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Lietuvių Dainos Suskambės
nuo Atlantiko iki Pasitiko

Dalis Lietuvių Dienos programo bus per
duota per radio National Broadcasting 

Company tinklu.
CHICAGO. — Pirmų kartą 

Amerikos lietuvių išeivijos is
torijoj, lietuvių dainos suskam
bės oro bangomis po visą pla
čią Amerikos šalį, nuo Atlan
tiko iki Pacifiko ir nuo Kana
dos iki Meksikos sienų. Tai bus 
kitą sekmadienį, liepos 16 d., 
kai National Broadcasting Co. 
visu plačiu savo tinklu per
duos per radio dalį Lietuvių 
Dienos programo pasaulinėje 
parodoje.

Federalinis grand 
jury apkaltino 
bankierių Bain

Bain, jo sunai ir žentas apkal
tinti už naudojimą pašto pri- 
gavingiems (tikslams.

CHICAGO. — Federalinis 
grand jury vakar apkaltino 
nusibankrutijusį bankierių John 
H. Bain, du jo sūnūs — John 
H. ir Robert A., taipjau žen
tą W. Merle Fisher už naudo
jimą pašto prigavingiems tiks
lams. Teisėjas WoQ5jwąrd. įsa
kė tuojaus juos areštuoti.

Visi jie yra nuteisti kalėj i- 
man valstijų teismų, tik yra 
paliuosuoti už kauciją iki bus 
išspręsta jų apeliacija.

Prieš kiekvieną jų yra išneš
ta 11 apkaltinimų, kurie numa
to bausmės iki 10 metų kalėji
mo, taip kad kiekvienam jų 
gręsia, jei bus rasti kalti, iki 
55 metų kalėjimo ir po $10,- 
000 pabaudos.

Senis Bain buvo žymus poli
tikierius, buvo pietinių parkų 
komisionierius ir valdė 12 ban
kų, kurie užsidarė prieš porą 
metų, nunešdami virš $12,00,- 
000 depozitorių pinigų. Tarp 
nukentėjusių buvo ir daugelis 
lietuvių. Jo sunai ir žentas bu
vo daugelio Baino bankų virši
ninkai.

Balnai buvo dviejose bylose 
nuteisti kalėj iman už priėmi- 
nėjimą depozitų kuomet jo 
bankai buvo nebeišsimokantys. 
Dabar jie yra kaltinami, kad 
jie iš žmonių viliojo geras ver
tybes ir mainė jas ant bever
čių jų bankų popierų ir kad 
tam tikslui jie naudojo paštą.

Labai padidėjo Chica
gos bankų depozitai
CHICAGO. — Per pastaruo

sius tris mėnesius Chicagos 
bankų depozitai padidėjo $285,- 
000,000 — visu penktadaliu 
iki to laiko bankuose buvusių 
pinigų.

Chičagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus ir vėsiau 
šiandie.

Saulė teka 5:22, leidžiasi 
8:28.

Tai dienai veik visi Chicagos 
lietuvių chorai, parapijiniai ir 
nepriklausomieji, susijungs į 
vieną ir sudarys didžiausj jung
tinį chorą, kokio dar niekad 
nėra buvę tarp Chicagos lietu
vių. Ir to didžiulio choro dai
nas galės užgirsti per radio vi
sos Amerikos lietuviai.

Lietuvių Dienos programas 
bus transliuojamas per radio 
nuo 3:30 iki 4 vai. po piet, Chi
cagos laiku.

Ekonominėj konfe
rencijoj kuriasi nau

jas blokas
Blokas, kuriam vadovauja Jung

tinės Valstijos, priešinsis Eu
ropos aukso blokui.

LONDONAS, liepos 7. — 
Ekonominėje konferencijoje iš
kilo pavojus pinigų karo, ku
riame visos Šiaurinė ir Pietinė 
Amerikos, Anglija, (tolimieji 
rytai ir Skandinavijos šalys 
stotų prieš Europos auksinio 
bloko šalis.

Tuo tikslu patylomis kuriasi 
tų šalių blokas, kuris sieksis 
pakelti prekių kainas, einant 
prezidento Roosevelto progra
mų infliacijos keliu kelti kai
nas. Tos šalys išgelbėjo ir pa
čią ekonominę konferenciją.

Numanoma, kad Jungt. Val
stijos, Anglija ir visos jos do
minijos, Pietų Amerikos šalys, 
Chinija, Japonija ir Skandinavi
jos šalys galbūt sudarys bloką, 
kad bendromis jėgomis pakelti 
kainas. Tada aukso blokas at
sidurs labai keblioje padėtyje. 
Jis irgi tada turės stvertis in
fliacijos, arba savo pinigus nu
piginti. Kanada eina išvien su 
Jungt. Valstijomis ir* manoma, 
kad tas privers ir Angliją pa
sekti Roosevelto nusistatymą.

Anglija betgi nori palūkėti, 
kad pamatyti, kokių pasėkų 
Roosevelto žygiai duos pačioje 
Amerikoje.

Ir iš numirėlių gaudavo 
graftą

SOFIJA, Bulgarija, liepos 7. 
— Tyrinėjant Sofijos miesto 
archyvą užtikta įdomių daly
kų, apie kuriuos dabar kalba 
visas miestas. Pav., rasta, kad, 
sulig knygų, vienas prieš 10 
metų miręs miesto meras bu
vo tris sykius palaidotas ir kad 
už jo palaidojimą tris sykius 
išmokėta. Reiškia politikieriai 
mokėjo gauti graftą net ir iš 
mirusio mėro.

Detroito bankierius ka
lėjime , ■' : ’ i

JACKSON, Midi., liepos 7.— 
šįandie tapo atgabentas į val
stijos kalėjimą Robert M. Al- 
lan, buvęs prezidento,s užsida
riusio American State Bank iš 
Detroito. Jis yra nuteistas nuo 
10 iki 20 metų kalėjiman už 
išeikvojimą banko pinigų.

Chicago, OI., šeštadienis, Liepos-July 8 d., 1933

Garsus lakūnas Charles Lindbergh, kuris planuoja antrą kelionę Europon, šį kartą su savo 
žmona. Kelionės tikslas bus ieškoti patogaus kelio pasažierių ir oro pašto linijai.

Olšauską nušovus į- 
taria jo turtų globė- 

ją Joną Žilių
Įtartasis jo kaimynas ir buvęs 

jo turto globėjas, kai Olšaus
kas sėdėjo kalėjime, Jonas 
žilius, yra suimtas.

KAUNAS, birž. 22. — Iš tik
rų šaltinių gauta žinių, kad 
šiandie anksti rytą areštuotas 
ekspraloto Olšausko kaimynas 
Jonas žilius, kuris įtariamas 
Olšauską nušovęs.

žilius su Olšausku gyvenę ne
paprastai bloguose santykiuose.
Kai Olšauskas buvo kalėjime, J 
tai Jonas žilius buvęs paskir
tas jo turto globėju. Kai tik 
Olšauskas iš kalėjimo išėjęs, 
tuojau pradėjęs rūpintis Žilių 
pašalinti, žilius nenorėjęs pa
sitraukti ir ėmę dėl to pyktis, 
bylinėtis. Olšauskas po kovos 
išėjo laimėtoju — iš žiliaus 
savo tunto vedimą atėmė.

Paskutiniuoju metu žilius su 
Olšausku ne tik pykęsis, bet 
ir vienas kitam kerštavę. Da
bar

žilius suimtas ir kvočiamas.

Kol kas žilius prikišamą jam 
nusikaltimą neigiąs, tačiau ir 
savo alibi nepajėgiąs jrodyti, 
nors tai iš tikrųjų gali būti 
sunku.

Turimomis žiniomis
žilius buvęs nepaprastai genas 

šaulys
Jis turėjęs kelis šautuvus ir 

mėgdavęs jais šaudyti. Be to, 
esąs gana drąsus vyras. Pasa
kojama, kad baigiantis karui, 
kai bermontininkų gaujos siau
tė Žemaitijoj ir plėšė gyven
tojus, Jonas žilius savo taik
liu šuviu ne yieną bermonti
ninką nušovęs: jis pasislėpda
vęs krūmuose ir iŠ tolo ber
montininkus šaudydavęs. Daug 
buvę atsitikimų, kad bermonti
ninkai priversti būdavę mesti 
pagrobtus arklius ar kitą iŠ 
ūkininkų išplėštą mantą ir bėg
ti. žilius kartais išsklaidydavęs 
didžiulius bermontininkų burius 
ir gyventojus apgynęs nuo plė
šimo.

Kadangi krimihalinė policija 
pėdsakus suradus, tai manoma, 
kad šiandie arba ryt išaiškės 
visos nužudymo priežastys ir 
aplinkybės.

Reikia tačiau pabrėžti, kad 

žilius tuo tarpu tiktai įtaria
mas. Olšauskas suktu ir bru
taliu gyvenimu, žmonių skriau
dimu yra jsigijęs daug priešų 
ir kas žino, gal kas kitas jį nu
šovė.

211 žmonių atsisako 
atiduoti valdžiai 

auksą
WASHINGTON, liepos 7. — 

Jungt. Valstijose yra 211 žmo
nių, kurie griežtai atsisako 
grąžinti valdžiai auksinius pi
nigus, nors prokuroras Cum- 
mings yra kelis sykius prigrū
mojęs jiems'teismu. Jie turi 
suslėpę auksu $1,207,057.

Tečiaus ne visi aukso slepė- 
jai yra tokie užsispyrėliai. Vien 
pereitą savaitę teisingumo de
partamento verčiami, žmonės 
sugrąžino arti $2,000,000> auk
su, kuriuos jie buvo suslėpę. 
Ikišiol visoj aukso grąžinimo 
kampanijoj išgauta iš slepikų 
virš $26,000,000 auksu.

