gtarfd ‘Št„ Bt0b^!yn, H. ’Y. 
LITHUANIAN ‘^VIENYBE” :

PUBLISHING? CO., ?
193 GraHd St./Stboktyn, h. Y 

T. t S; ‘.TREČIOK AS, g v 

ateantI^trave^^ervice
342 W. -Btbadtftiy,

Clevėlsitiil,' Ohio. j
AMBROZE V. W. 1‘7$ Fetry Avė 

Nevvark, J. .
' JOHM ŠERYS, '433 ^SL, 

‘Hartford, Cohn.

•« t>AUL MOUS, • 1730—24th St.»
’ Derto|t, - Mich.

P. - BARTKEVIČIUS, 
678 North Main St.

> Mttsj.............. ;
j.;įL; UfcBŠĄS,' ;>87 Oak Strtet, 

Laivrence, Mass. '
j.

'’nO!<C6iigrtšs Avėnoe, 
JMaterbury, Conn.

'C. J. WOSHNER, 122 Hornaday 
Road. So. Pittsburgh, Pa.

A. VARAŠIUS, 1200 Carson
, Pkt&tHgh, : Pa.
•A. VELECKIS, 502 South Avė., 

Bridgejiort, ' Ciirin.

“NAtrjlfiNV’ LMkofŽhi Skydus.
'I73S . -

t Prirdngiatttė>4r ėritVafklrttfe Vikris ^Haltagiis ;1cęliottei do
kumentus. Ofisas atdaras kašdiėn žviittb 8 ryto Iki '*8 'vak.

i

’iŠ

IDAHO RUSSET A
RiAkti*iėS'U..S.l.Pek-J

CATSUP “SNIDER’S” Maža i>°nka
ittiii.iiii linUii i> i. ■ a i i

‘ Didelė 4
______ m_____________1

'■ ‘‘KWlk-ĖiŠ-Klf” Sausainių Miltai 26 unc. jakelis ’
S j fr-■Tmfrf f įjrirn 4 ;

RIGE FL'AKES <‘Gomet” Rudi Pakelis a....... . i——
“OVALTINE”-Aveicariškas Maistingas gėrimės -BOcIdid

‘‘MY-ĮT-FINE” Dezortas Visų Skonių .....i......... 8 pak.

“BAKER’S’^Breakfast Cocoa 2„„.
COČ6NŪT '‘Southern Style”

PEANUT BUTTER ‘ Midwest

.. 1/Mid. kens 

. ... ..A...... N ,1.h.....
4 unc. kenas

Svaro Mžiaras

A R00T BEER “Midwest” Q Didelės J 
P VU A GINGBR ALE tPlqs bonkiį depozitas) W bonkos <

TUNĄ
■k n. i •.,'..**■■----------------------------------------------------------------------------—• .

FRUIT SYRUP Tyras ‘‘TOidiVėst“ 16 unc. džiogas
■ ■ ..A.----------- - -------- .................................................................................................. .............................-

SPICED H AM “Midwest”
.į,.,z . L. ;:.Į|L^X1

SUGAR CORN;PWkųs“ThorO(jįihbrdf(” No. 2 kfen. 3 u:- ' ■ '. - --------—.....   -t--
ŠVIEŽIOS TOMATėS Puikios Rinktinės ............. 2 sv.
i_i.__ ____ ____ ____ ;....... .................. 4 ....,

ORANžIAI *‘Sūiikist” Californijos 
'Į „i  Ž - L ' -~X- ‘  X - —J--' —'

Balta mėsa “Očean Beauty” ^ ėiicL kenas

NAUJI CIBULIAI Texas U. S. T 
“•BUCKEYE” MALT SYRUP ...

Svaras

Dideli. Tuz.

3 švara
.... Setas

“SKOUR-PAK” Steel AVool dfil puodų ir skauYadų T 
' ,,Midwest’’

TOILET TISSUE
•Mfes priimam visus Pašalpos Groserio - Orderius.

Galite pradėti imti maistu iš musų krautuvių.

PASTABA —- Dauguma "MidiPest Stbrės” tari it ritėtos ikytitu, A 
galite pirkti gerą mėtą, paukitienį ir tt. ui žemiausiai kalnai!

MIDWESTCCSTOHE
300 INbttBNDinvi \ NĖIGHltUKHOOn STOJI Į
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

26 lietuviai baigė Ci
cero J. Sterling Mor

ton High School
Gavo diplomus iškilmėse, ku
rios įvyko antradienį, mokyk

los salėje.

CICERO. — Apie 25 Cicero 
lietuvių vaikai antradienį bai
gė J. Sterling Morton High 
School ir gavo diplomus mok
slo metų užbaigimo iškilmėse, 
kurios įvyko mokyklos salėje, 
antradienį, birželio 13 d.

Išviro 1,100 mokinių baigė. 
Prieš diplomų suteikimą į mo
kinius ir 2,500 tėvų ir draugų 
kalbėjo Dr. Ladimir M. Hrud- 
ka, Morton mokyklų superin
tendentas, kun. F. Paul Lang- 
horne ir Edward Seyk, abitu
rientų kliasos prezidentas.

Kiek mums žinoma, sekami 
lietuviai gavo diplomus: E. 
Barcevičius, E. J. Bukauskas, 
R. Danilavičius, Joseph Jan- 
čauskas, Jonas Janulevičius, 
M. A. Klimas, A. Labanauskas, 
V. L. Kotas, Monica Mozūras, 
Lucille Melkus, Raymond Lo- 
renat, Emilija Lukauskis, F. 
Paspirgėlis, Wm. J. Pečkus, 
Jonas Petrošius, Adelė Pet
rus, A. E. ir Helen E. Razi- 
miutės, Bernice Rimkus, E. 
Rutelionis, F. Savage, Viktoras 
Sipavičius, Ona Talzunas, He
len Vaičiulis, Emilija Zekas 
ir Jos. R. Zymontas.

Chi. Liet. Draugija 
Sav. P. vis tebeauga

f nariais
t --------■—  ....

Paskutiniame susirinkime į or
ganizaciją įstojo keliolika 
naują nariu, tarp ją S. Rim
kus ir J. J. Bagdonas.

Lietuvis bokso čempionas, Jack Sharkey . (dešinėj) treni
ruojasi su ristiku Joe Savoldi besiartinančioms kumštynėms 
su dideliu italu Primo Carnera. Sharkey-Carnera kumštynės 
įvyks į pabaigą šio mėnesio, New Yorke.

duotų juos skyriui..Taipgi rei
kalinga ir piniginė pašalpa.

Rubus galima priduoti sky
riaus raštinėje, 812 West 33rd 
St. antros lupos po kairėš.

Siunčiant pinigus, čekiu ar. 
money orderiu, reikia išrašyti 
juos iždininko vardu, A. Kdn- 
drotaš ir pasiųsti sekretorei 
M. Kemėšis, 812 W. 33rd St., 
Chicago, III.
. Rūbai bus išdalinti* bedar
biams, kuriems jie labiausiai

no. turėsite mokėti 35c ten ir 
atgal.
7 Kurie esate apriėmę už dar
bininkus, malonėkite būti 
miške apie 10-tą vai. ryto.

Nepamirškite musų Keistu
čio klubo šventės. Bukite visi 
ir visos.

St. N atkiš, 
Korespondentas.

Kas yra nudizmas?
Taipgi jei kam reikalinga' 

kokių hors darbininkų, kreip
kitės į šį skyrių, phone Victor 
ry9522. ; ......v.....

F. Jakaviėia, Pirmininkas. 
Marion Kęmežis, Sekretorius.

Daugiau žinių apie 
Liti Keistučio P. K. 

pikniką

Vystys platų veiki 
mą liet, bedarbių 

naudai

arba Anglijoj ’ ir iš ten kitu 
laivu per Kiel. kanalą į Klai
pėdą.

Naujienos aprūpins jus vi
sais reikalingais dokumentais.

Chicagos Darbininką 
Heto lietuvią skyriaus 

darbuotės.

Ko-

rašo? Kokie jie žmonės ir ką 
jie daro ? Ar jie susirenka nak
tį ir mėnesienoje orgijas kelia? 
Ar jie yra padorus ar ne? Ar 
jie bando išvystyti naujovišką 
fizinę tikybą ar tik jie yra svei
katos fanatikai?

Tai yra klausimai, kurie yra 
daugelio žmonių lupose, tai y m 
klausimai, į kuriuos atsako 
filmas “This Nude World”, ku
rio pasaulinė premjera įvyks 
Chicagos Castle teatre penkta
dienį, gegužės 25 d. Filmas at
vaizduoja visą nudizmo judė
jimo istoriją ir išsiplėtojimą

.“Nudizmas”-—kas jis? Kas 
yra nudistai, apie kuriuos kiek
vieną vasarą laikraščiai nuolat Europoje ir Amerikoje.

■sau a ..i
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"ThiS Nude World”' direkto
rium buvo Michael Mindlin. Tif- 
rinys paimtas iš Jan Gay’o vei
kalo apie nudizmą.—(APG.)

Deniu
ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 

Egzaminacija, geras patari
mas ir apakaitliavimaa 

DYKAI. Prieinamos Kainos.

Priešais DAVIS STORE 
2 fc /

LUBOS \ 'CZ f

Chicagos Lietuvių Draugija 
Savitarpines Pašalpos auga 
naujais nariais, kaip paaiškėjo 
paskutiniame organizacijos 
susirinkime, kuris įvyko North 
west Masonic Temple, birželio 
13 dieną.

• Susirinkimas priėmė keletą 
aplikantų, tarp kurių buvo du 
gana plačiai žinomi chicagie- 
čiams žmonės, graborius J. J. 
Bagdonas ir dainininkas Sta
sys Rimkus. Smagu jų sulaukti 
organizacijos eilėse.

Stasys Rinikus, daug dai
navęs lietuvių parengimuose 
ir įvairiose laidotuvėse, po 
susirinkimo sudainavo porą 
dainelių, akompanuojamas 
p-lės A. Briedžiutės. J. J. Bag
donas pasakė prakalbą, priža
dėdamas ateityje prirašyti į 
draugiją daug naujų narių. 
Pareiškė prirašysiąs į “Savi
tarpinę” visus Chicagos lietu
vius graborius. —Senas Petras.

Birželio 13 dieną įvyko 
C. W. C. O. Unempl lie-. 
tuvių 63 lokalo susirinkimas. 
Kadangi šis buvo ne biznio 
susirinkimas, tad buvo išklau
syta tik distrikto delegatų ra
portas.

Drg. A. Kondrotas raporta
vo, kad distriktas organizuo
jasi ir laikys posėdžius kas 
šeštadienį ir tikimasi išvystyti 
platus veikimas bedarbių 
naudai. Pirmininkas drg. F. 
Jakavičius aiškino nariams 
susirinkimų eigos tvarką, ku
rią paruošęs distriktas. Nutar
ta dėl vasaros karščių pertrau
kti apšvietus susirinkimus ir 
tik laikyti vieną susirinkimą 
į mėnesį, kas 1-mą antradienį.'