Keturi užmušti auto
mobilių nelaimėse

CHICAGO. — Vakar auto
mobilių helaimėse Chicagos 
apielinkėse žuvo keturi žmo
nės. Du farmeriai iš Morocco, 
Ind., kurie vežė avis į Chicago, 
liko užmušti, kai jų troką 
Lansing priemiesty užgavo 
traukinys. Visos avys taipjau 
užmuštos.

Mis. Lottie Solt, 45 m., ir 
Victor JPandel, 19 m., 6238 S. 
Talman Avė., liko užmušti, o 
pastarojo tėvas John Pondel, 
savininkas alinės 6738 S. State 
St., liko sužeistas, automobi
liui užgavus stulpą patiltėj prie 
Marųuette Rd. ir Calumet Avė.

Nuo viešųjų darbų at
leido 600 darbininkų 

.................. ....  .. '

KAUNAS. — Kauno miesto 
savivaldybė šiomis dienomis 
nuo viešųjų darbų atleido 600 
darbininkų. Sako, darbinin
kai esą atleisti laikinai. Kaip 
žinoma, pernai ir kitais anks
tyvesniais metais vasaros me
tu bent įregistruotų bedarbių 
Kaune nebuvo, nes buvo gyva 
statyba.,

Naujas “Naujienų”

Gubernatorius pasi
rašė III. minimum 

algų bilių
Bus sukurta taryba, kuri nu

statys minimum algas mote
rims ir vaikams darbinin
kams.

SJPRINGFIELD, III., liepos 
7. — Gubernatorius Horner 
šiandie pasirašė senatoriaus 
Lee bilių, einant kuriuo visoje 
valstijoje bus įvestos minimum 
algos moterims ir vaikams, ku
rie dirba dirbtuvėse.

Bilių priimti ragino pats gu
bernatorius specialiame prane
šime legislaturai. Vėliau legis- 
laturoje buvo perskaitytas ir 
prezidento Roosevelto paragini
mas jvesti minimum algas.

Bilius nusako, kad turi būti 
sudaryta tam tikra taryba, 
kuri nustatytų algas moterims 
ir vaikams. Taryba bus paskir
ta kiek vėliau.

Gubernatorius pasirašė ir 
daugelį kitų bilių, jų tarpe ir 
tą bilių, kuris autorizuoja Chi
cagos vakarinių parkų komi
sionierius išleisti, be jokio re
ferendumo, paskolos bonų už 
$6,050,000. 

__
Nusinuodijo mokinys 
neišlaikęs egzaminų
GRUZDŽIAI.— Birželio 17 

d. nusinuodino Gruzdžių auk
štesnės gyvulininkystės moky
klos mokinys Pečiulis Alfon
sas.

Tai buvo darbštus, tvirtos 
valios vaikinas. Iki pat mir
ties valandos šoko, linksmi
nos. Iš draugų niekas negalė
jo pastebėti, kad jis tuo laiku, 
kaip paskiau paaiškėjo, jau 
buvo priėmęs nuodus. Nuo- 
dijos, nes neišlaikė išleidžia
mųjų egzaminų, o šioje mo
kykloje be ministerio žinios 
antrus metus toje pačioje kla
sėje nelaiko. Susidarius tokiai 
padėčiai, neturtui spaudžiant, 
pasirinko sau amžiną gyveni
mą.

' UKMERGĖ. — Brogentas 
Ęronius ūkininkas ir Adoma
vičiūtė Stefanija, tarnaitė 22 
m. amžiaus, rasti Ukmergėje, 
Brogento kluone negyvi su 
peršautomis galvomis. Prie A* 
domavičiutės pašonės rastas 
pistoletas. Brogentaš dar šiek 
tiek gyvas guli ligoninėje. 
Įvykis tiriamas.

Lakūnas Mattern 
4

Atsirado Siberijoj
Lakūnas yra Anadyrė, Siberijoj, netoli 

Beringo juros. Pats pranešė žinią
MASKVA, liepos 7. — šian

die iš lakūno Jimmie Mattern, 
kuris prapuolė birželio 14 d. 
skrisdamas iš Chabarovsk, Si
berijoj į Nome, Alaskoj, gauta 
telegrama, kad jis randasi Ana- 
dyr miestely, Čuchotski pusiau- 
saly. Telegrama išsiųsta iš Bo- 
charovo liepos 5 d., 11 vai. va
kare ir tik šiandie po piet pa
siekė Maskvą. Telegrama yra 
visai trumpa ir nesuteikia jo
kių platesnių žinių. Ji sako tik: 
“Safe at Anadyr, Chuchotskoje, 
Siberijoj. Jimmy Mattern.”

Lakūnas Jimmie Mattern, 
kuris buvo pasiryžęs vienas ap- 
skristi apie visą pasaulj | ma
žiau kaip 8 dienas, turėjo la
bai sunkią kelionę. Išskridęs iš 
New Yorko birž. 3 d. jis su 
vargu perskrido Atlantiką ir 
nusileido nedidelėj saloj Nor
vegijos pakraščiuose. Nusileis
damas jis smarkiai sutrenkė 
savo aeroplaną ir nuo to laiko 
jam teko daug taisytis, taip 
kad mažai teko ilsėtis. Siberi
joj jis vos nenutroško nuo ga- 
solino dujų ir nusileisdamas 
prisvaigęs, jis vėl smarkiai su
trenkė aeroplaną. Pasiekęs Cha- 
barovską jis du sykiu bandė 
skristi | Alaską. Pirmą kartą 
dėl miglų ir ledo sugryžo atgal, 
o antrą kartą išskridęs pra
puolė kely ir nuo birželio 14 
d. nebuvo jokių žinių apie jo 
likimą. Buvo manyta, kad gal 
būt jis žuvo; nors tuo pačiu 
kartu buvo manoma, kad jis 
galėjo nusileisti ant kokios ne
didelės salos šiauriniame Paci- 
fike, kur yra labai menkas su
sisiekimas su kontinentu. La
kūnai jau yra išskridę į Alas
ką jo ieškoti. Ieškojo jo ir so
vietų Rusijos lakūnai, bet ne
surado.

Dabar gautoji nuo jo paties 
žinia yra pirmoji žinia, kad 
jis tebėra gyvas ir randasi 
šiaurinėje Siberijoje.

Anadyr yra Čuchotski pu- 
siausaly, toli į šiaurę nuo Kam- 
čatkos pusiausalio, prie pat Be
ringo pertakos, kuri skiria Si- 
beriją nuo Alaskos, į kur 
jis skrido. Matyt, jis buvo pri
verstas nusileisti tame amžinos 
žiemos ir sniego, tik klajūnų 
čiukčių apgyventame krašte. 
Kaip tas įvyko ir kaip jis išsi
gelbėjo, dar nėra žinių. Tik 
tiek žinoma, kiek jis pats pra
nešė, būtent, kad jis yra “safe” 
Anadyre, pačiame šiaury tinia- 
me Siberijos iškišulyje.

Siunčia lakūnus gelbėti 
Mattemą

NEW YORK, liepos 7. — Rė
mėjai Mattern gelbėjimo eks
pedicijos, kuri dabar yra Bri
tų Columbijoj, Kanadoj, įsakė 
vyriausiam tos ekspedicijos la

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON
Doleriais arba litais, pagal pinigų kursų. - - - -

Siunčiant mažiau, kaip $100.00 nereikia jokių afidavitų. 
Siunčiant daugiau kaip $100.00, reikės pažymėti prie
žastį dėl kurios pinigai siunčiami.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

No. 159

kūnui Alexander tuojaus vykti 
j Anadyrą, Siberijoj, kur Mat
tern susirado. Alexander aero
planas esąs įtik už 700 mylių 
nuo Anadyro. Anadyr gi yra 
1,500 mylių atstume iš Chaba- 
rovsko, iš kur Mattern išskri
do šion taip nelaimingai užsi- 
baigusion kelionėn.

Rusija irgi pasiuntė Matter- 
nui pagelbon savo lakūnus.

Laivas plaukia parvežti 
Matterną iš Siberijos

WASHINGTON, liepos 7. — 
Jungt. Valstijų pasienio sargy
bos laivas skubiai plaukia į 
Anadyr, kad parvežti iš ten 
Amerikos lakūną Mattern, apie 
kurį nebuvo jokios žinios per 
virš tris savaites.

į. Jis buvo preziden- 
if did^iMisiuv New

Kokie žmonės valdo 
Amerikos bankus
NEW YORK, liepos 7. — 

Prieš federalinį teisėją Caffey 
eina byla bankieriaus Joseph 
W. Harriman, kuris yra kalti
namas, kad jis suklastavo ban
ko knygas, kad paslėpti silpną 
banko sto 
tas vieno
Yorko bankų — Harriman Na
tional Bank, kuris dabar yra 
uždarytas.

Kad išgelbėti bankierių nuo 
įteisino, jo advokatai sako, kad 
jis yra didelis girtuoklis, nuo 
girtavimo gavęs daugelį ligų 
ir, svarbiausia, yra pamišėlis, 
taip kad negalima jo teisti, nes 
jis nenusimanė ką jis darė.

Kad įrodyti jo pamišimą, 
vienas daktarų liudijo, kad 
Harriman negali atskirti paukš
čio nuo peteliškės, jaučio nuo 
arklio ir abelnai mažą nuovo
ką apie daiktus turi, dagi ne
susivokia kas jam sakoma, ar
ba nesupranta žodžių ar saki
nių prasmės. Tas pamišimas 
jau senas, pradėjęs reikštis 
nuo 1928 m., mirus jo sunui.

Betgi tokis pamišėlis galėjo 
būti per virš 4 metus didelio 
banko prezidentu, mokėjo pa- 
r,įimti virš $1,000,000 ir paskui 
kad tą paslėpti, mokėjo gud
riai suklastuoti banko knygas!

Nuskendo mokytojas
VIEKŠNIAI. — Vos tik pra- 

sidėjo maudymęsi sezonas, 
kaip prasidėjo ir skendimai ir 
štąj, birželio 14 d. nuskendo 
Viekšnių prad. mok. mokyto
jas, Leonas Globys. Iki pat 
paskutiniųjų dienų L. Globys 
mokytojavo Viekšnių prad. 
mokykloje, kur pasižymėjo 
didele meile vaikams.



f

ŠestadieniSi liepos 8, 193SJOTJJIEMJS, m
prašydami jas pa-

Detroit, Mich

nesitikėjo nė

Benton Harbor, Ind
Iškiltniltgoj puotoj.

Pabaigoj birželio , visoj šaly

THOR Model 21 .su

už

dienų.

Waterbury, Conn.

LIETUVOS ŽINIOS

/S*’“

prekybos papročiams. Preky
bos ir pramonės rūmai norė
dami tam nenormalumui už
kirsti kelią, parengė taisykles, 
kurias persiunčia finansų itii-

įstatymą finansų 
turi teisę tokias

tą dieną lijo, 
lietaus ne-

mi- 
tai-

Nauja THOR skalbyk
la drapanas išplauna į 
5 minutes.

Iškilmes
i Paro-

13
28
10
24

liktoriui 
skelbti.

Pagal 
nisteris 
sykles paskelbti.

šeimynos na- 
jie gražiai ir 

fšnekučriavo ir 
Atrodė, kad vi-

BARNEY PETKA’S
Merit Styliaus M art Rūbai 

GERIAUSIOS RŲŠIES
4171 Archer Avė.

prie Richmond St.

—....... ........ !"'■■■...................... .. .........J1.'*.......... .4. . ........ —.......

žmogui gauti darbas veik ne
galima, ba randasi pakanka-

Reguliariški Išplaukimai, — 
Patogi Kelionė, — 
Žemos Kainos
Del informacijų kreipkitės 
į Vietinius Agentus arba į

SCANDINAV1AN
AMERICAN LINE

130 N. LA SALLE ST., 
Chicago. III.

24 valandas. Jūsų parinktas gydytojas arba mes parūpinsime, jei norėsite, už

GIMDIMO KĖSAI. $35.00 už septynias dienas, $50.00 už dešimts die* 
—.— —t----- —jums

Pirmiau Negu Kainos Pakils
Kodėl nenusipirkti plačiai žinomą skalbiamą mašiną THOR 

pas gerai žinomą lietuvių firmą JOS. F. BUDRIK, Ine.?

Pamatykit
Leonard Electric 

REFRIGERATORIŲ
Vėliausios mados; žemiau

sia kaina pas mus.

PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE 
šaltas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos šeimynos 

35-th STREET BEER GARDEN 
817 WEST 35-th STREET 

■ i s ’

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas
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MEDIKALIS GYDYMAS IR PRIEŽIŪRA
DEPRESIJOS KAINOMIS

TONSILUS IŠIMSIME įskaitant anasthetiką. operacijos kambarį ir lovą už 
— - - - • - • • -*■' ’ - 1 * • e. w

viską $!0.J)0.

nų. Be jokių extra mokesčių. Jūsų parinktas gydytojas arba mes gaHme 
parūpinti gydytoją, be jokiu extra mokesčių.

AKIŲ EGZAMINAVIMAS DYKAI dd akinių arba akių ligų r .. . .f ...JO

DANTIS IŠTRAUKIAME

[KORESPONDENCIJOS

LSS. kuopa turėjo draugiš
ką išvažiavimą pas Ožaravi- 
čius į €armą. Pasekmės geros 
— tokios, kokių 
vienas draugas.

Nors kai kur 
bet išvažiavime
buvo. Žmonių susirinko skait
lingas būrelis, kuriame buvo 
visokių minčių, bet visi, taip 
sakyti, vienos 
riai. Užsilaikė 
linksmjnosL 
“fones” krėtė,
si buvo užganėdinti pietumis, 
kuriuos pagamino Ažaravičie- 
nė su padėjėjomis — Straz
diene ir kitomis.

Smagiai jaučias LSS. kuo
pos nariai, kad atsilankiusi

publika buvo patchkinta. 
Kuopai atliko keletas desėtkų 
dolerių. Kuopa taria širdingą 
ačiū visiems dalyvavusiems 
išvažiavime.

Liepos 8 d. vakare bus kuo
pos ekstra susirinkimas dėliai 
šaukiamo LSS. suvažiavimo 
Ghicagoje. Susirinkimas rinks 
delegatus tam suvažiavimui. 
Visų narių privalumas yra 
būti susirinkime. Jis įvyks 
pas Lavinską.

Pas mus, Detroite, randasi 
parkas, vadinamas Clark Pk. 
Miestas leidžia ten visoms par 
tijoms ir sektoms laikyti pra
kalbas. Ten visuomet sėdi, ka- 
ziruoja, guli skaitlinga bedar
bių minia. Kiti ir naktis pra
leidžia ant suolelių.

Bet ot, kai ateina laikyti 
prakalbas, sakysim, socialis
tai, aidoblistai, anarchistai, 
tai musų broliai komunistai 
turi savo “baublių orkestrą”, 
kuris visuomet moka baubti 
ir rėkti kada tik ne komunis
tas kalba. Nėra skirtumo: bi- 
le ne bimbinis kalbėtojas, tai 
jau ir baubia komunistai.

Bet kokios gi yra to bet
varkės kėlimo pasėkos? Chu
liganai matydami, kad pas 
bedarbius nėra vienybės, drau 
giškumo, patys susitaria ardy
ti bedarbių prakalbas išmuš
ti jų kalbėtojus. Ir štai kas at
sitiko praėjusią savaitę.

Kalbėjo “proletarų” lyderis 
Bišopas. Nuo Vernor gatvės 
atėjo apie 40 chuliganų, ame
rikonišką vėliavą nešdami: ir 
“Mai kontry” giedodami. Kal
bėtoją jie užklausė: “Kur ta
vo vėliava?”

Bišopas atsakė jiems daug
maž taip: “Jus su šia vėliava 
buvote pernai pas Hooverį. Ir

ką ten pelnėte? Gazo bombų 
ir kulkų.”

Tuomet vienas chuliganas 
rėžė Bišopui j veidą. Kiti su
kibo ir nutraukė kalbėtoją 
nuo pastovo ant žemės ir ėmė 
jį mušti.

Policija tą visą dalyką žino
jo iš anksto. Nes jos ton sto
vėjo Clark gatvėj apie 12 ve
žimų, vadinamų senut cars, ir 
laukė kol chuliganai sumuš 
žmones. Tik tada atbėgo poli
cija, kada jau chUHganai pa
sidarbavo, Policija nuvežė J 
ligoninę 9 asmenis,

Tai ve kas darosi. Komunis
tai, taip lietuviai kaip kita
taučiai, ardo bedarbių susi
rinkimų tvarką, baubia, o 
chuliganai “patriotiškai” pa
sinaudoja proga sumušti kal
bėtojus ir klausytojus,

Komunistai mėgino pasi
naudoti proga kitą dieną. Iš
platino lapelius sakydami, 
jogei tą dieną įvyksta Gark 
parke suvienyto fronto mi
tingas protestuoti chuliganus 
ir mušeikas. Pranešė, jogei 
busią komunistai, socialistai, 
komunistų opozicija — busią 
visi. Bet tokio susitarimo nie
kas nežinojo. ,

O kokios pasėkos? Komu
nistai pasipelnė kaip Žabloc- 
kas ant muilo. Nebuvo niekas 
daugiau, kaip tik baubliai. 
Saviesiems kalbėtojams jie, 
žinoma, nebaube.

Watorbuty yi*n nemažas bu* 
rys lietuvių. UžB.luS vasaros 
karščiams draugijos rengia 
piknikus. LiepoH 16 dieną L. 
P. C. Kliubas surengs irgi pik
niką Lietuvių Dafrže, Už Lake- 
wood Park, prie ežero kranto.

L. P. C. Kliubas savo paren
gimus visuomet kuo nors pa
žymi, tad ir busintis liepos 16 
d. piknikas rengiamas su pro
gramų, kuris susidės iŠ pra
kalbų. Kalbėti kviečiamas 
miesto mėtas p. F. Hays, lie- 
Kivis aldermohUs p, .temas 
Benderis, Dr. J. S. Stanislovai- 
tis, Dr, F. Hill (Attkškalhis), 
Dr. M. W. Seleną, na ir sve
čias Waterburiečių mylimas 
kalbėtojas, adv, F. 1. ttago- 
Čltis, iš Boston, Mttss,

Taigi susiribkusieji ne tik 
praleis laiką tyram ore, bet 
galės prisiklausyti Ir įdomių 
prakalbų. Vielinis,

Nusišovė iš kariško 
šautuvo.

Vilkaviškių vienkiemy, Ku- ! 
dškio vtthč., Panevėžio apsk. 
š kariško šautuvo nusišovė 

jlložas Čereška, 21 metų am
žiaus. Nusižudymo priežastis 
—šeimos nesantaika.

Panevėžio apskr., Pušaloto 
valsč., Kidžionių km. pasikorė 
Izidorius Urbonas, sūnūs Po
vilo, 50 mct.

Anykščių miestelio pievų 
miške buvo rastas pasikoręs 
pil, Vaičys Jonas iš Slapių 
vienk., Leliūnų valsč. Vaičys 
buvo ne visai sveiko proto.