Kadangi liepos menesį tą 
dieną išpuola 4 liepos, tad se
kamas susirinkimas atsibus 
liepos 11 dieną. Tarpe susirin
kimų nariai gali kreiptis vi
sokiais reikalais į skyriaus 
raštinę, 812 West 33rd St. 
nuo 8 iki 10 vai. ryto. —Kor.

Ragina skubėti ruoš
tis birž. 29 d. ekskur

sijai į Lietuvą
Plauks 52,226 Cunard Line lai

vu “Berengaria”, Skubėkite 
su dokumentais.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiu!, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Uatsrins, dantis tepalas, valo 
dantis nauja badu. Muša che
mikai pagalios surado sustata 
kars iitikro šveičia nedrasky
dama* dantų emalis — tas sun
kas uždarinis pagalios tapo iš
rištas*

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C<x, Sete* 
Uate, V. 3. A.

P a gelbėkite lietu
vi a m s bedarbiams; 
prašo liet, bedarbių 

skyrius
Reikalingi rūbai ir finansinė 

papama.

Chicagos Darbininkų Komi
teto 63 skyrius kreipiasi į lie
tuvių visuomenę, kaip tai į 
draugijas bei geros širdies 
žmones, SUy prjįšypiu jeigu , k»as 
turi atlielcaintj rūbų, dar ge
ram stovyje, vyrams, mote
rims arba vaikams, kad pri- važiuosite ant Tičkaus diliža-

Kaip jau buvau rašęs, Keis
tučio klubo piknikas įvyks 
birželio 18 d.' J. Spąičio miške, 
yietoj vadinamoj “Sliady 
Tree” prie Archer Rd. prie
šais “Oh Henry Park”, Wil- 
low Springs, III.

Taigi smulkmenų nebeat- 
kartoąiu, bet pažymėsiu, kad 
papuošti trokaį jus lauks se
kančiose vietpse: Bridgeporte, 
Jono Kumskio trokas lauks 
prie jo namų, 3409 Auburn 
avė. 10 vai. ryto, Mykolas če- 
plinskas bus konduktorius. Už 
nuvežimą 25c ten ir atgal.

Brighton Parko lietuviams 
patarnaus Antanas Tiškus, 
2743—W. 37.th Place. Kurie 
•norite važiuoti Tičkaus erd
viame troke, bukite sekan
čiose vietose paskirtu laiku: 
10:30 v. ryto pas J. Kasčiuko 
grosernę,, 4158 So. Campbell 
avė. 11:00 viO#ryto pas J. Ma
cijausko grosernę, 4429 Sor 
Fairfield aVe. 11:30 pas J. 
Buęhiuno bu'Įernę, 2859 W. 40 
Street. 12:00^ paskutinis susto
jimas pas Vhlantos restaura- 
įnąi 4180. Archer avė,. Iš čia 
■trauksime visiKeistučio klu
bo metinius “atpuskus”. Kurie

JUOZAPAS
.Z . <š r a •■ • '

Nežiūrint kur gyveni. įhii^ųš patarnavimas> prieinamas
' *• ' :' až1 Nauja mažesne kainM^- •

7 ; LAVONĄ PERKELIAM. DYKĄl
. . ..... .30 Metų. Škįrtiųifc ’ Pirąriįivimo C'.

Pašaukite REPUBLIC 8340 f dėl ęksperto patarnąvinio
. ‘ • v ’tr;žėn>eąū^/kaiMi!..-'*Yiwpf^^^ ■’’ V

5340 South Kedzie Avenue r.;

, DOUGLAS BATHS
3514-16 W..ROOSEVELT ROAD 

■‘irti St.Lpuis Avė.1 Te!. Kedzie 8902;
Vanos, lietaus ir druskos vanos. , •’

swimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis moterims 

sėrėdomis iki 7 v. 'v. ‘ i

Jau nedaug laiko beliko/ 
kad prisirengti birželio 29 d. 
Ekskursijai į Lietuvą laivu 
“Berengaria”.

“Berengaria”, Cunard An- 
chor Line laivas turi 52,226 
tonų įtalpos. Į nepilnai 6 die
nas perplaukia Atlantiką.

Su šiuoin laivu „važiuojant; 
galima išlipti Francijoj ir va
žiuoti gelžkeliu į Klaipėdą

S WISSIG, r Specialistas iš
A^djos

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS VYRų’hTmOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KRIP UŽSISEGUSIOS ir NEIŠGYDOMOS. JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučiui inkstų ir pūslės, užnuodijiihą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklėj skaudėjimu ir paslaptingas ligas. Jeigu. kiti be
galėjo jus išgyti ateikite čia ir persitikrinkite kg jis jums gali ^padaryti 
Praktikuoja per daugelį meru ir išgydė tūkstančius ligonių.• patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS t Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare; Nedėliomis nuo 11 ^ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. • kampas Kteler Avė. *. Tel Crawfor4 ?573
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NAUJIENŲ 
Vasarinė Ekskursija 
Liepos 1 33

K

Dideliu ir Greitu Laivu “ILE DE FRANCE” 
(43153 Tonų įtalpos 64,000 arklių spėkos)

Tai bus labai smagi, linksma ir greita kelionė. Per apie 5 dienas vandeniu ir 36 vai. 
gelžkeliu. Bagažai eis kartu su keleiviais veltui ir jokių kratų nebus iki Klaipėdos.

Suvšia4.Ek^kursija .yiažiytojant .galėsite, pamatyti, garsųjį Paryžiaus miestą be. ekstra 
išlaidų. Valgis ant laivo labai geras su prancūziškais gėrimais.

Su' šiuo laivu galima važiuoti ir pėr Angliją, o iš ten kitu laivu į Klaipėdą.
LAIVAKORČIŲ KAINOS Į KLAIPĖDĄ:

i., Zli TREČIA KLESA: TURISTINĖ KLESA:
I . Vieną Pusę ...... ......................... . $99.00
Į Abi Puses ........ . ... ................. 161.50

Valdžios Taksos atskirai $5.00
Tuojau^ pradėkite ruoštis kelionei. Ateikite. į Naujienas pasitarti dėl dokumentų.
Naujienų patyrę laivakorčių skyriaus vedėjai duos jums gerą ir teisingą patarimą.

“NAUJIENOS” 1739 So. Halsted Street

Į Vieną Pusę 
Į Abi Puses

$130.50
220.00

T—

į. į “LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS” KONKURSO KUPONAS
į PASAULINĖS PARODOS TAUTINIŲ 

GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI^ .
! ' 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

Stnomi jitoju j Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekeij’os “LIETUVIŲ DIENOS 
KARALAITĖS’’ konkursą ir prisiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis konkurso tai
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kituose leidiniuose. Aš 
sutinku atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m.
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Habted Street
Telephone Canal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subgcription Kates:
38.00 per year in Canada
37.00 per year outaide of Chicago
38.00 per year in Chicago 
8c per copy

Uiaisakymo kainai
ChlcąrfoJa — paltu:

Metams    38.00
Pusei metu 4.00
Trims minėdama —2.00
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TARPTAUTINĖ DARBININKŲ KONFERENCIJA 
PRIEŠ HITLERININKUS

Tarptautinė darbininkų atstovų konferencija, ku
rią sušaukė Darbo Biuras prie Tautų Sąjungos, atsisa
kė priimti hitlerininkus, kaipo Vokietijos darbininkų 
atstovus. Kadangi “nacių” valdžia neleidžia kitoms dar
bininkų organizacijoms siųsti savo atstovus į Genevą, 
tai Vokietijos darbo žmonės pasilieka be atstovybės 
toje konferencijoje.

Darbininkų suvažiavimo nutarimas Genevoje ne
priimti hitlerininkų i savo tarpą rodo, 
“reformistai” yra griežčiau nusistatę 
negu Rusijos bolševikai, kurie pasirašė 
sutartį” su Hitlerio valdžia.

kad tariamieji 
prieš fašizmą, 
“draugingumo

KONGRESAS ATSTATĖ RAGUS ROOSEVEETUI

Nenuostabu, kad visi, kas tik turi gerą apetitą (o 
kas jo neturi!), prie kongresmanų nuolatos lenda ir 
prašo: “Duok man, duok man!..” Ir ką biedni kongres
manai darys, kuomet jiems rupi neprarasti savo poli
tiško “džabo”? Jie duoda visiems prašytojams, kurie 
tik sugeba jiems “pristatyti” balsų per rinkifnus. Iždo 
kaštais, žmonių mokesniais jie perka balsus. Todėlvi
sa Amerikos politika yra persisunkusi pirkliavimo dva
sia, kuri slopina visokį idealizmą.

Gaila, kad iš pažangesniųjų kongresmanų ir sena
torių nekyla balsų, kad šitoje srityje butų padaryta 
nuodugni reforma. Ji turėtų prasidėti Washingtone, 
atimant kongresui teisę skirti pinigus valdžios išlai
doms, kurių valdžia neprašo.

Apžvalga 1
STEIGIA LIETUVOS 

“OGPU”

kad

Jau kelios dienos, kai eina kova tarpe prezidento 
Roosevelto ir kongreso daugumos, kuri gina karo ve
teranų reikalavimus. Beveik visi republikonai ir žymi j 
dalis demokratų senate ir atstovų rūmuose pasiprieši- į 
no administracijos sumanymui panaikinti visus pensijų 
ir pašalpų mokėjimus tiems buvusiems kareiviams, ku- < 
rių sveikata nebuvo nukentėjus karo tarnybos metu. 
Tai butų sutaupę Jungtinių Valstijų iždui daugiau kaip 
keturis šimtus milionų dolerių per metus.

Mat, eks-kareivių organizacijos ėmė bombarduoti 
laiškais ir telegramomis kongreso narius ir daugelis 
jų, pabūgę, kad per ateinančius rinkimus jie neteks ' 
karo veteranų balsų, atsisakė balsuoti už Roosevelto 
ekonomijos planą. Trečiadienio vakare senato komisi
ja atmetė ir valdžios pasiūlytą kompromisą, kuris bu
tų dar palikęs tarpe 40 ir 80 milionų dolerių toms be- 
reikaingoms išlaidoms. Jei taip pat pasielgs ir atstovų 
rūmai, tai prezidentui nebus kitokios išeities, kaip ve
tuoti kongreso priimtą įstatymą apie veteranų pensijas.

Šis konfliktas tarpe prezidento ir kongreso yra la
bai charakteringas Amerikos politikai. Senatoriai ir 
kongresmanai sutiko priimti valdžios sumanymus, ku
rie turi šimtą kartų daugiau reikšmės, negu klausimas 
apie eks-kareivių pensijas. Jie davė Roosfcveltui “dikta
torišką” galią bankų ir valiutos tvarkymo reikaluose; 
jie priėmė farmų pagelbos bilių, kuris gali kaštuoti 
daugiau kaip pusę biliono dolerių per metus; jie bal
savo už radikališką pramonės kontrolės įstatymą ir už 
viešųjų darbų programą, kuriam valdžia ketina išleis
ti daugiau kaip tris bilionus dolerių. Bet jie “pastatė 
ragus”, kuomet valdžia sumanė apkarpyti pašalpų tei
kimą specialei žmonių grupei, kuri nieku kitu negali 
paremti savo reikalavimus, kaip tik tuo, kad jos nariai 
buvo paimti į Dėdės Šamo kariuomenę.

Amerikos senatoriai ir kongresmanai atsižvelgia 
pirmiausia ne j krašto reikalus, bet j tai, kiek balsų 
jie gaus rinkimuose. Ačiū šitokiam jų “nusistatymui”, 
Amerikos politikoje turi, daug galios įvairios grupės 
žmonių, nežiūrint jos ką reiškia ekonominiame krašto 
gyvenime, ar ne, bile tik jos moka sukelti daug triukš
mo ir patraukti j savo pusę didelį skaičių balsuotojų. 
Viena šitokių grupių — protestoniškų bažnyčių kuni
gai — užkorė Amerikos žmonėms prohibiciją, kurios 
jie negali da ir šiandie nusikratyti.

Kitas reikšmingas dalykas, kurį iškėlė aikštėn šis 
susirėmimas tarpe administracijos ir legislaturos, yra 
tas, kad yra labai pavojinga krašto reikalams, kada 
legislatura turi teisę savo iniciatyva skirti pinigus įvai
riems tikslams.

Tokios teisės kitų šalių parlamentai neturi. Parla
mentas Anglijoje, Frakcijoje ir kitose moderniškose 
šalyse kontroliuoja valdžios išlaidas, bet pats pinigų 
neskiria. Išlaidų sąmatą, kartu su nurodymu pajamų 
šaltinių, patiekia valdžia. Tą sąmatą (biudžetą) parla* 
mentas tvirtina arba taiso, bet taisydamas jisai negali 
dėti į biudžetą daugiau išlaidų, negu valdžia yra numa
čiusi. Jisai turi teisę išlaidas mažinti, bet ne didinti.

0 Jungtinėse Valstijose yra atbulai. Jeigu admi
nistracija, sakysime, numato, kad išlaidas karo laivyno 
reikalams galima sumažinti dviem arba trims šimtais 
tnilionų dolerių, tai Kongresas gali tą sumažinimą ate 
mesti ir dar “magaryčioms” pridėti kokį šimtą, kitą 
milionų- dolerių! žodžiu, Amerikos kongresas yra pini
gų dalintojas.

• “Liet. Aidas“ praneša, 
Lietuvos vidaus reikalų minis- 
teris Rusteika paskelbė statutą 
(įstatymą), pagal kurį per
tvarkoma kriminalinė policija. 
Tuo įstatymu nuo kriminalinės 
policijos atskiriama “valstybės 
saugumo policija“, bet jiedvi 
abi įeis į vieną departamentą 
— valstybės saugumo departa- I 
mentę, kurį tvarkys valstybės ' 
saugumo direktorius, o jisai 
bus tiesioginėje vidaus reikalų- 
ministerfo žirtioje.

Taigi tikrumoje žvalgyba 
(slaptoji policija) tapo “per
krikštyta“ į valstybės saugu
mo policiją — panašiai, kaip 
kad Rusijos bolševikai anąmet 
savo “črezvyčaiką” arba “če
ką“ pakeitė į “Obščeje Gosu- 
darstvennoje Političeskoje Up- 
ravlenije“, t. y. O. G. P. U.

Valstybes saugumo policija 
užsiims politiškų valdžios prie
šų gaudymu. Jos uždavinys, 
pagal statutą, bus “žvalgyti, 
įspėti ir aiškinti nusikalstamuo
sius darbus valstybės saugu
mui, rinkti parodymus, įrody
mus ir nusikaltusius pristatyti 
teisingumo organams“.

Aiškiaus šitos specialinės po
licijos uždavinius galima su
prasti, pažvelgus į vidujinį 
jos sutvarkymą. Ji turės sky
rius: bendrąjį, spaudos, agen
tūros, ypatingąjį, žinių, kvo
tų ir identifikacijos. Vadinasi, 
tam tikri žvalgybininkai šni
pines spaudą, ieškodami joje 
“nusikaltimų valstybes saugu
mui“, kiti rinks žinias, treti 
darys tardymus (kvotas) ir t.t. 
Kad tie žvalgybininkai galėtų 
geriau pasiekti kiekvieną Lie
tuvos užkampį, tai visa Lietu
va bus padalinta į apygardas 
ir kiekviena apygarda turės 
“valstybės saugumo skyrių“.

žodžiu, prie kiekvieno Lietu
vos gyventojo bus pristatytas 
angelas sargas, kuris sekios jo 
žinksnius, šnipinės ką jisai vei
kia ir mąsto ir, užuodęs ką 
nors “pavojingo“, temps žmo-

į cipę.
Politiška policija yra dikta

toriškų valdžių įrankis kovoti 
su žmonėmis, slopinti1 judėjimo 
ir protavimo laisvę ir terori
zuoti visuomenę. Tą šlykštybę 
pirmiausia įsitaisė Rusijoje Le
ninas. Paskui, bolševikus pa
mėgdžiodamas, Italijos Muš- 
solini įsteigė savo j uodmaršld- 
nių policiją. Vėliaus iŠ jų pa
ėmė pavyzdį visi kiti diktato
riai.

“NACIŲ“ PROVOKATORIAI 
VOKlETtiOS KOMUNISTŲ 

VADOVYBĖJE

Žinios iš Europos piešia pa
sibaisėtiną komunistų dėmora-1 
lizaeijos vaizdą Vokietijoje. 
Tiesa, kad visas politiškas par
tijas Vokietijoje skaudžiai su
krėtė Hitlerio pergalė. Jiį vei
kimas tapo supataližiUbtas ar
ba išstumtas iš senųją vėžių; 
na'rių masės palikė be orienta
cijos. Demoralizacija ir krtki- 
mas pasireiškė net ir stiprioje 
socialdemokratų partijoje. Bet 
aršiausia suirutė ištiko kom’u^ 
nistus, kurie prieš fašistišką.

perversmą buvo kvailai įsivaiz
davę, kad Hitleris “paruoš dir
vą“ jiems.

žinomas Rusijos socialdemo
kratų veikėjas, R. AbramOvič, 
kuris dabar gyvena (Paryžiuje, 
tašo apie vokiškąjį komunizmą 
taip:

Žinia apie tai, kad Sovietų 
valdžia neseniai atnaujino 
“draugingumo ir abipusės pa
ramos sutartį“ su Hitlerio val
džia trenkė, kaip perkūnas, į« 
visą darbininkų klases sąjūdį 
Europoje.

Ne tik komunistai, bet ir 
daugelis socialistų, kuriems' 
Stalino strategija nebuvo ap- 
įdumusi akis, buvo įsitikinę, 
kad Rusijos komunistai stos į 
rimtą kovą su Vokietijos fa
šizmu po to, kai jisai taip aiš
kiai parodė savo šlykštų prieš- 
darbininkišką pobūdį; ir buvo 
tikimasi, kad kovos ir Sovietų 
valdžia, nes ji, anot komunis
tų, tai —* “revoliucinių darbi
ninkų viltis pasaulyje“.

Visos šitos viltis sudužo. Sta
linas dar kartą parodė, kad pa
saulio komunizmas eina ne su 
socialistine darbinjųkų klase 
kovoje prieš fašizmą, už lais
vę ir demokratiją, bet kad ji
sai greičiaus yra talkininkas 
fašizmo, 
politinę 
ropoję.

Tarpe 
pasitikėjo Stalino pagelba ko
voje prieš Hitlerį ir kurie da
bar jaučiasi karčiai suvilti, yra 
Vienos socialistų dienraštis 
“Arbeitėr Zeitung“. Gegužės 
8 d. jisai redakcijos straipsny
je sako, kad Stalino taktika 
esanti “aršesnis dalykas, negu 
išdavimas“.

“Arbeiter Zeituiig“ sako tie
są. Jeigu pragaištinga Maskvos 
strategija butų tiktai ‘vaisius 
išdavimo, t. y. kriminalinio at
skirų komunistų vadų elgesio, 
tai butų galima tikėtis, kad* 
komunistų masės nužers į šalį 
neištikimus vadus ir pakeis 
juos kitais, geresniais ir pro
tingesniais. Bet šitaip save ra
minti negalima, kadangi tai, 
ką komunistai daro, yra logiš
ka paseka klaidingos idėjos. 
Dalykas ne tame, kad komu
nistai netikusiai vykina gterą 
idėją, bet itame, kad jie gerai 
vykina netikusią idėją.

“Botagas išvaduos darbininkų 
klasę“

Ši komunistų idėja tai — jų 
įsitikinimas, kad darbininkų 
klase niekuomet nepasieks so
cializmo per deniokratiją ir 
laisvę, žmogų reikią botagu 
varyti į išganymą. Progresas1 
esąs galimas tiktai su pagelba 
geležinės diktaturps. Demokra
tinės valdžios, kuries dabar gy
vuoja Europoje ir kitoše pasau
lio dalyse, turi būt sunaikin
tos, idant darbiiiiiikų klase pa
sidarytų “revoliucinga’, įvy
kintų socialinę revoliuciją^ ir 
paskui įsteigtų sąVo TeVoliuci- 
nę diktatūrą, be kurios socią- 
ližmo įsteigimas esąs negali
mas, šitokia yra jų filosofija.

PripąžjHant šitį teoriją, ko
munistams yra sunku tinkamai 
jkovoti si tašiztnui Kova daro
si riegąlinia pirmiausia dėl psi- 

! e’hoiogiškų priežasčių; kadangi 
pOmatiriė diktatoriško komuniz
mo idėja yra dvynukas pamatu 
filį principų fašizmo, kuris su 
pattiėka žitfri į laistę it dėino- 
kratybę.

užsimojusio sunaikinti 
ir protinį laisvę Eu-

tų> kurie daugiausia

Europoje. Toks yra Trockio nu
sistatymas.

Kdmunistiški jo priešai leng
vai gali jį sukritikuoti, nuro
dydami, kad tos jo idėjos yra 
ne komunistiškos, bet “social- 
fašistiškos“ ir prieštarauja ko- 
muriizrnb ir leninizmo teori
joms, kurias Trockis priima.

Bet suprantama; kad iš so
cialdemokratų taškaregio, ne
logiškoji Trockio pozicija yra 
geresne, negu-nuosaki ofi'ciali- 
Tiių komunistų taktika. Butų 
tačiau klaida manyti, kad toks 
nelogiškas vadas, kaip Trockis, 
galės vadovauti komunistų ju
dėjimui. Kol gyvuos teroristine 
Stalino diktatūra, kol Rusijos 
komunistų partijoje nepaims 
viršų laisves ir demokratybūs 
principai ( o ar jie kada tenai 
paims viršų? — Red.), 
tol Sovietų valdžia ir komunis
tų internacionalas trukdys so
cialdemokratijos ir socializmo 
jėgų augimą. Tol Maskvos val
džia bus fašizmo talkininkė vi
same pasaulyje, Ir tol negalės 
būti bendro fronto tarpe so
cialdemokratų darbininkų ir 
komunistų darbininkų.