Jonavos valsč., Dilinsiu kai
me įlindo pro langą į pil. ša- 
Itigo Jono gyv. namą du vy
rai, kurių vienas buvo užsi
dėjęs kaukę, prismaugę ir su-! 
mušę pil. Šaluhą, atplėšė ko
modos Užraktą pagrobė 200 
litų pinigų, sidabrinį laikro
dėlį ir medžioklinį vienavam- 
zdj pistoninį šautuvą, pasislė-i 
pč. šaluga vienam vyriškiui 
smhrto darymo metu sukram
tė pirštą.

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sežonu. 
Į ABI PUSI. NEW YORKAS-$4 *7Q.5O 
KAUNAS. TREČIA KLASE ■ ■ Q —

Savaitiniai išplaukimai. Patogus gelelinke- 
liais susisiekimas'/ii Hamburgo. Informaci* 

jų kreipkitės i vietinius agentus arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
m.. 177 N. Micbigan Avė., Chicago. III. mmmJ

apie LSS.
Buvo 

kandida- 
vietoms. 

kad kal- 
kalbėti.

Dar žodis kitas 
kuopos išvažiavimą, 
garsinta, kad kalbės 
tai miesto urėdų 
Garsinta taip todėl, 
betoj ai buvo sutikę

Bet vėliau Socialistų Parti
ja tą dieną šaukė Michigan 
Valstijos socialistų suvažia
vimą Battle Creek, Mich. mie
stely ir visi gabiausieji Det
roito socialistai tą dieną turė
jo būti ten suvažiavime. Tad 
ir mus jie truputį suvylė, ba 
negalėjo mums kalbėti. Taip
jau yra Detroito Socialistų 
Partijos kaltė.MERIT SIUTAI .

Dėl vyrų, Vaikinų ir Berniukų 
2 porom kelnių

$9.50 iki $21.50
Su pirkiniu 
$5.00 ar daugiau 
duosime DYKAI 
tikietų į Lietuvių 
Dienos f 
Pasaulinėj 

doj, 
16-tą

Dar esą stovi tūkstančiai dar
bininkų prie Dodge ir kitų 
dirbtuvių, siūlydami savo jė
gą. Labai betgi mažai jų gau
na progos parsiduoti darbui. 
Vargas ir skurdas didelis.

Republikonai ir demokratai 
jau rengiasi kovai tarp savęs 
ateinantį rudenį, kad apgauti 
darbininkus dideliais priža
dais. Mat dažnai vadovauja 
žmones tas, kuris daug pri
žada. Na, o su išpildymu tų 
prižadų, tai kaip Dievas duos.

SLA. kuopa nesilenkia už
sispyrėliams, bet jau išrinko 
komitetus, kad rengtis atei
nančiam Susivienijimo sei
mui Detroite. Laimingos jiems 
tame darbe kloties. — L.

Čia pas mus jau kelinti me
tai spaudžia visus didelė be
darbė. Paskutiniuoju tačiau 
laiku kai kurios dirbtuvės pra
dėjo priimti daugiau darbinin
kų. Bet ima jos tik pirmiau 
atleistus. Nedirbusiam pir
miau toj ar kitoj dirbtuvėj

dines, tai aukštesnes mokyk
las. Pas mus irgi buvo daug 
mokinių, kurie baigė. mokyk
lą. Tarpe lietuvių baigusių 
mokyklų šičia buvo Antanas 
Mikoločas. Jam baigus moky
klą su pasižymėjimu jo moti
na surengė šaunią puotą.

žinoma, miesteliečiams šiais 
laikais butų sunku surengti 
pokilis. Kadangi tečiau p. Ro
zalija Mikaločienė gyvena 
ukėj, tai jai yra daug leng
viau tokia ruoša, nes viską 
ji turi savo.

Į tą šaunią puotą suvažiavo 
daug svečių iš Wsur. Atvyko 
gerokas būrelis Jąe't iš Chica- 
gos. Man žinomi chicagiečiai 
buvo šie: pp. Joe Ručinskai, 
Frank Kelpšai, 1M. Kavaliaus- 
kis, Frank Petkai, J. F. Rad- 
žius, A. Lokauskfi, J. Moris ir 
daug kitų many-iiežinomų. Iš 
Indiana Harbor,'* 4nd. buvo 
taipgi gana gražus ’ būrelis : 
pp. M.. Šleiniai, į. K. Vaišnora, 
A. Simonai, St. Simonas, P. 
Rudokai. O tų vietinių jau
nuolių visas kiemas mirgėte 
mirgėjo. ;

p tas vąiŠiųįmąŠ tai nepap
rastas. šeimininkės, jaunos 
mergaitės neša ir deda vai? 
gins ant stalų, gi ponia R. Mi- 
kaločienė prižiūri visus, kac 
visi turėtų visko^ ir pats jau 
nasis A. Mikaloč&s vaišina vi 
sus skaniais gėrimais.

Visi linksminomės, juoką 
vome, bet vis ko tai nešima 
te, kas būdavo pinnesniuose 
parengimuose — tai dukters 
Onos ir sunaus Prano; Taipgi 
Mikaločo. Jo dabar nebėra, 
bet jį užmiršti sunku. Būda
vo padarys jis Šaunaus juoko. 
Vienok buvo viskas tvarkoj, 
Visi prižiūrėti ,kiio geriau
siai, nes ponia R,- Mikaločie- 
nc moka visus maloniai pri* 
imti.

Svečiai, palinkėję laimingos 
kloties pp. MikaĮočams, skir
stės vėlai į savo -barnus.

—~ iiuvęs.

Suimtas Olšausko 
nužudytojas?

Nuo 10 yal. ryto iki 3, po pietų. 
" MUKIAME BE SKAUSMO. 56c už dantį.

Nuo 8:30 iki 10:00 vai. ryto, kasdien ihkyrUht šventadienius 
Atsineškite ši paskelbimų su savim, 

MEDICAL COLLEGE 
1844 WEST HARRISON STREET

KRETINGA. — Po buv.
* ' . s.'

praloto Olšausko ; nužudymo 
krlminąiinČ policiją ėmėsi 
visomis priemonėmis ieškoti 
nusikaltėlių. Paskutiniomiš 
žiniomis, ryšiųių su Olšausko 
nužudymu suimtas Jonas ži
lius, apie 40 metų ūkininkas, 
įyvenąs apie 2 kildmetfu nuo 
Ląukžeinės, ktir velionis Ol
šauskas turėjo savo turtą. Jo
nas Žilius buvo tų turto globė* 
jų, bet išėjęs iš ;kąlėjimo Ol
šauskas jį pašalino. Žilius įta
ri einąs Olšauską nušovęs. Z 
pylihkėje stumtasis huvo 
nomas, kaip geras šaulys.

A* 
ži-

Nauja THOR skalbyk
la drapanas išplauna 
net šaltame vandeny.

I LIETUVA
Svedy Amerikos Linija 
NEW yORK—KLAIPĖDA

Per Gothenburgą
PIGIOS LAIVAKORTĖS 

Greitu kelionė 1 Lietuvi) per Švediją. 
Nuolutluini iSpluiiklmul Ih New Yorko 

l’ler 07, gule W. «7tli St. 
S. S. “DROTTNINGHOLM” I.iepoH 
M; L. “GRIl’SHOLM” .... Liepos 
M. L. “RUNGftHOLM” RngphiMo 
S. S. “DROTTNINGHOLM” Rugp.

KelIntiJantieniR “BALTUOJU ŠVEDŲ 
LAIVYNU”—keliong būną pertruinpa. 
Gauk broiiliirelę “BENDROS INFOR
MACIJOS KELIONĖJE I KLAIPĖDĄ,” 
Kreipki* i vietini laivakorčių agentų, 
UBinenlSkai ar lalfiku, arba:

SWEDISH .AMERICAN LINE 
CHICAGO, ILL. 181 N. Mlehigan Avė. 
.Netv York,. N. y, (( Jj. 21 Stato St. 
8081oi), Muj)H„ 10 Stato Street

etrolt, Mich., 7.4 Monroc Street 
Montreal, Que., Can. 1410 Stanley St.

Kol kainos dėl infliacijos pakils, THOR skalbyklą galite pir
kti dar šiomis žemomis kainomis:

THOR 1933 skalbykla

Sunornuios išpardavi
mus

KAUNAS. — Kai kurios par 
duotuvės konkurencijos su
metimais dažnai skelbia lik
vidacinius ir kitokius išpar
davimus klientams pritraukti. 
Toks reklamos būdas be ko 
kita esąs priešingas ir geriems

Leonard Electric Refngera- 
toriai yra seniausios išdir- 
bystės.—Trijų metų garan
tija niusų krautuvėje.

Perkąnt Refrigeratorių nuo mu
sų ir įmokant $5.00 gausite 5 ti- 

kietus DYKAI į Pasauline

Lietuviai Elektros Refrigeratorių 
Intinieriai

3856 ARCHER AVĖ
Tel. LĄFAYETTE 6195

I 11 >1* — I II II........................................ ■■ I

Pirkdami iš Budriko 
krautuvės plačiai žino
mą skalbyklą THOR 
WASHER Jus gausite 
gvaranciją daugeliui 
metų.

Pirkti galite lengvais 
išmokėjimais, vos po 
$1.00 į savaitę. Mokė
dami tokiu budu, Jus 
nei nesijausite kaip 
tapsite mašinos savi
ninkais.