(Drg, Abramovičiaus straips- 
hlfc sumuša ir praktiškąjį Troc
kio pasiūlymą. Jeigu tiesa, kad 
teroristinė komunistų diktatū
ra Rusijoje yra nfepergalima 
kliūtis bendram frontai1 tarpe 
socialistų ir kdmunistų, tai 
taofndt netari prasmės taria- 
iiibji “kairiųjų socialdemokra
tų“ — ir Trockio — idėja, kad 
socialdemokratai darbininkai 
turį kovoti prieš fašizmo pak 
vOjų karta su komunistais dar
bininkais. Tubiiifet sočfalfetams 
Tėfliia Ktfvėtt prteŠ staliniškn 

tMį pat; kaip'prieš 
fašizmą, — nėš juodu, kaip 
pats drg.’ A. pripažįsta, yra 
talkininkai Višame'pašalilyjel—■ 
“N.“ Red.)
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sios reikšmes kiek tai liečia 
Vokietijos mases. Iš dangtelio 
miestų ateina misi skundimų, 
kad aukštesnieji komunistę par
tijos it Raudonojo Ftanto vir- 
šinfnkai paėšnodė esą mtcių 
įtrOvOltatertfta te šnipai. Milži
niškas nuošimti h nibrių persi
meta į Hitlerio stovyklą; Na, 
te šitokios partijos vadai čfrįs- 
įtį Kalbėti a0ie adcialdentbkra- 
tų partijos ‘^bankrote”!...

Trockio receptas

Komunistai, be to, negali ir 
politikos atžvilgiu nuoširdžiai 
kovoti prieš fašizmą, kadangi 
jie negali visa širdŽia ginti dė- 
mokratlnes jslaigtis, kurias jie 
be paliovos atakuoja. Jų galvo
se visuomet buvo sunkiai1 be
paslepiama mintis: Tegu ateina 
fašižihas, jisai pMrUbš kelią 
murtis! Vokietijos komunistų' 
vadas Remcle atvirai pasakė 
reichstage: “Po Hitlerio atei
sime mes!“ Tais pačiais ŽO1- 
džiais atsakė ir ofteiališ Sovie
tų Valdžios atatbVhs Berlyne Bet k^' siūlo Trockis? Jisai 
vienam Žymiam Vokietijos so-j esmėje priima t^, pačią klaidin- 
cialdėmokratni, kuris buvo komunistų teoriją, kaip ir 
ėjęs pėfc jį su paftiuiymii; kadį Stalinas; Kaip ir Stalinas, jisai 
jisai ('SOviėtšj atstovas) atkal- smerkia politinę demokratiją 
bč t ųVokietijos komunistui nuo Į ir IfeteVę te savarankišką įar- 
jų taktika kuri hftm^
padeda Hitleriui. Idant galė- te jitai garima dik-
tumte ateiti “mėš”, IMštiltataM BeT jitai nWri Būti 
pirma ateiti HitteridW

To hte gana: Laikantis onkš- 
čiauš minėtas kOintthista idė
jos, negalima riet' B’fitl nėTt'fa- 
liti žiūrovu ko’Vojfe Tarpe de
mokratijos ir fašizmui, kadangi I 
pirmutinė komunisto prievolė, 
yra naudotis tąja sunkia pa-| 
dėtim, kurioje randasi soeialde-į 
mokratų partija, ir ją ardyti 
morališkai ir politiškai; žemin-j 
ti ją ir niekinti ją; silpninti 
ją ir traukti nuo jos darbinin
kų mases. Taigi; tame pačiame 
momente, kada socialdemokra
tų partija grumiasi su fašiz-1 
mu, koihunifitai ją pUola ir silp
nina jos jėgas!

Vadų strategija satdeitioia- 
lizavb mašeš , /. I

Bet šitą kojnuništų teoriją 
negalima padaryti tfi&prantarną 
darbininkams, tai yra teorija 
vadams, o ne. masėms. Darbi
ninkus reikia užtikrinti, kadi 
jie iš tiesų Veda kovą prieš fa
šizmą, kad jie kovoja prieš 
Hitlerį dar smarkiau, negu 
prieš socialdemokratus, ir kad 
jie kaip tik dėl to ir smerkia 
socialdemokratus, kad pastarie
ji neveda “tikros“ kovos prieš 
Hitlerį... Vienintelis kelias nu
galėti fašizmą tai — sunaikinti 
“social-fašistus”, idant tuo bu- 
du butų sustiprintos revoliuci
nės komunistų partijos eilės, 
“raudonasis frontas“, 
desperacijos apimtu dširtoi 
paklausė to šauliSnto; sušilpni- 
no socialdemokratus if 
rino komunistų psrtijbs elitai 
Rezultatas buvoi tas; kad Ofi1- 
cialdemokratija ir 
sugriuvo, .bet penketas ar. šeše
tas milionų Vokietijos komu
nistų į revoliucinę kovą nešto*

■ jo, tikrumoje jie net neparodė 
jokio pasipriešinimo;..

Komunistų strategams šitas 
nesugebėjimas stoti kovon prieš 
fašizmą (arba “kovojimas“ tuš
čiomis frazėmis) buvo sąmo
ninga politika, išplšu^ikriti iš 
jų klaidingos idėjos. Bet ko
munistų mases, kurios aklai 
tikėjo į revoliucinius kO/nfinisS- 
tų obalsius, šitą komunistą Į mes’ sugrįžo
partijos pasyvumą sprendžiamo* ’ 
je valandoje suprato, kaip tik
rą išdavystę ir politišką be/ 
morališką bankrotą. Joms tie 
įvykiai Vokieti jo jė buvo tikta 
vidujinė tragedija, kuri patau*| 
žė jų dvasią ir energiją. Neap* 
sakomas nttšivylimas, išgąstiš 
ir idėjinė suirutė apėmė taš 
mases.

Trockio leidinys Neseniai pa
skelbė smalkią miiėmią7 it] j 
daugelio Vokietijos miėstiį. ■ 
sibaisetinaš vaiždas; Kaitinai J. 
visos komunistų ofganitacijos 11 
subyrėjo į šmotas' didesįiame E 
Wt laipsnyje; _ soSalde-Lp jokjos ; ichologi.
taokratų organizacijos;' Kurios 
pasirodė esančios stipresnės ir Į fcn kllI.1s vrtl n-nil<Ipą
ištvermingesnės', Komfitftštal 
Čarbifiinkak negauna'’ jokių nu- 
roįymų iš savo vadų; jokios!^ HeųriaU!”, šafikė kuni- 
literaturos nėra, bei mitingų, Į įįį‘ik5Bėįiį. “Ar ne, $onc Gray*- 
nei demonstracijų^ o vis6s pa- Įjaii? .Hfehriay; nonas Gray’- 
sakos' apie nrieįfalą “R°te jyj vįjl stiirįo, Jis* apalps.” 
Ffthne“ (kuri yrol s^m<W pašltaįsė ir šyp-
mą užsieniuose ir vim’ mwWf«SI.? kuniguik-
kam Skaičiuje ekzempliorių šUeim” jis nutekėjo. “Mano 
ta^eliubją Vokieti jmi) ytaū^v^ yrą- BUtai f airę. Tai ir
tikrumojė gtyW btofas. šiiip| viskasr prisibijau, kad aš 
ar taip, ji neturi nė mažiau- pertoli vaikščiojau šį rytą. Aš

ir

InuosakOs ir vykinti- tą teoriją 
rptaktlkbjfe. ^UriVbUdmnMfc kiek 
daugiau apie sąlygos Ėurbpos 

Itayta;. jifeftl oumttnd, kad vy- 
J kinant tą teoriją iki gklb bus 

padaryta žala darbininką kla
sei ir suteikta pagelba fasiz-, 
mui. To jisai nenori. To jisai 
bijo.

Talgrl jisai siūlo Vokietijos' 
ir Europos darbininkams poli
tiką, Iciiri viski ėkiriksi nuo 
Stalino strategijos ~ panašią 
politiką į Kairiąją socialdemo
kratų, kurie sako; kad tarpe 
buržuazinės respublikos ir fa
šistiškos (JiktafuTos yra didelis 
skirtumas, ir kad. yra nesąmo
nė tikėti; jbj/ėi dltBiiiinkų at
žvilgiu fašizmais ir demokrati
nė respublika yra tas pats da
lykas. Komūnistai darbininkai 
turi kovoti prieš fašizmo pavo
jų kartu sd socialdemokratais 
darbininkais lę jie turi vartoti 

į visas galimas priemones ir vi
sas savo jėgas ir neduoti fa
šizmui sunaikinti buržuazinę 
demokratiją ir parlamentarizmą

’t iiM■ i i i .i ■ jii lAii
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(Tęsinys) 
f

“Nėra pavojaus nuo ko, Do- 
rianai? Jus esat kokioje nors 
nelaimėje, Kodėl nepasi^akai 
man kas yra? Jus žinote, kad 
aš jums pagelbėčiau.”

“Aš negalite jums pasakyti; 
Henriam” liūdnai atsakė jis. 
Ir aš drįsi11'sakyti; kad tai yra 
tik mano svajonė; šis nelai
mingas atsitikimas sujaudino 
mane.“

“AŠ' baistai nujaitčiu, kad 
kąs Jtorte panašaus gali atsi
tikti ir mdit”

“Kokiu tai' i(esįnitftf&!”
“Aš norėčiau, kad tai butų 

tik nesąmonė* Inte aš negaliu 
nu stot jautęs to įsivaizdavimo. 

£]6l štai ir kunigaikštienė, at
rodo, kaip Artomis, siuvėjo 
brimieruota suknelė. Matote,

me.”
“Aš jku viską1 girdėjau 

apie Šį įvykį, pope Gęąy’jati“, 
jį1 atsakė. “Vargšas, Gcoffrey 
baisiąi uisirupiųęs, te pasiro
do, kad jus* prašėte jo nešauti 
Kiškio, kaip įdoniul”
. “Tątp, tai buvo labai keis
tas' daiktus. Aš nežinau; kas 
įmanė verte taip išsitarti. Tur 
WtJ Kokia nors Užmačia. Jis 
ąlrodB maioniansis iš mažų 

Bet ifikh’ gaila, kad 
" jie pasakė jums ą^ie žmogų.

Tai1 yrii bTafiHTš' sTmjektas.’’ 
“Tdi yru erzinantis subjek

tas,” įsimaišė lordais Henrius.

Įneš vertes. AŠ norėčiau pažinti 
i ką nors, kuris yria papildęs 
tikrą žifibįž^d{ystę.”

“Kaip bjauriai jus kalba-
1 kuni-

neišgirdau, ką Henrius sakė. 
Ar labai blėgo? Jus man pa
sakysite kitą sykį. Aš manau, 
kad1 aš eisiu atsigulti: Jus at
leisite, ar ne?”

Jife priėjo aukštus laiptus 
nuo konservatorijos į balko
ną. Stiklinėmis durimis užsi
darius paskui Dorlarią, lordas 
Hbnrftis atsigrįžęs pažvelgė į 
kunigaikštienę ąavo mieguis
tomis akimis. “Ar jųsr esate la
bai įsimylėjus į jį?” — jis pa
klausė.

—Ji neatsakė geroką Ihiką, 
bef StbVėjo įspirUfi akis į 
apylinkės vaizdą! “Aš pati 
nOreČiliU žlfioli, pagaliau ji 
pasakė. '

Jis papurtė savo galvą, 
“žlttojtmhs pražūtingas. 
Tik netikrumus žtivėja žmo
gų. Migla padaro daiktus nuo
stabiais.”

“Tai ga n m a1 paklysti!”
“Visi dalkthi užsibaigia prie 

to palies (hško,- rtiW6 brangi 
Glodys.“

“Ką tas reiškia?“

“Tai buvo dSbut mano gy
venimo.“

“Tąir jums1 apvainikuotas 
alėjb.**

“Mhli tfisibodo braškių la
pai*.

“JD? pritinka jtlififc*
“Tai tik publikoj.”
“Jus j aust u mėlo truUlnną /’ 

tarė lordas' Henrius.
“Aš iię/rtcfMt&u’ nH Upe

lio.” .
“MbmnoĄtiras' tari mtesis.“
“Senatvė neaiškiai girdžiu.“

dejęp
“Aš' noručiam kad jis butų 

pavyaŽjęs/’H J
Jiš’ apėithiteė, lyg ko nors 

icškoda’mas. “įto jus ieškble?“ 
ji užklausė.

“Akutės iŠ jūsų* įSašipitoši- 
mo špilkos“, jis alkakė. “Jus 
išmėtėte ją”.
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Rastas ‘nužudytas ’real 
estate brokeris
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Vakar rytą Maud Nelson 
5402 North Campbell aventie, 
rado nttfnūose nUžiMytą Oscar 
Nelson, savo vyrą. Į jo -kUną 
buvo suvarytos keturios kulkos. 
Kas j j nužudė nežinia, bet spė
jama, ‘ ka!d ’ tai buvo koks nors 
kerštininkas, kuris jautėsi Nel
sono prigautas.

Pittsburghe rastas negyvas 
Kap. WilBam P. Wright, Grand 
Army of the Repubhc vyriau
sias vadas. Jis buvo 87 metų 
amžiaus. Savo laiku jis buvo 
OMcagos realestatininkas.

' PėčHess Elečtric Company, 
2039 West Madison street, sar
gas Jferry Shank apšaudė tris 
langų daužyojus, kurie priva
žiavę prie krautuvės automobi
lyje paleido į Igfigą kėlius plyt- 
galius.

Upham perėmė Chi 
cagos kontrolie
riaus pareigas

Robert B. Upham, buvęs Chi- 
cagos bankierius, vakar perėmė 
Chicagos miesto kontrolieriaus 
pareigas. Jis užima vietą M. 
S. Szymczako, kuris buvo pa
skirtas federalio rezervo tary
bos nariu. Paskyrimą padarė 
Roosevėltas.

Miesto taryba priėmė 
$122 milijonų biudže 

tą 1933 metams
Tris valandas nusitęsusioje 

sesijoje mipsto taryba vakar 
priėmė 122 milijonų biudžetą 
1933 metams, šis biudžetas 
yra $15 milionų mažesnis 
1931 to. biudžetą.

-NAtJffiNOŠ, Chicago, fil.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sekamą sekmadienį, birželio 
18 d., Leppos (Justice Park) 
darže įvyks tikras ristynių pik
nikas. žinoma, kiekvienam 
sporto Diegėjui bus įdomu pa* 
matyti, <kaip užsibaigs “dispu
tas” tarp Karol Zbyszko ir 4dra- 
piežno dzūko” BanceviČiaus. 
Zbyszko sako, kad jis per va
landą laiko taip sūlamdys dzū
ką, k^d tasai nebegalės neikaui- 
lų susirasti. i

Dalyvaus dar kitas žymus ris- 
tikas Rogacki. Jis taip pat 
risis su geru oponentu.

Bus šokiai ir kitokie pamar- 
ginimai. “Naujienų” pikniko 
dalyviai, kaip pareiškė rengė
jai, bus įleidžiami dykai.

Aš, Povilas Zakaras, 4151 S. 
Artesian Avė., Chicago, III., 
viešai škėlbiu savo dėkingumą 
graboriui Jonui F. Eudeikiui. 
4605 S. Hermitage Avė., Chica
go, Ilk, už jo rūpestingą, pui
kų ir malonų , paskutinį patar
navimą mano draugui Antanui 
MeškaUskui, kuris drauge Su 
manim gyveno.

Antanas Meškauskas dirbo 
per 17 mėtų prie Armour and 
Go., -kaipo mėsos piaustytojas.
Liepos 11, 1932, eidamas iš 
darbo tapo automobilio Sužeis
tas prie 43rd ir S. Western gat
vių. Nuvežtas į §V. Antanu 
ligoninę, išgulėjo 3 dienas. Po 
to nuvežtas į Cotmty ligoninę, 
kurioje išgulėjo 6 mėnesius. Po 
6 mėnesių pripažintas, kad jo 
koja išgijusi. Ligonis parvež
tas namo Vis buvo silpnas. Po 
2 mėnesių, namuose mirė. Prie
žastis mirties— džiova, kuri 
išsivystė po sužeidimo.

Kada mirė mano draugas An
tanas Meškauskas, aš nuvažia
vau į Armour and Co., nes ži
nojau, kad draugas Antanas tu
rėjo kompanijos apdraUdą (In
surance). Kompanija atsisakė 
išmokėti jo apdraudą, todėl, kad 
ligonis parvažiavęs iš ligoninės, 
važiavo dirbti porą dienų. Kom-; 
panija sakė, kad jis buvo pri
imtas kaipo ekstra darbininkas 
ir tas panaikino jo apdraudos 
poliey.

Nebežinojau ką bedaryti, nes 
pats neturėjau iš ko palaidoti. 
Atsirado daug žmonių, kurie sa
kė gimiriės esą, bet kaip dasi- 
žinojo, kad nėra palikta pini
gų, kad turėsim susidėt palai
dojimui, tai visi prisipažino, 
kad ne giminės, be tik iš vieno 
kaimo esą.

Klausiau ir vieno ir kito pa
tarimų, galų gale nuėjau pas 
Joną F. Eudeikį, viską jam pa
pasakojau, kaip buvo, i Eudeikis 
pasakė: “Gerai, palaidosim Meš- 
kauskį, kaip jam pridera; jeigu 
iškovosim iš kompanijos 'pini
gus, gerai, o jei ne, tai Dievas 
mums atmokės.”

Liepos 15, 1932 Antanas Meš
kauskas buvo palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. Per didelę 
kovą, po metų laiko išlošėm by
lą nito kompanijos. Apie 3 sa- 
varitės atgaL gavome tuos pini
gus.

Dar kartą dėkoju Jonui i F: 
Eudeikiui.-—Paul Zėkaras.

Buvusieji bokso čempionai, Gene Tunney ir Jack Dempsey 
ir dabartinis čempionas lietuvis Jack Sharkey laidotuvėse New 
Yorko 'V&lst. bokso komisionieriaus William Muldoon.

■Hera:

235 asmenys atmoka 
valdžiai už gautą pa
šalpą, viso $12,000

Naujas Biznierius 
Bridgeporte

Melagingais budais išgavo 
šalpą, sako Cook apskr. 
reau of Public Welfare

pa-
Bu-

235 asmenys, kurie melagin
gomis priemonėmis išgavo pa
šalpą iš valdžios šelpimo įstai
gų Cook apskrityje yra privers
ti atmokėti pinigus už tą pa
šalpą, kaip pranešė Joseph L. 
Moss, Cook apskričio Bureau oi 
Public Welfare direktorius. 
Spėjama, kad tie asmenys su
mokės šelpimo įstaigoms $12,* 
000.

“Kuomet šelpimo įstaiga su 
randa, kad vyras gali šeimyną 
palaiky i savo įplaukomis,' bet 
ima pašalpą, jos tuojau reika
lauja jo atmokėti tiek pinigų, 
kiek jo šeimynai duota pašai-

• ) 4 I ) J. ■ ' ' ■ ‘pa buvo verta. Taip gauti pi
nigai yra perduodami Illinois 
Emergency Relief Commission, 
sako J. L. Moss.

East Chicago rastas nu
šautas lietuvis Jonas 

Stankus
Policija Spėja, kad jis nusižu

dė; buvo 39 metų amžiaus

Apiplėšė banką prie 
3500 Archer avenue; 

gtdbis $2,000
1 Penki ginkluoti banditai už

vakar įsibrovė j bahką -prie 3500 
Archer avenue ir pavogė $2,000.

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris ėst 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigime 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudami 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi 
suose atsitikimuose egzaminavimas daro 
mas su elektra, parodančią mažiausia 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į mo 
kyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki I 
v. Nedėliomis pagal sutartį. Akinių kaino 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tokiu antgalviu tilpo žinute 
“Naujienose”, birželio 10. Ten 
buvo pasakyta, kad “plačiai ži
nomas senas biznierius George 
Jokubonis ir jo draugas Pranas 
Rauba atidarė aludę ant kampo 
34 ir -Morgan.

Tai klaidingas adresas. Turi 
būti ant kampo 35 ir Morgan.”

Teko ir man šioje naujoje 
vietoje atsilankyti. Vieta dide
lė ir graži; alutis ’ šaltas ir gar
dus. Yra daug vietos ir šeimy 
noms arba draugų būreliams.

—^Kaimynas.

Nellie Semon-Šima- 
nauskaitė baigė Slau

gės kursus

39 metų lietuvis Jonas Stan
kus užvakar buvo rastas nu
šautas namų skiepe, adresu 340 
East 14th ' street, Chicago 
Heights.

Vietinė policija spėja, kad jis 
'nusižudė.

Mokėsi Evangėlteal Hospital ot 
Chicago Sc^oėl ėf Nnrsing

Nfellie Semon, 5241 West Lake 
street, jauna ^Niaujieniečių” Ši- 
manauskų dUktė užbaigė slau
gės kursus Ėvangelical Hospital 
of Chicago School of Nnrsing ir 
gavo diplomą,' kartu su 24 ki
tomis mergaitėmis, iškilmėse, 
kurios įvyko birželio 8 d. Ji 
buvo vienintelė lietuvaitė, toje 
abiturienčių grupėje.

Baigusi 4 metų ’ ku^są Lind- 
blom High School, Nellie Se
mon -įstojo į šlaugių1 kursus, ku
riuos pasekmingai baigė, reali
zuodama ilgų rrtetų ambiciją. 
Rugsėjo mėnesį ji bus pasiruo- 
šuši darbuotis savo srityje.

YOU 
SAVE 
IN BUYINC

Tel. Yards 1829

DR. G. ŠERNE!
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Haisted St. 
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
t i - ■ - ....... . i  ....................... —■

________Graboriai______
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žer 

kaip $75.00

Pavlavicia Undertakin 
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu)

3238 So. Haisted St
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeiki 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Taria automobiliai visokiem! reiki 
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. R ADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 18th St. Tel. Canal 61 

Chicago, III.

Phone BoUlevąrd 41 
A. MASALSKIS 

Mūsų Patarnavimu lai
dotuvėse ir kokiame ■ rei
kale visuomet esti J sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime 'iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 AUburn Avė.
CHICAGO. ILL.