. ?49 50
- $RQ-50

THOR Model 31, didelė moderniška $g^.5O 
THOR floor sampelis, $90 vertės.... $^^.50 
Elektrikinį prosą ir 6 pakelius muilo duodame dykai su 

kiekviena perkama mašina.
Telefonuokite Boulevard 8167 arba Boulevard 4705, 

o mes Jūsų drapanas išplausime dykai kaipo mašinos 
demonstraciją.

Jos. F. Budrik, inc.
3417 SO. Halsted St., Chicago, III.

Naujas lietuvių Radio Programas, leidžiamas Budriko Krautuvės—iš stoties 
WAAF. 920 K., nedaliomis po piet 1:30 vai. Taipgi iš WCFL. 970 K., 
nedėliomis po piet 1:00 vai. Taipgi iš WHFC. 1420 K. ketv. vak. 7:30 v.

DIDELIS PIKNIKAS
SU DOVANOMIS

S. L. A. 6 Apskričio ir 301 kuopos 
NEDĖLIOJ, LIEPOS 9 DIENĄ, 1933 METUOSE 
Miliausko Darže prie 87 ir Kean Avenue

Vienas blokas nuo Ke»n Av«„ Jųstice Park. III. Galima nuvažįubti treku iš Cicero nuo 15 ir 49 Avė. II 
Vai. ryto, huo Kcart Avcvež Uokas į daržą. Su įžangos. tikietu galima bus UJaimiti Radio už $25,00. G»cfa 
$5.00 ir Rąžomi Plunksną su Pencdiu it daug kitų pritų. 

...z___ .... u: .• Z A, ,  a . * 1 •*
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šeštadienis, liepos 8, 1933
SPECIALES 

KAINOS.
t

Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų
3RIENTAL RŪGS $4Q
(karpetai) ......................... I
PARLOR SETAI $gg gg

VALGOMŲ KAMBA- $OO 7E
RIŲ SETAI po .......... fcO. f 9

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

7. T. Juozaitis ir Otto Wendt, Sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

DIDIS 
REFRIGERATORIU 

IR LEDAUNIU

dabar eina 
Peoples Furniture 

Krautuvėse

Kainos Negirdėtai 
SUMAŽINTOS!

Standard padarymo šaldy
tuvai verti $125.00. Čionai 
parsiduoda tik po

67.50
Norge Refrigeratoriai po

$99.50
Sparton Refrigeratoriai

$99.00
Gibson Refrigeratoriai

$93.50
Apex Refrigeratoriai

$79.00
Majestic Refrigeratoriai

$69.50
Ir daug kitų žinomų iš- 

dirbysčių Refrigeratoriai 
čionai parsiduoda mažiau
siomis kainomis. Matykite 
tuojau!

METALINĖS NAUJOS 
LEDAUNĖS 

Už pusę Kainos! 
$22.00 vertos $ 12.95 
$30.00 vertos $4 p f" A 
PO ............. I
$45.00 vertos $22 

MATYKITE TUOJAU

PEOPLES
FURNITURE CR.
KRAUTUVES
4179-85 Archer Avė.

Corner Ricbmond Street

2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė. 

CHICAGO, ILL. 
i—■mm.—<

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Prof. Arkadijus Presas.

ISTORIJOS ŽODŽIAI
Prancūzijos karalius Pran

ciškus I, pergalėtas kovoje, 
nubėgo pas motiną ir sušuko: 

—O, motina! Viskas dingo! 
Tik viena garbė pasiliko!

Pranciškus buvo niekingas 
karalius; girtuoklis, paleistu
vis, nuo sifilio mirė..., bet net 
musų laikais visi prisimena 
jo puikų žodį.

Naujų, didvyrių žodžiai jo
kios garbės neturi. Atbulai! 
Jų žodžiuos tik kažkoks žvė
riškumas, žiaurumas...

Pavyzdžiui..., bet dar vie
nas žodis!

Rusų caras Petras pirmasis 
sakė:

— Apie Petrą, lai tauta ži
no, kad jam vistiek gyventi 
arba mirti, bet kad tik Rusi
ja gyva ir laiminga butų!

Paskutinis rusų caras Mika
lojus antrasis, vokiečiams į 
Rusiją įsiveržus,, sušuko:

—Lai vokiečiai išskerdžia 
rusų valkatas (“svoloč”)!

Tai necenzuriškas žodis!...
Atsiprašau!... Bet aš čia 

nekaltas!...
Vienąsyk senovėje Lenkijo

je buvo badas... Kada karalius 
—storapilvis, jo magnatai taip 
pat storapilviai, tada, žinoma, 
tauta badauja....

Bet ne karalius, karalienė 
Jadvyga buvo... Į ją maršalas 
kreipėsi — Pilsudskio tada 
dar nebuvo — antras marša
las ir pranešė:

—Karalienė! Jagtelonienė! 
Tauta badauja! Nėra ko val
gyti!

—Še tau! — atsakė nusiste
bėjusi karalienė — pietų nė
ra?!

Ir ji susimąstė.
—Mano maršale! — atsakė 

ji. — Duokit žmonėms baltos 
duonos su sviestu !...*)

Tai juokingas vaiko atsa
kymas.., bet man visada ma
lonu buvo tą vaikišką 
žodį girdėti... Karalienė Jad
vyga norėjo savo tautai duo
nos duoti. Tai vistiek jos gai
lestingą širdį parodo.

Musų naujais laikais, kada 
Rusijoj buvo smarkus badas, 
žmonės kanapes valgė — aš 
pats Petrapily, kaip gyvulys, 
gniaužulius valgiau — ir ba
du mirusius žmones šimtais 
be karstų laidojo, tada naujo 
pasaulio vadas rusų “komu- 
nižjmo-leninizmo” įkūrėjas, 
garsus Leninas sakė:

—Tai dar nebadasl... Badas 
bus tada, kai dešimt motinų 
vysis vieną žiurkę!...

Oi, Jadvyga karalienei...
Prancūzų karalius Henri- 

chas ketvirtas buvo blogas 
bedievis karalius; jį, rodos, 
vienas jėzuitas už tai nužu
dė.

Vieną kart atėjo pas jį Ispa
nijos pasiuntinys. Karalius 
žaidė su savo vaiku. Jis pau- 
ziojo keturiomis ir buvo ark
lys—vaikas raitelis...

Pasiuntinys nustebęs apsi
stojo prie durų.

—Ar ponas vaikų turi? — 
paklausė karalius.

—Taip, jūsų didybė!...
—Tad prašau poną palauk

ti. Aš galiu ramiai savo už
davinį baigti!...

Tai tikro tėvo žodis...
Naujoj bolševikų Rusijoj aš 

kitą nuostabią kalbą girdėjau.

Specialai VIENAI 
SAVAITEI, LIEPOS 3 
Sudedami Showers. lengvai įdedami, 
Chromo dengti, su firan-$5> 4 
komis ....................................
NICKEL PLATED $g gg 

Porcelinės rankenos, pžet- 
vuaro kranai, Specialiai 
kiekvienas ........................99 V

Baltu celuloidu dengtas tei
ktas, sunkus kabliai $ 1.48

SQUARE DEAL 
Plumbing & Heating 
Supply House, Ine. 

1725 S, STATE ST., Chieago.
CALUMET 5200 

Uždaryta nedėliomis. 
Atdara vakarais iki 7 v«L

Antras naujo pasaulio va
das, Trockis, raudonarmie
čiams kaip juodas varnas 
krankterėjo:

—Draugai! Mums nieko ne
gaila! Mums trijų gentkarčių 
negaila!...

Aš ne monarebistas... Pran
cūzų karaliai man visai neru
pi.... Bet še tau naujo didvy
rio žodis!...

Na, gana tos Rusijos. Nie
ko naujo ten nėra, tik naujas 
ten žiaurumas...

Tas pats blogasis prancūzų 
karalius Henrichas IV vieną
syk pasakė:

—Jei Dievas man dar duos 
pagyventi, norėčiau, kad kiek 
vienas prancūzų kaimietis 
sekmadieniais galėtų savo 
puode išsivirti vištą!...

Kaimiečiai ir, bendrai 
imant, visi teisingi žmonės dė
kingi jam už tą paprastą žo
dį... Net dabar, prisipažįstu, 
kad tuos žodžius prisimenant, 
aš visada matau baltą durną, 
kuris iš kaimiečio trobos ra
iniai į mėlyną dangų rūksta 
ir tuojau jaučiu puode virtos 
vištos kvapą...

1870 m. Vokiečių — pran
cūzų karo laikais — Prancū
zijos pasieny degė kaimai.

Garsus Bismarkas, — Vo
kietijos Imperijos įkūrėjas, — 
uostydamas orą, paklausė sa
vo adjutantą:

—Kas taip gardžiai kvepia?
—Svogūnai... — sako adju

tantas.
—Ne,su smagumu atsa

kė Bismarkas. — Tai "spirgin
tas prancūzų kaimietis!...

O! Tikras žmogėdra! Ir 
prancūzų rašytojas Mopasanas 
labai tikrai šiai vokiečių žmo
gėdrai “žmonių mėsininkų” 
vardą davė.

Labai sunku suskaityti, kiek 
blogo ir kiek nelaimių šis gar
sus “mėsininkas” žmonėms 
padarė, bet žmonės — ne tik 
Vokietijoj — visur Bismarką 
kažkokiu genijum ilgai skai
tė.

Prisimenu juokingą šneką.
Rusų caro laikais Petrapily 

vienas senatorius, rusų pa
siuntinio Berlyne brolis, pa
našus į kalakutą, turėjo įpro
tį visada kartoti:

—Man Bismarkas sakė:

Ne Darykit Bandymų 
Su Savo Kūdikio 

Maistu

J£LAUSKITE savo kaimynų apie 
Bordens Eagle Brand Kondensuo

tą Pieną. Jus rasite Eagle Brand kū
dikių visur, kur tik jus ne gyventu
mėte. Dideli, gražus, sveikus kūdi
kiai, kurie ne butų galėję įsigyti 
sveikatą be šio pastebėtino kūdikiams 
maisto. Eagle Brand yra daugiaus 
vartojamas negu byle kuris kitas kū
dikiams maistas paimtas kartu.