AUGUSTAS RAČKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 12 d., 4:15 v. vakare, 1933 
m., sdhukęs pusės amžiaus, gimęs 
Telšių apskr., Plungės pa ra p., Je- 
rubatų kaime. Išgyveno Amerikoj 
31 metą. Paliko dideliame nuliū
dime motiną Agniešką, po tėvais 
Sakaitė, pusseserę Oną Vagnorie
nę. pusbrolį Juozapą Brisgis ir./ 
gimines, o Lietuvoj seserį Oną . 
Garbenčienę. gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 364 
Kensington avė. Laidotuvės įvyks 
Šešndieny, Birželio 17 d.. 8 vai. 
iš fyto iŠ namų į Visų šventų pa- ’ 
rapijos bažnyčią, kurioj atsibus 
gedulingos pamaldos už vilionės 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Augusto Račkau
sko giminės, draugai ir pažįstami 
esat rtdoŠirdžiai kvierfiami <Hly- 
kauti laidotuvėse ir suteikti jim 
’pdškutihį patarnavimą ir atiisvei- ’ 
kinimą. *

Nuliūdę liekame,

■ Motina, Putteseri, Putbrolii it .
Giminei. ,t

.. -Laidotuvėse patarnauja * grabo- > 
rife J. F. Eudeikis, Til. Yards 
1741.

ANTANAS BALKAUSKAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu bir

želio 14 d. 1 vai. po pietų. 1933 r 
m., sulaukęs 46 m. amžiaus. Gi- , 
męs Tauragės apskr., Batakių vai., - 
Gaurės parap., Juraičių kaime. A-t 
merikoj išgyveno 26 metus. Pa
liko dideliame nuliudime seserį 
Liudoviką ir švogerį Juozapą 
Užkbraitį, dvi anūkes Marijoną ir 
Veroniką ir du antikos‘Bronislovą 
ir Albertą. O Lietuvoj keturias 
seseris — Agotą Umantienę, Oną. 
Daugėlienę. Marijoną Stlilgins- 
kienę ir Veroniką Ąmbrozaitie- 
nę, du bfblius — Kazimierą ir 
Juozapą ir dvi brolienes, Petro
nėlę ir Magdaleną.

Kūnas pašarvotas randasi 719 
W. 19tb St., Chicago. Laidotu
vės įvyks pirmadieny, birželio 19 

•d.,"8:3O v. ryto’iš namų į Dievo 
ApVeizdos parip. bažnyčią, kurib- - 
je atsibus gėdulihgos pamaldos už b 
velionio jielą. o iš ttjų bus nuly-h. 
dėtas į -Šv. 'Kazimiero kapines.

Viši A. A. Atltano 'Bukausko 
giminės, draugai ir pažįstami <satM 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutrikti jam pas . 
kurinį patirnavirtią ir atšUVrikini- J

* itią. Nuliude liekame, 
Setuo, švogerit, Anukdi b 

Gimines.
Laidotuvėse patarnąiija grabo- T 

rtus J. Radžlds, M CaPif 6174 '

P-nia Valučkienė, gyvenan
ti 1521 'Njlrvittg avė., šeštadie
ny,.pusi juto gana blogai. Dar 
pftti uitivažiavo pas Dr. Biežį. 
Daktaras apžiūrėjęs tuojau 
nusivežė į Šv. Kryžiaus ligo
ninę ir apie 12 valandą naktį 
padarė operaciją ant tulžies ir 
aklosios žarnos.

Pažystami gali ją atlankyti 
kambaryje 302.

GRABORIUS ii 
BALSAMUOTOJJ 
Patarnauja Chicag 

ir. apieltnkėje.
Didele ir gra: 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER A

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West 46 St.
Tel. Boulevard 5203 ir 8413

1827 So. 49 Ct.
Tel. CiccfbA3724. Koplyčia dyk

1 Lietuviai Daktarai 1_
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA L..

Dentistas
Valandos nuo 9 — 9 Va.

2420 W. Marquette Rd.
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

A. L Davidonis, M.D
i 4910 So. Michigan Avenue
> Tel. Kenvrood 5107
į VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: ya 
nuo 6 Iki 8 valandai vakare.

. t apart iventadienio b ketvirtadienio

Phone Boulevard 7042 n’ DR. C. Z. VEZEL’IS D 
Dentistas

. 4645 So. Ashland Avė. L 
arti 47th Street ak

Valandos nuo 9 iki 8 vakare,
Seredoj pagal sutartį. mi

r... ---------- ------ . to1_ 1 tai

DR. T. DUNDULIS ..
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 0036

| DR. A. L. YUSKA 1-
2422 W. Maręuette Rd. r

kampas 67th ir Artesian Avi. L
Telefonas Grovehill 1595

Va'landos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų Ii 

■edėlioms pagal susitarimą.

Re*. 6600 South Artesian Avemu
- Phone Prospect 6659 N

Ofiso Tel. Canal 0257 "

DR. P. Z. ZALATORIS v 
ai GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Streetg CHICAGO. ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo savo ofise patinusias, išputusiai j, 
blauzdų gyslas.

- Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Haltted Streeta Tel. Boulevard 1401 P-

Dr.Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas I

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ. |< 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą J
Ofiso Tel: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

74
Phone Canal 6122 I1

q DR.S.BIEŽIS !
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

w 2201 West 22nd Street 
Valandos: 1—-3 ir 7-^-8

Serėdomis ir nedėliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė. 

__ Telefonai Republic 7868

’ | Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

West Town State Bank Bldg. 
2400 W. Maditon St.

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330

Namų tdefbhas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS
_ DENTISTAS

Grįžo U Buropot ir vii piaktHu^Įa 
72 senojoj vietoj.
LS VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 

7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirtadia 
i c niais pagal susitarimą.

oi. 3335 So. Haisted St
,, T.L BOULEVARD -»19»21
LV. Ofiso tel. Lafayetts 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Westem Aveniu

i Tel. Lafayette 4146
_ VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto|Q nuo 6 iki 9 valandai vakaro

^8 Ofiso Tel. Boulevard 5913
.j. Rez. Tel. Victory 2343

H DR. BERTASII
go 756 W. 35th St

Cor. of 35th 8 Haisted Sts)
11 Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 
u* Nedėldieniais pagal sutarti.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

s DR. NAIKEIJS
“ 756 W. 35th St.

irtor. of 35th 8 Su3
an9 Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

* Nedėldieniais pagal sutartį.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

šiltėliau | erdvesnę ir patogesnę vietą

3325 So. Haisted St.
landos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare
Iventadieniais nuo 10 iki

Pfoonc Boulevard 8483

.III. ■■ , į

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Milivaukee Avenue

oi: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta

Nedėlioj pagal sutarti

iR. HERZMAN
— IS RUSIJOS — 

Gerai lietuviams žinomu per 35 me- 
i kaipo patyręs gydytojai chirurgas ii 
ašerii.
Gydo staigiu ir chronišku ligas ’yrų* 
>terų ir vaikų pagal naujausius me
dus X-Ray ir kitokias elektros prie
itus.

Ofisu ir Laboratorija:
>25 W. 18th S t., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Carui 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

R. CHARLES SEGAE
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
729 Soatb Athland Aoe., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriikų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS!

10 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
I. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
karo .Nedėl. nuo 10 iki 12 dieni. 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

r. MAURICE KAHN
4631 South Athland Aveniu 

Ofiso valandoi:
io 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pMS
7 iki 8 vai. Nedėl. nao 10 iki 12

Rez. Tdepbone Plaza 3200

fiso: Tel. Vktory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytoju ir Chirurgas

3102 So.* Haisted St
kampas 31st Street

Fal.t 10—11 v. ryto* 2—4, 7—9i 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—2.

)fiso Tel. Vktory 2284 
Rez. Beverly 0081

)r. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentivorth Avi., Chicago, III. 
ralandos: Išryto Holy Crou HospitaL

Hemlock 6700 
uo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 ▼. ▼. 
>tv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

K. P. G Ū G I S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Rootnt 1431-1434 

Telefonai Central 4410-4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Street 

Tel. Boulevard 1310
Valandos: hno 6 iki 8:30 vai. kiek

vieną vakarą, išskyrus ketvergį 
Nedėlioj nao 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pelnyčio j 9 iki 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.Lachavich ir Sun
LIETUVIS GRABORI

Patarnauja laidotuvėse kuopigi 
Reikale meldžiame atsišaukti, o 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chic
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero,
T«l. Cic.io 5927

Mrs. ANELIA K. JARU
Physical Then 

8 Mfdwife
6109 South'Ali 

Avenue 
Phone 

Heihločk 9252
Patarnauja prie:gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, electric tteat- 
ment ir magnetic 
blainkets it „t. t 
Moterims it irittkl- 
nom patarimai do
vanai. ,

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

Telefonas Grovehill 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 P. M. 

Trečiadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewiek 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. . (Lietuvys)
6859 So. W«gt«rn Avė.. Chicago, 111. 

Viri Gregg Vaistinyčios

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660: valandoa O—S

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
Panedftlio, Seredoa Ir POtnyčioa rak. 0 iki 9 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell S

Utarnlnko, Ketverto Ir Subatos rak. 
Telefonas BepubUo 9600

Tel. Calumet 1656

W. E. HERR
TAS 

ted St 
VH JociausKestaurauto

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 j. ygk.

ADV
8241 So.
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Trys čiagimę lietuviai šį mėnesį baigia 
universitetus; du advokatai ir daktaras

• 1,

Teisiu diplomus vakar gavo Albertas Lidy-Lidi- 
kevičius ir Irena Kučinskaitė; mediciną baigė

L. F. Pulsuckis.

Pertktądienis, birž. 16, 1933
įTheEnglishColumn
Officers of the Brighton Park
Propei’iy Owner*s Association 

oust carnivial from their 
district

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJŲ, 
KLIUBŲ ETC. VALDYBŲ ATYDAI

CLASSIFIED ADS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Su šiy mokslo metų užbaigi
mu j Chicagos lietuvių profe
sionalų skaičių įeina didokas 
skaičius naujų jėgų su didelė
mis viltimis ir ambicijomis nu
eiti toli keliu, kuTj jiems atida
ro universiteto diplomas.

Vakar teisių diplomus nuo 
De Paul University gavo lietu
vaitė Irena Kučinskaitė, 21 me
tų, adv. Jono Kučinsko, 2221 
West Cermak Road, duktė ir 
Albertas Lidy, 24 m., Lithua- 
niąn University Club preziden
tas. šeštadienį medicinos kur
sų Chicago Medical School bai
gia Levan F. Pulsuckis, 28 m., 
1535 South Califomia avenue

Pirma lietuvaitė baigusi 
advokatūrų Chicagoje

• Panelė Irena Kučinskaitė yra 
pirma lietuvaitė vakarinių val
stijų dalyje gauti advokato 
laipsnį. Ji kartu su Albertu 
Lidy gavo diplomą vakar De 
Paul universitete, 2:30 po piet 
įvykusiose iškilmėse, kuriose 
dalyvavo didelis skaičius lai
mingų tėvų ir žymių asmenų 
teisių profesijoje.

Išėjo mokslus dirbdamas 
vakarais

Albertas Lidy gavo Bachelor of 
Arts laipsnį iš Northwestern 
universiteto, kurį baigė keletą 
metų atgal. Pažymėtina, kad 
jis išėjo mokslus savo lėšomis, 
dirbdamas vakarais. Bet lanky
damas universitetą ir dirbda
mas, rasdavo laiką dalyvauti 
viešame lietuvių gyvenime ir 
stovėjo Lithuanian University 
Club priešakyje nuo pat jo su- 
siorganizavimo, apie 2 m. at
gal. Jis yra vedęs p.

ik.
Du Cicero lietuviai 
pasirodys anglų sce

nos veikale

Gilason, kuri taipgi lanko tei
sių fakultetą De ’Paul univer
sitete.

Pulsuckis diplomą gaus 
šeštadienį

P-lė I. Kučinskaitė Bachelor 
of Arts laipsnį taipgi gavo iš 
Northwestern universiteto. Įdo
mu pastebėti, kad sulaukusi 21 
metus ji baigė advokatūrą. O 
šįmet sukanka 21 sukaktuvės 
jos tėvo, adv. J. Kučinsko, tei
sių praktikavimo. Adv. J. Ku
činskas yra pasižymėjęs Illi
nois ir Cook aps. “spulkų” or
ganizacijose ir savo laiku buvo 
valstijos ir apskričio prokuroro 
asistentas ir miesto advokato 
asistentas.

Levan. F. Pulsuckis gaus 
diplomą šeštadienį, iškilmėse, 
kurios įvyks Goodman teatre.

Visi 4rys jauni profesionalai 
yra čiagimiai.

» » »
Baigė vakarines mokyklas
Nuo čiagimių neatsilieka ir 

‘senesnieji”, kurie atvykę iš 
Lietuvos naudojasi progomis, 
kurias mokyklos suteikia emi
grantams.

Birželio 8 d. lietuvis Tadas 
Bagdonas baigė University of 
Chicago Settlement Evening 
School ir gavo pažymėjimus 
mokslo metų užbaigimo iškil
mėse, kurios įvyko Simpson 
teatre, Field muziejuje birželio 
8 d.

Tą pačią mokyklą baigė ir 
Jonas Rastutis, 4354 South 
Artesian avenue, kuris į šią 
šalį atvyko spalių mčn. 1932
m. Abiejų jų mokytoja buvo 

Adelina Alice Ingham.

Raymond Lorenat ir Joseph 
Zaluba vaidins komedijoj 
“Just Likę That” Liuosybės 
svetainėje birželio 23 d. ....

CICERO. — Birželio 23 d. 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
14th Street ir 49th Court, vieti-

nę artistų grupė “Dillon ir 
Dunlop” statys keturių aktų 
komediją, “Just Likę That”, 
kuri, sako, esanti labai juo
kinga.

Vyriausias roles tame veika
le turi Raymond Lorenat ir 
Joseph Zaluba, du čiagimę 
lietuviai, gyveną Grant Works 
dalyje, Cicero. Jie buvo išrin
kti rolėms, nes pasižymi gabu
mu vaidinti.

Dillon ir Dunlop yra veikalo 
autoriai ir režisoriai.

Paskutinis Knygų Bargenų Turgus
(Tęsis iki Liepos-July 16, 1933)

NUOLAIDA KNYGAS PERKANTIEMS:
Nuo $1 iki $10—knygos parduodamos už pusę kainos bei 50%. 
Perkanti daugiau negu už $10 — mokės tiktai po 33 centus 
ant kiekvieno dolerio perkamų knygų.

GERBIAMIEJI:
Turbut Jums* yra žinoma, kad “Aušros” knygyne yra 

plačiaiuiias knygų pasirinkimas. Apie keturiolika šimtų 
įvairių knygų savo turiniu ir pavadinimu — jos sudaro 
virš pusę milijono egzempliorių. Bet verčiami esamų 
biznio sąlygų, darome paskutinį knygų išpardavimą — 
žemiausia kaina kokia kada lietuviškos knygos buvo 
parduodamos Amerikos lietuvių istorijoje.

Chicagos lietuviai, lietuviai artimų Chicagosi apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulines Parodos, esate kviečiami atsilankyti pas mus, 
įsigyti sau reikalingų knygų. Lietuviai gyvenanti to
liau nuo Chicagos bei Kanadoje — rinkitės knygas iš se
nesnių “Aušros” Knygyno katalogų arba iš Knygyno 
“Lietuvos” katalogo bei iš katalogų kitų — lietuviškų kny
gų — pat. mus visas knygas gausite už pusę kainos ir 
dar pigiau, kaip kad čia viršui pasakyta.

šitas knygų bargenas tęsis iki Liepos-July 16 d., 1933. 
Nepamirškite, kad pas mus galite gauti visokiausių kny
gų: apysakų, romanų, teatralių, dainų, vadovėlių, žody
nų ir žodynėlių, aritmetikos, istorijos, geografijos, gam
tos mokslų, filozofijos, sveikatos srities, patarimų — pa
mokinimų, žcmlapių, paveikslų, laiškams popierų, atvi
ručių, monų knygų, muzikalių dainų geriausių kompozi
torių — solų, duetų, kvartetų, chorams ir tt.

Proga apšvietą mylintiems įsigyti sau tinkamų kny
gų visai pigiai. Laukiam Jūsų atsilankymo j musų kny
gyną — čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. Su pagarba,

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St, Chicago, III.

JULIUS MICKEVIČIUS (Knygyno V«<Hja.)

Recently a carnival settled 
in a vacant lot at Archer and 
California Avės, ir Brighton 
Park without permission and 
started operating their crcoked 
chance wheels and other falše 
means of obtaining money 
from the unsuspecting public.

John Spitles, vice pres. of 
the Brighton Park Property 
Ovvners’ Ass’n and Stanley 
Balzekas, both residents and 
business men of the Brighton 
Park District, appealed to 
Police Commissioner Allman 
thro’ the B. P. IP. O. A. to 
oust the carnival which was 
done immediately.

Not long ago this šame car
nival settled in a vacant lot in 
Town of Lake at W. 47th St. 
and Damen^ Avė. and were 
ousted by the police.

Mr. Joseph Andrew Lasecki, 
attorney for the aforemen- 
tioned association, protested 
energetically against such un- 
just tactics, as the owners of 
this carnival were bent only 
on swindling minors and the 
good pcople of our community, 
taking the money out of this 
district and leaving the com
munity in disorder, filth, and 
corruption.

The Brighton Park Property 
Owners’ Association is com- 
prised of officers of various na- 
tionalities and the objects of 
the association are to promote 
civic vvelfare to obtain more 
public improvements for Brigh
ton Park, to seek redress for 
excessive taxation and to ren- 
der aid in naturalization of 
aliens.

Mr. Joseph Klafci ą Pole, is 
president, Mr. Stanley Warnis, 
a Lithuanian is 3rd vice pres.; 
Mr. Anthony Bartkus, a Lith
uanian also is treasurer. Mr. 
Jos. Andrew Lasecki, a įPole, 
is an able attorney and is 
counsęl for the association. 
Mr. Frank J. Bland, a Lithua
nian is Sargeant at Arms, and 
Mr. Raymond Belair, Sec. is 
French.

“Pasaulinė Paroda’’
Per laikraščius radio, laiškais ir vi

sokiais kitokiais budais garsinama po vi
są pasaulį. Chicagoje dabar atsidariusią 
“Pasaulinį Parodą“ ir tuomi švenčiama 
Šimtmetinis Progresas.

Pasaulis toli nužengė per paskutinius 
šimtą metų. Daug atsiekta išradimų 
srityje, moksle, industrijoje ir biznyje. 
Kas pirmiaus. išrodė negalimu, šiandien 
žmonių pripažinta kaip paprasčiausias, 
kasdieninis dalykas.

Mes visi didžiuojamės savo nuveik
tais darbais. Kiekvienas musų prasidė
jo prie šio progreso nors mažu darbu. 
Nežiūrint kaip . mažas arba menkas tas 
musų darbas nebūtų, jisai yra užrekor- 
duotas istorijos lapuose. Mes visi turi
me dirbti, ir anksčiaus ar vėliaus musų 
energija ir darbas neš naudą visuome
nei.

Kaipo pavyzdi galime paduoti jau ge
rai žinomą faktą. Jeigu norima, kad 
apielinkė augtų ir butų turtingesnė, rei
kia, kad biznis tarnauja tos apielinkės 
žmonėms. Jeigu kokios nors apielinkės 
biznis skursta, skursta ir blogai gyvena 
taipgi tos apielinkės žmonės. Be biznio 
apielinkė negali gerai gyvuoti, o ypač 
be to, kad vietinis biznis nesirūpintų sa
vo apielinkės žmonių gerove.

Todėl ką savininkai 300 “Midwest” 
Stores" sankrovų yra padarę dėl Chica
gos, reikia skaityti dideliu nuopelnu. Jie 
suorganizavo kooperatyvą, kuris ne tik 
atnešė naudą jų savininkams, bet kiek
vienas tos apielinkės žmogus turėjo iš 
to sau naudą. Kuomet pirmiaus krau
tuvės buvo valdomos didelių chain savi
ninkų; smulkieji biznieriai dėl to turėjo 
nuostolį ir jie negalėjo tinkamai daly
vauti ir tarnauti tos apielinkės žmonėms.

Virš 300 “Midwest Stores" sankro
vų savininkų siunčia savo nuoširdų už- 
kvietimą visuomenei prisidėti prie jų 
pasisekimo iškilmių. Tas užkvietimaš 
siunčiamas formoje didelio išpardavimo. 
Daugiau žmonių turėtų susipažinti su 
metodais kurias vartoja “Midvvest 
Stores" sankrovos. Visuomet parduoda
nti. geriausius produktus, žemiausiomis 
kainomis, ir tuomi duodami žmonėms 
progos sutaupyti pinigų.

Pasaulinę Parodą žmonės greit užmirš, 
bet . biznis turės eiti pirmyn ir plėtotis. 
“Midvvest Stores" sankrovų savininka 
stengsis plėtoti ir gerinti savo sankro
vas taip, kad jos visuomet butų nau
dingos ir tarnautų visuomenei.

INSURANCE, NOTĄRY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

Mrs. Izabel Drilling
3246 So. Halsted Street

Tel. Vičtory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

Amerikos Lietuvių Ekonominis Cent
ras leidžia savo iš eilės trečiąjį metraštį 
—Žiniaraštį No. 3-čią. šiame leidinyje 
tilps vardai bei kitos informacijos apie 
visas didžiojo Ncw Yorko lietuviškas 
draugijas, kliubus, kuopas chorus, ir vi
sokias organizacijas. Tą norime padaryti, 
tai yra patalpinti ir Chicagos lietuvių 
organizacijas bei draugijas ir tt.

Taigi šiuomi prašau draug. bei kliu- 
bų etc. valdybų narius prisiųsti man 
šias informacijas apie savo draugijas:

a) Draugijos vardas;
b) kada įsteigta;
c) jos tikslas (pašalpinė, politinė, lab

darybės, kultūrinė, dailės ir tt.)
d) narių skaičius;
c) abelnas turtas ir
f) pirmininko vardas pavardė ir sek

retoriaus vardas ir antrašas.
Šias žinias turiu gauti nevėliau birže

lio 20 d., š. m. Taigi draugijų valdy
bų nariai pasiskubinkite tai padaryti 
tuojaus, nes kitaip jusų_ draugija nepa
teks i kalbamąjį L. E. C. žiniaraštį. 