Eagle Brand ne tik turi maistą, 
kuris yra būtinas augančiam kūdi
kiui, bet jisai suteikia maistingumą 
tokioje' formoje, kad kūdikis jį pil
nai suvartoja. Artimiausias motinos 
pienui. Eagle Brand yra dėl kūdikio 
lengviausiai, suvirškinamas pienas pa
sauly. Kūdikio vidutėliuose jis for
muoja minkštą, švelnią varškę, Il
ginai tokią, kokia pasidaro iš mo
ters pieno. Kiekvienas lašas Eagle 
Brand greitai asimiliuojasi, greit pe
reina į padarymą kaulų ir dantukų, . 
raumenėlių ir audinių, energijos ir 
spėkos.

Jeigu jūsų kūdikiui ne ptibuna sva
rumo, kaip kad jam reikėtų, jeigu 
jūsų kūdikis naktimis būna ne ramus, 
jeigu jus jaučiate, kad maistas kuriuo 
jisai yra maitinamas yra jam netin
kamas, pamėginkite Eagle Brand. Par
duodamas visose geresnėse grasesnėse 

ir pas vaistininkus.

Kūdikiui maistas su trijų generacijų 
darodymais, pagal tiesą jam 

priklausančiais.

NAUJIENOS, CKTžagg, m.
Man Bismarkas įrodė!

Vienąsyk aš Senate bylą 
apie kažkokį malūną turė
jau. ........

Senatorius Saburovas 1 iŠ 
karto pasakė:

—Man Bismarkas paaiški
no!...

Pirmininkas, senatorius Lu- 
kjanovas, žymus juristas, gar
saus Nikitos Krilovo mokinys 
ir Buigarijos konstitucijos 
autorius, supyko ir sušuko 1

—Jūsų ekscelencija! Vel
niop tamstos Bismarką! Jis 
tik teises ir civilių žmonių žu
dytojas!

Vyriausia, prokuroras ir aš 
pradėjome juoktis, bet Sabu
rovas išsipūtė kaip tikras ka
lakutas.

Jis, rodos, norėjo pasakyti:
—Oh! Beprotingi teisėjai!

Bismarko genijaus nepripa
žįsta!...

Bet štai kame aiškus šis ge
nijus...

XVII šm. Olandijos filoso
fas Hugo Grotius savo gar
sioje knygoj b apie “Karo ir 
taikos teises” (“De jure bello 
ac paeis”) jrodė, kad kare ne 

Laikykite Savo Beismentą Sausai!
Apsaugokite Savo Beismentą nuo Smarkaus Lietaus.

Įsitaisykite modernišką grindų nuovadą. Paprastas, ne- 
brangus būdas prašalinti vandens išsiliejimus. Nesuga- 
dins basemento grindų arba nuovados paipų. (P 4

Am—) Garantuojame pilniausį užganėdinimą M* ■ ■"•‘V

ANGLIES ŠILDYTUVAI KIEKVIENAM
' REIKALUI

Karštas vanduo greitai ir 
ekonomiškai.- Vartokite an
glis ir taupykite pinigus. 
Visokios rūšies šildytuvai 
išstatyti jūsų apžiūrėjimui.

52 galionų 

{talpos 

STF.50

2118-2132 SO. STATE STREET 
Tel. VICTORY 2454

Dabar Laikas
Pirkti setą arba lovą> kol kainos dar pigios

ŠTAI KELETAS MUSŲ

Vatiniai matracai po ...................

Springsai po ..

Lovos po

Nauji parlor setai

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo l l ryto iki 1 vąL 
4200 Weit 26 St. kampas Keeler Avė.

*3.95
3.95

..3.95
Biskį vartoti parlor segtai, 3 šmotai ........ $i| g
MII L. . 29-50

Pasiskuhinkit, nes tie bargenai ilgai nebus

City Furniture Co.
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD
.■? 'S ’-i • ' .-,s. ' „i’;'*. ' . j ‘

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 

plačiausias 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.

Clricagos lietuviai, lietuviai artimų Ghicagos apielin- 
kių ir lietuviai atkeliaujanti į Chicagą, laike Chicagos 
Pasaulinės 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 — pas 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, žemlapių, 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 f musų kny
gyną — čia rasite tikrą apšvietos bei knygų bargenų 
turgų. \ i Su pagarba,

“Aušros” Knygynas
3653 So. Halsted St., Chieago, Hl.

JULIUS MICKEVIČIUS (Knyg,no V«Uju)

visos teises tyli ir kare vaikų 
ir moterų žudyti negalima.

1870 m. Bismarko draugas 
vokiečių generolas fon Molt- 
ke pasakė:

—Karas šventas!
Pats genijus Bavarijoj ka

reiviams įsakė:
—Darykite, kiek galima 

daugiau, pikto kaimiečiams, 
žudykite moteris ir vaikus!...

ši Bismarko dvasia labai 
stipri.

Antras jo draugas ir įpėdi
nis vienąkart pasakė savo 
kareiviams:

—Kovokit drąsiai! Jūsų lau
kia priešų moters!

Šis didvyris ne žudyti mo
teris siūlė, bet tik smurtu pa- 
siveržti...

Antrąsyk tas pats karvedys 
sušuko:

—Kareiviai! Neužmirškit, 
kad jums reikia šaudyti į jūsų 
brolius!

Naujo pasaulio didvyriai, 
kaip matome, žudo moteris,

Keliaukite Li e t u v o n 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu

100 galionų 

įtalpos

M 375 

vaikus, net savo brolius...
Pasaulinis karas prasidėjo 

Liepojuje, kada Bismarko 
mokiniai iš aeroplano bom
bas išmetė ir nužudė jurų 
krante žaidžiančius vaikus...

Dabar Vokietijoj ir visur 
Bismarko paminklai pastaty
ti, net jo šuns paminklai... bet 
kur yra vokiečių bombomis 
nužudytų vaikų paminklai?

Prancūzų blogas karalius 
Henrikas IV sakė savo karei
viams :

—Jei jūsų karvedžių nei 
karininkų nebus, žiūrėkit į 
mano baltą sultaną. — Jis vi
sados veda jus garbės keliais!

—Oi! Istorijos žodžiai! Da
bar iš tikro ten jokios nei gar
bės nei sąžinės nėra... tik 
žiaurumas, žvėriškumas...

“Oi, kas bus, močiute, kas

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

LITHUANIAN VILLA
Gaminame pietus ir vakarienę. Turime naujai išpuoštus kambarius dėl 
svečių atvažiavusių į Pasaulinę Parodą. Turime gana vietos laikimui mi

tingų ir susirinkimų.

UŽLAIKOME ŠALTO, SKANAUS ALAUS IR UŽKANDŽIŲ.

MRS. STANKŪNAS, Savininkė.
11212 So. Western Avė. Tel. Beverly 2300

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
swimming pool. j

Rusiška ir turkiška pirtis moterims i »
seredomis iki 7 v. /. , _____

Daktaras
Kapitonai 

. Pasauliniame kate

bus?” “Oi, kas bus?...”
Tokie yra istorijos žodžiai.

*) Gal skait. ką kitą prisi
mins... Red.

Moderniškas Kotelis

549 W. 18th St.
Širdingai kviečiu draugus ir pažįsta

mus užeiti prie mus. Dabar užlaikom 
gero šalto alaus ir užkandžių. Nepa
mirškite antrašą.

549 W. 18th St.
Kviečia P. CHERIENĖ.

Tel. Crawford 5573

W1SS1C
Specialistas ii 

Rusijos

Savininkas CHAS SHATTAS
Pigesnės ir tinkamesnes vie

tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. Tik pagalvokite: geras 
alus, o užkandžiai dykai; ga
lima vartoti kitehenette. Kai
nos nuo $1.50 ligi $3.00.
1843 So. Halsted St.

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

Naujai Atidaryta 
ALUDĖ

A i.4 .J • i .ift / J? A? J



Apžvalga

PRAMONES SOCIALIZAC1JA
nori ką

SEKTANTIŠKA LOGIKA

nas

negu pasiro

spiar-

501

ture- 
gimi

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

jokios 
darbi- 
pažin- 
Todel

Lat- 
eks-

— jis nubloškė 
apsivilkęs, išėjo.

Aš einu pas motiną paval-
— pagaliau jis pralatlžČ

mato, kad, neidama į kompromisus, ji toliaus bus pri
versta duoti daug daugiau.

Taigi darbininkai privalo organizuotis ir kovoti, 
kad, jvedant visuomenės kontrolę pramonėje, nebūtų 
apleisti jų reikalai.

pagražintas jos kūnas pūpsojo 
gražioj pozoj; padėtas ant so- 
for<, įlgėdamasis Juozo rankų, 
kurios dar neseniai prispaus
davo jį prie didelės, vyriškos 
krutinės ir švelniai paliesdavo 
jautriausias vietas, uždcgda- 
mos pradedantį pabusti krau-

giaus už visus 
........ .. a-:.,.

keitimas privatinio kapitaliz- 
po visuomenės 
nėra vienu už-

amerikietis V. K; RaČ- 
sėdi sunkiųjų darbų 
Kaune. Kaip “L. ž.” 
tardymas jau baigtas 

padėjėjas

numaskuotas” kai- 
liberalai

(Tąsa)
Kai atsidarė ir užsidarė du

rys ir Juozas išnyko iš lango, 
Vėra pradėjo galvoti, tai, ką 
neseniai Marė buvo jai išsirei- 
škus: “Aš atvažiavau išstumti 
iš vietos pavargusią, nusidė
vėjusią, be kraujo mergaitę ir 
per ją lipti aukštyn.”