Juozas P. V atkala, 
3241 
Tel.

So. Halsted St.
Calumet 1656.

P. Kliubo Išvažiavimas
P. Kliubas rengia išva-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Automobiles

MADOS MADOS
Norint gauti vieną ar daugiau 

viršnurodytą pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotų blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numerį, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavarde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galima pri
sėsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattera Dept., 1739 Rn, 
Halsted St., Chicago, III,

Kruopiškių}
Kruopiškių^ 

žiavimą, sekmadieny, birželio 18 d. vi
siems gerai žinomoj vietoj Jefferson miš
ke. Davažiuoti galima Milwaukee Avė. 
karais iki Central Avė. Central avė. eiti 
į žiemius iki miško, paskui pasukti 
I dešinę iki vietai. Visi kruopiškiai 
draugai ir pažįstami yra kviečiami atsi
lankyti ir praleisti linksmai dieną ant 
tyro oro, taipgi bus muzika ir kiti pa- 
marginimai. Visus kviečia reng. KOM.

“Lietuvos Ūkininkas” draugijos susi
rinkimas įvyks Paliulio svetainėje, 224 2 
West 23rd Place, birželio 18 d... 1 vai. 
po pietų. —S. Lenkauskienė, Sekr.

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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Siutai dėl vyrų ir vaiki
nų tiesiog iš dirbtuvės 
100% grynų vilnų, visi garantuoti. 
Caina nuo $9.50, $12.50 ir $13.50.

BARNEY PETKAS 
4171 Archer Avė.

arti Richmond St.

Lietuvių Kotelis
Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų. Gera 
transportacija prie 
dviejų gatvekarių ii* 
nijų. Kainos 
mos.

Walter
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL
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SPECIALUS
KAINOS

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų

DRIENTAL RŪGS $4Q QE 
(karpetai) ........................... I w«vv
PARLOR SETAI $gg
VALGOMŲ KAMBA- $OO "7E 
RIŲ SETAI po .......... fcO.fU

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

/. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

RADIO KLIUBO
• PROGRAMAI

(APART NEDfiLD.) 
IŠ STOTIES

i vv. vr. ra. o.
1 3 6 0 KILOCYCLES.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Prašome į musų daržą.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots" ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJ AS
335*8 So. Halsted St. Chicago, III.

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

dorinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto- 
tulinimus kaip tai floating power. auto- 
matic clutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoutb 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymoutb 
$445 F. O. B.

Taipat turim daugybę vėliausios mados 
vartotų automobilių, kuriuos dar išpar- 
duodam nuo $25 iki $1000.

Krautuvė atdara nuo 8 ryto iki 10 vak. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
StanleyP.Balzekas.sav. TeLLafayette 2082 
Aidžiausia ir teisingiausia autom. įstaigą

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St., 1 lubos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia “Landlords” įstaigos

Furniture & Fixtures
Rnkandai-Itaisai

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa 
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų it 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40

Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
cambarių namą, turiu viską paaukauti! 

Baby Grand Pianą, gražų valg. kamb. se
tą, modernišką tniegk., $250, parlor se
tas $35, $175 auksiniai indai $45. Ki- 
nietiški kaurai $ 15. Radios, skalbimui ma
šina, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai, sidabrini taipgi 
Carakulinis Jakėtas. viską turiu parduoti 

iiia savaitę. 5036 Ellis Av. tel.Drezel 4548

metą

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai”, 
(asinius radijatorius tinkamus bile 
erautuvės apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų “setą”, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais Šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingi. Klauskite “Naujie
nose" Box 1569, 1739 So. Halsted St.

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterčs ir visi elektros pataisymai prie 

lutotr.otiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Naujus ir vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS’ BATTERY
AND IGNITION STATION

455 9 So. Halsted St. Yards 0323 
arba Franks, 650 W. 35th St.

Yards 6701

Business Chances
Pardavimui Reniai

PARSIDUODA GROSERN6 IR 
DELECATESSEN biznis išdirbtas per 
daug metų. Gera vieta ženotai porai, 
pigi renda su kambariais. Vienas ne
galiu apsidirbti.

4554 So. Rockwel1 St.

ELCO TAJERAI IR TŪBAI 
Tiesiai iš dirbtuvės. Fordui Chevroletui 

ir visiems kitiems karams 
29x4.40—6 Ply $3.82—Tūbai 
30x6—18—8 Ply $8.06—Tūbai 
30x4.50—6 Ply $4.16—Tūbai 

Visokio didumo dėl trokų.
Taisom automobilius, galite pašaukti 

į savo garažą, darbą garantuojame.
VOLTERAITIS, 

Tel. Lafayette 1329

85c
1.36
85c

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
eitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindjs. Renda pi
ji, prie biznio yra 4 ruimai gyvenimui. 
Neturintiems visų pinigų sumokėti iškarto 
— likusią dalis bus duota lengvais iš
mokėjimais. Biznis švarus ir tinkamas 
bile vyrui bei moterei mokantiems ra
šyti. Del informacijų kreipkitės į 
“Naujienas” Box 1570, 1739 South
Halsted St.

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO.. M. A. Laberdia, sav. 
Langams Užlaidas, taipgi valome firan- 
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Tel. Republic 5730. 
Chicago, III.

PARSIDUODA restaurantas arba paieš- 
kau pusininko arba pusininkės. Biznis 
senas, randasi tarpe dviejų dirbtuvių. 
2701 We$t 35th St.

For Rent
PARDAVIMUI Grosernė. labai geroj 

vietoj. Gera proga įsigyti biznį už $3,00 
arba priimsiu automobilį į mainus.

5752 So. Racine Avė.
RENDON storas, fiksčeriai ir vieta 

tinkami saliunui arba ice cream parlor. 
Kampinis namas. Randasi Bridgeporte. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų.

Savininkas, 3341 S. Halsted St. 
Tel. Prospect 3938

PARDAVIMUI Alaus Parlor ir San- 
dwich Šapa. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos. 1412 So. 49th Avė. 
Cicero, III.

ANT RENDOS STORAS IR 6 KAM
BARIAI užpakaly. Gera vieta dėl vi
sokio biznio kampinis namas. Su 
susitaikysime.

2724 So. Emerald Avė. 
Kreipkitės pas John Bush, 

10527 Throop St., tel, Beverly

KENDŽIŲ Storas ir fizturiai arti 
mokyklos parsiduoda pigiai. 1853 West 
35th St. Tel. Lafayette 1843.

renda

1570

Personai
Ašmeną Ieško

PAIEŠKAU gyvenimui draugo nuo 
40 iki 48 metų vaikinas ar našlys bile 
doras, geistina, kad turėtų kiek pinigų. 
Aš esu metų 42 biskį turiu turto, naš
lė be vaikų.

Rašykite Box 1574 
NAUJIENOS, 

1739 So. Halsted St.

Partners Wanted
Puaininką Reikia

REIKALINGAS pusininkas ant 100 
akerių farmos; 60 mylių nuo Chicagos, 
su mažu įmokėjimu. 653 West 18th St.

PARDAVIMtlI pilnai įrengta Kriau
čių šapa arba fikčiuriai skyrium, labai 
pigiai. 7301 Peoria St. Tel. Vincennes 
3016.

PARDAVIMUI grosernė ir delikate- 
sen krautuvė—-priežastis pardavimo pa
tirsite vietoje. 3246 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI Kriaučių Šapa — va- 
lome, siuvame naujus ir tt. Vieta ran
dasi prie Halsted St. Kreipkitės 3246 
So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI South Towne geras 
kampinis Storas Market 8 Grocery. Nė
ra kito marketo ir groserio per 3 blo
kus, reiškia, nėra kompeticijos. 
tinke tirštai apgyventa maišytų 
Mažai tokių vietų gali rasti dėl 
biznių. Atsilankęs pats patirsi. 

6959 So. Lowe Avė.

Exchange—Mainai

tautų, 
tokių

Help Wanted—Malė
Darbininką Reikia

BARGENAS. Mainysiu mažą namelį 
ant automobiliaus. Atsišaukite į bar- 
bemę. 4309% W. 63rd St. Republic 
9599.

CHICAGOS PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI 
NEPRIKLAUSOMA PIENINYČIA 

IEŠKO PATYRUSIŲ PIENININKŲ 
IR KITOKIŲ.

Nepaprasta proga siūloma dėl vyrų, 
kalbančių angliškai ir lietuviškai, gero 
karakteriaus ir su gerais paliudijimais, 
kurie turi nuosavą panel body troką 
arba gali tokį nusipirkti ir patys save 
finansuoti. Jeigu jus galite prisitaikinti 
šiems reikalavimams, atsišaukite de! pa
sitarimo tarpe 9 vai. ryto ir 4 vai. po 
piet.

MEADOWMOOR DAIRIES, INC. 
į334-42 So. Peoria Street.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 117 akerių farma, 
40 akerių išvalyti, Wisconsine. Namai 
ir vienas akeris žemės Chicagoje, pigiai. 

3536 West 115th St.

Real Estate For Sale
Namai -Žemi Parda vimui

PARDAVIMUI gražus ant bulvaro 
lotas, 33x125. kampas Marąuette Road 
ir Maplewood avė. Bargenas, agentai te- 
neatsišaukia. Tel. Cedercrest 2216.

DARBININKAS reikalingas ant far- 
mos. Turi suprasti carpenter darbą. 
3246 So. Emerald Avė. Victory 6177

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

X 
REIKALINGA Beauty operator mer 

gina, patyrusi su registruotu laisniu.
1640 W. 63rd St. Republic 8702

PAAUKAUSIU Skokie Blvd. kampi
nį lotą, arti Winnetkos (91 pėda). 
Originaliai kainavo $5,000, už $1,750 
cash. 1420 Civic Opera House. Pašaukit 
State 2623.

REIKALINGA motinos pagelbininkė 
namų darbui. Turi būti ant vietos ir 
naktimis. 40? So. Keeler Avenue.

PARDAVIMUI KAMPINIS 2 
mūrinis namas. 6—6 kambarių, 2 
garažas, karštu vandeniu šildomas, 
duosiu už geriausį pasiūlymą.

Savininkas ant vietos subatoj ir ne- 
dėlioj nuo 1:30 iki 7 vai. vakaro.

5701 So. Albany Avė.

flatų 
karų 
Par-

Šituation Wantea
Darhn leSko

PARDAVIMUI lotas 76x125 ant 
5 7 ir Menard avė. Stickney. III. Par
duosiu pigiai. J. Bush, 10527 Throop 
Street.

IEŠKAU DARBO
už pirma-rankį arba antra-rankį bėker 
prie visokios duonos ir keksų Chicago- 
je arba kitame mieste. Esu pavienis. Pra
šau kreiptis laišku.

JOSEPH SUSTA,
4719 South Wood St,, Chicago, n

4 KAMBARIŲ Cottage, nauja virtu
ve beismente; su visais vėliausios mados 
įtaisymais, lotas 60x150. labai pigiai. 
4318 S. Mayple Avė. Stickney 111. Sa
vininkas 4207 S. Harlem Avė. Stick- 
ncy, III. ....