Ar gi ji butų Vėrą tokią 
radus? Ar gi Vėtą jtfu butų 
ta pabaigta mergaitė? Ne! Ji 
tuti dar kibau jo ir norų ir dar 
mato daug įdomybių pasauly
je. Dštr ji gali sustoti prie žy
dinčių gėlių daržo ir širdingai 
jUo džiaugtis. Bet vistiek, ta 
naiva provincijos mergaitė, 
jos ptiššcsėrė, • pavogė iš jos 
mylimiausią vyrą it geriausią 
draugą.

Ji pasiliko sėdinti sofoj. 
Prieš ją stovėjo baisius paveik
slas. Tik praėjus audra. Išlau
žyti medžiai, išvartyti namai, 
ir ji, palikta gyva.

svarstant pir 
amonės kontrolės bilių, kurį buvo patiekusį fe 

sočia-

skirtumų ir 
bei kapitalis- 

buržuazinių 
“pavojinges

nes jie savo 
frazėmis” su-

Kn'U F.jiuzh S.hjitll. Im Čini Hiil.iiįUAhK'torived 
■fru —....... . ■ll »l»M>l|IH —..................  II

kaip ji 
atidary* 

Ji stengėsi

RAČKAUSKUI RAŠO KALTI 
NAMĄJĮ AKTĄ

V. Kapsukas paraše.. “Prie 
kale” ilgą straipsnį’ apie Ame 
rikes lietuvius “renegatus”, t 
y. Pruseiką, Butkų ir jų lei 
džiamą 
jiems 
Mums

Iš vakaro Juozas snaudė 
krėsle, ištiesęs kojari į vidurį 
saliono, užmiršęs taip tiksliai 
prisivyliotą savo balandėlį. O 
tas jaunas paukštelis troško ir 
laukė jo meilės ir kartu gal
vojo pati viena, kaip galą su
darus su galu.

Vakaf jbs draugė sū vyrU 
ėjo į tą metinį šokį, į kurį ji 
labai norėjo nueiti. Bet ji ne
turėjo deramos suknios ir į- 
žangoš. Ir jos Vyraš, palikęs 
ją Vieną, kaž kur išėjo. O pra
eitą naktį vyras, sugrįžęs la
bai vėlai, nė rahkos ant jos 
neuždėjo.

Tai buvo pirmas ir menkas 
nesusipratimas. Bet, vistiek, 
jis išvdgė kažin ką iš jų nariių.

Pagaliau Juozas patraukė 
ilgaą kojas prie krėslo ir atsi
stojo. Atsidaręs langą, iškišo 
galvą į lauką: Lauke smarkiai

Buvęs 
kauskas 
kalėjime 
rašo, jo 
ir valstybės gynėjo 
Krygėris rašo jam kaltinamąjį 
aktą.

Račkauskas yra kaltinamas 
tuo, kad būdamas Pietų Afri
koj pasisavinęs ten mirusio 
Skuodo gyventojo Segalio 60,- 
000 litų palikimą, kuris 
jo būt atiduotas Segalio 
nėms.

—Ar tu viena? — klausimi! 
pradėjo savo rūpestį Magdė.

—Viena.
Marės apatinė lupa ėmė 

trūkčioti. Magdė, pamačius 
draugės akyse ašaras, vėl pa
klausė:
.—Gal tu jai! žinai?
—Ką žinau?
—Kb tu taip nusiminus?
—Aš pdti nežinau.
—Kur Juozas?
—Pas tėvus išėjo. Kodėl?
—Taip sau. Kur vakar jiš 

buvo?
—Pas tėvus. Kodėl?
-—Taip sau.
—Tu iiori ką iiors pasakyti? 

Sakyk.
—Taip# Maryte. Aš mačiau 

jį važiuojant VakaZ Vdkate.
—Kur važiuojant?
—Į miestą, r(u Vėra.
—Ar tu tikra? Tu tikrai ma

tei?
—Aš tikra.
—Ką aš turiu dabar daryli? 

Aš nežinau, ką dabar daryti? 
Ne, negalima. Aš netikiu. Tik 
trys mėnesiai, kaip mes vedę.

—Jiedu ilgai buvo labai ge
ri draugai...

—Aš nemanau, kad Vėra 
man taip darytų. Aš jau nėš
čia ir...

—Jos širdis yra visada pa
sislėpus už mažų žodelių ir ne
kaltų šypsenų... Paskui tu atė-

(Tąsa 5-tam pusi.)

Neseniai buvo nušautas 
vijos pasienyje garsusis 
pralotas kuh. K. Olšauskas, 
kurį anąmet Lietuvos teismas 
nuteisė už nužudymą našlės 
Ustjanauskienės.

Policija įtaria Olšausko kai
myną ir buvusį jo turto glo
bėją Joną žilių, kad jisai nu
galabijęs eks-pralotą. žilius yra 
suimtas ir tardomas. Apie jį 
Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
jisai esąs nepaprastai geras 
šaulys. Sako, jisai ypatingai 
pasižymėjęs bermontininkų su
kilimo laiku. Pasislėpęs krū
muose, žilius iš tolo šaudyda
vęs bermontininkus ir daugelį 
jų nudėjęs, apgindamas tuo 
budu žmonių turtą nuo plėši-

Marė buvo gracingai pase 
dus kojas ant sofos 
šoko į vidurį kambario, kaip 
marionetė, virvutės pakelta.

—Ir aš einu, — sučiauškėjo 
ji linksmai ir maloniai, paro
dydama ženklą, kad ji nori su
silaikyti.

—Mama neturi iš ko mus 
abudu penėti, — buvo visiškai 
nelauktas atsakymas.

—Kaip tu drįsti taip kalbė
ti ?t — sutiko ji. It, prišokus 
prie jo, ėmė abiem kumščiom 
daužyti didėlę jo krutinę.

—Pasitrauk! 
ją į kampą ir,

TdkiU heStiprantama, neiš- 
šemidma aistra ji mylėjo tą 
• • i' - • - —-  • • • • „

Didelis džiaugsmas, kaip di
delė audra, greitai ateina, 
greitai nueina; Ir kai audra, 
jis palieka už savęs griuvė
sius. Tas pat atistiko ir su 
Marės dideliu džiaugsmu.

Trys mėnesiai vedusio1 gyve
nimo apvertė Marės pasaulį 
aukštyn kojom. Gražios svajo
nės ir didelis džiaugsmas pa
virto į pelenus. Naktį pakly
dęs matei ten toli ugnį. Priė
jęs beradai ugniavietę. Dabar 
ji norėjo pažiūrėti į savo nu
eitas pėdas ir ramintis tuo, kas 
buvo. Bet jos praeitis buvo 
trumpa ir( tuščia. Nieko nebu
vo ten žiūrėti,.

Aštuoniolikos metų raudon
plaukė, tik vieną vyrą bučia
vus, svietu ir vargų nemačius, 
turėjo pradėti kovoti už duo
ną ir meilę. Tėvas nebesiuntė 
pinigų. Vyras nedirbo ir ji 
nedirbo. Rakandai buvo su
pirkti ant išmokėjimo. Ir ji bu
vo jau nėščia.

Skrumnus, mažais vingiais

savaitraštį. Jisai lupa 
kailį apsivartydamas. 
nerupi “skloką” ginti, 

pro šalį bus panagrinė- 
kai kurias mintis, išreikš- 
Kapsuko rašinyje. Štai vie- 
įdomus sakinys: 
“Musų uždavinys vesti su 

renegatais kuogriežčiausią ko
vą, nes jie, prisidengdami 
kartais kairesne fraze ir va
dindami save komunistais, 
yra dar pavojingesni 
atviri socialfašistai.” 
žodis “socialfašistas” 

suko žargone reiškia socialis
tas. Taigi pasirodo, kad Pru- 
seika, Butkus ir kiti “skloki- 
ninkai” yra pavojingesni už so
cialistus.

Dar ne taip seniai Maskvos 
davatkos šventai tikėdavo, kad 
“pavojingiausi” pasaulyje žmo
nės tai socialistai. Visi žino, 
kokiu argumentu jos remdavo 
šitą leninizmo tezį: socialistai, 
girdi, “apsimeta” darbininkų 
draugais ir daugelį darbininkų 
suklaidina; tuo tarpu kai at
viri buržuazijos tarnai 
“maskos” nenešioja, ir 
rinkai lengvai gali juos 
ti, kaipo savo priešus, 
buržuaziškos partijos nėra taip 
“pavojingos” darbininkams, 
kaip socialistai.

Beje, komunistai kartais da
ro šiokių tokių 
tarpe buržuazinių 
tinių partijų. Iš 
partijų jie laiko 
niais” radikalus, 
radikališkomis 
klaidina dalį darbininkų. Ma
žiau “pavojingi” ėsį liberalai, 
bet jie yra blogesni už grynus 
atžagareivius, kadangi, irUįb^r 
fališkos “frazės” dažnai skam
ba gražiai ir apmulkina kai ku
riuos darbininkus.

O už vistas mažiausia “pąvo- 
m fa^ptąi, feųįe 
niekina “marksiz-

vyrą. Ji naktis nemiegojo juo 
svajodama ir laukdama pilnai 
jį laimėti.

Ji tiek išsigando ir supyko, 
krfd negalėjo nė verkti, nei 
juoktis. Kažin kas šovė į ją it 
ji dat nežinojo, ar pataikė, ar 
ne. Ji stovėjo, nublokšta į ker
tę, ir bijojo pasijudinti.

Kas atsitiko?
Ji nežinojo, kas atsitiko.
Jėi taip butų atsitikę mote

riai, fufidėiai pfaeitį, ji butą 
nusišypsojus ir užmiršus. Bet 
tam vaikui sulužo kopėčios; 
kuriomis ji lipo aukštyn. Ji 
dabar puolė ir nežinojo, kur 
puola.

Netrukus įsiprašė pas ją jos 
draugė Magdė, kurios vėidas, 
ypač apie akis, išrodė prastai; 
Matėsi, kad ji labai 
pasakyti.

Marė neatsimainč, 
pasiliuosavo iš kertės 
ti draugei duris 
šypsotis ir linksmai kalbėti. Ji 
norėjo paslėpti Šią didelę gėdą 
n ii O savO dčaiigėš, Ir vėl ilOfė- 
jo pradėti jai skųstis ir verk-

Vadinasi, Trockis yra net 
kontr-revoliucionierius. Aišku, 
prieš jį reikia dar atkakliau 
kovoti, negu prieš renegatus.

O prieš renegatus — smar
kiau, negu prie “socialfašistus”.

O prieš “socialfašistus” —• 
smarkiau, negu prieš buržujus.

O prieš buržujus 
kiau, negu prieš fašistus.

O su fašistais įgalima pasįb^ 
čiuoti!

Reikia stebėtis, koks jj>roto 
nususinąs reiškiasi šijtamO 
Kapsuko “nusistatyme”. Jajp, 
kaip tam Mgiriari sektantu, 
ifejrupi tik ^avoji sė^ta ir jos 
^MJ^idingojį” ;dogma. Jeiįu

cago, Ui____________ _________ _
milžiniška dauguma darbininkų 
pasaulyje nenori nė girdėti 
apie bolševizmą, tai jam atro
do,' kad juos “apgavo” ir “su
klaidino” piktoji dvasia, pasi-

GERAS ŠOVIKAS NUŠOVĘS 
KUN. OLŠAUSKĄ

vertųsi “socialfašistais”, “rene
gatais” ir “kontr-revoliuciOnie-

DĖDĖ SAMAS ŽEMYN AUKSINIAIS LAIPTAIS
........ j ...i::, ii  i . . ■* " -.t  ;-j ■ i n. — .

Donald R. Richberg, rekonstrukcijos administraci
jos patarėjas, ištarė tą baisųjį žodį, kurį Amerikos ka
pitalistų spauda iki šiol vartodavo tiktai su tikslu pa
gąsdinti publiką. Jisai pasakė:

“Bet jeigu nepraveš pakankamos socializacijos 
pramonėje privatiniai jos savininkai ir vedėjai, taip 
kad stambiosios pagrindinės pramonės butų tvarko
mos atsižvelgiant į visuomenės interesus, tai neiš
vengiamai ateis politinė kontrolė ant privatinės 
pramonės.” 
Šitais žodžiais p. Richberg įspėjo Amerikos kapi

talistus, kad valdžia tuo tarpu duoda jiems progos sa
vo noru pastatyti pramonę ant visuomeninio pagrindo. 
Jeigu jie to nepadarys, tai valdžia bus priversta paim
ti pramonės kontrolę į savo rankas, žodžiu, pramonės 
socializacija arba geruoju, arba prievartos keliu!

Kalbėtojas painformavo spaudą, kad tie jo pareiš
kimai yra daromi su prezidento žinia ir pritarimu.

Taigi Amerikos valdžia šiandie jau nebijo, kad ją 
kas nors kaltins, jogei ji eina prie socializacijos. Čia 
tenka pastebėti, kad viso tik prieš keletą savaičių, kada 
Washingtone posėdžiavo kongresas, 
mąjį 
deralis \larbo sekretorius Miss Frances Perkins 
lizacijos” baubu bandė nugąsdinti kongresmanus Ame
rikos Darbo Federacijos prezidentas Wm. Green. Duo
damas savo, kaipo organizuotų darbininkų “eksperto”, 
opiniją apie p-lės Perkins sumanymą įstatymų keliu 
nustatyti darbo valandas ir darbininkų algas pramo
nėje, Mister Green pasakė, kad tas sumanymas veda 
Ameriką tiesiu keliu į

Tur būt, šiurpuliai perėjo popui Federacijos prezi
dentui, kada jisai ištarė tuos žodžius, ir kongreso ko
misija, matyt, gavo kinkų drebėjimą, nes darbo sekre
toriaus bilius tuomet buvo atidėtas j sali, o jo vietoje 
kongresas vėliaus priėmė kitą planą.

Tačiau pasirodo, kad nuo socializacijos ištrukti 
Amerikai vistiek nepavyko. Anot tos patarlės, “Vyk 
velnią per duris, tai jisai įlįs per langą!”

Vietoje privalomos, legislatyviu aktu padiktuotos 
socializacijos, dabar leidžiama Amerikos kapitalistams 
dar išbandyti “savo noru” įvykintą socializaciją. Ar 
jie ją įvykins ir tuo budu išvengs valdžios dekretų, pa
rodys netolima ateitis.

Mes čia tuo tarpu norime pridurti tiktai vieną, ki
tą pastabą, kad skaitytojai nepadarytų klaidingų išva
dų iš to, kas aukščiaus pasakyta.

Nei Roosevelto administracija, nei kuri kita pana
ši valdžia socializmo, žinoma, neįvykins. To iš jos nė 
tikėtis negalima. Socializmą gali įvykinti tiktai darbi
ninkų valdžia — valdžia, susidedanti iš darbininkų at
stovų ir turinti absoliučią daugumą parlamente.

Bet socializacij 
mo į visuomenės labui tarnaujančią ir 
kontrole esančią ekonomijos sistemą — 
simojimu įvykinamas dalykas. Ji yra labai sudėtinas 
procesas, susidedąs iš daugelio žinksnių.

Kai kurie šitų žinksnių gali būt atlikti ir turės būt 
atlikti, pirma negu valdžia pateks į darbininkų rankas. 
Dar kapitalizmo sistemai gyvuojant, ekonominė evo
liucija pasiekia tokio laipsnio, kad įvairiose tos siste
mos dalyse nekontroliuojamas privatinių savininkų šei
mininkavimas pasidaro nepakenčiamas. Sakysime ban
kai: be valdžios priežiūros jie, paibelis žino, kiek ga
lėtų pridaryti (ir pridaro!) nuostolių žmonėms.

Dabar atėjo laikas, kada visuomenė turi, vienu ar 
kitu keliu, įvesti darbo laiko ir algų reguliavimą pra
monėje, nes kitaip pramonė nebegali atsistoti ant kojų. 
Vadinasi, ne kad teška, bet kad reikia! Na, o regulia
vimas šitų dalykų yra, be abejonės, stambus žinksnis 
linkui socializacijos. r

Keistai atrodo, kada nedarbininkiškos valdžios įga
liotinis pataria kapitalistams geruoju vykinti “socializa
ciją” ir grasina priešingame atsitikime pavartoti prieš 
juos valdžios galią. Bet turime neužmiršti, kad keis
tuose laikuose mes gyvename.

Darbininkams betgi nėra reikalo bijotis to, kad 
Jcapitalistai duoda jiems kai ką “geruoju”. Jie turi žitr- 
tėti, kad jiems butų duota ne perniažai. paprastai iš
naudotojų klasė darosi nuolaidi tudmėt, kuomet ji pė-Jakyptešįškri
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mą” ir užpuldinėja darbinin
kus. Be jokio aiškinimo dar
bininkai mato, kad fašistai yra 
pikti jų neprieteliai; ir jokio 
pavojaus nėra, kad fašizmas 
darbininkų klasę suklaidintų. 
Taigi visos komunistų pastan
gos turi būti atkreiptos į tai, 
kad butų 
resniosios partijos 
radikalai, o ypatingai socialis
tai. Reikia atitraukti darbinin
kus nuo socialistų ir suvienyti 
juos po bolševizmo vėliava — 
tuomet darbininkų klasė be jo
kio vargo nugalės visus savo 
išnaudotojus, kadangi niekas 
. os daugiaus nebemulkins jo
kiomis “frazėmis”, ir netrukus 
šioje ašarų pakalnėje bus įs
meigta Lenino karalystė.

Toks visų laiką buvo mask- 
vinio komunizmo nusistatymas. 
Jtio vadovaudamiesi, komunis
tai smarkiausias atakas visut 
darydavo prieš socialistus, ar
dydami socialistų organizacijas, 
šmeiždami socialistų veikėjus, 
purvais drapstydami socialistų 
spaudą ir visokiais kitokiais 
budais stengdamiesi socialis
tams pakenkti. Jeigu kuriose 
šalyse socialistai įeidavo į val
džią, tai tą valdžią komunistų 
agitatoriai piešdavo, kaipo juo
džiausią ir blogiausią pasauly
je. Jie organizuodavo prieš ją 
riaušes ir sukilimus, kad tik 
parodžius darbininkams, jogei 
;i yra “žiauri” ir “kruvina”.

Ijįrfeš buržuaziškus radikalus 
ir 'liberalus komunistų kova 
jau yra daug švelnesnė. O prieš 
fašistiškas valdžias Maskva ir 
jos klapčiukai nedaro1 nieko. Ar 
bandė komunistai iškelti 'kokį 
ners skandalą Italijoje? Ne. 
Apie komunistų “veikimą” Mu- 
ssolinio karalystėje per šiuos 
dešimtį su viršum metų nebu
vo nieko girdėtu Su Vokietijos 
Hitleriu bolševikai pasiskubino 
pasirašyti “draugingumo” su
tartį, ir šiandie komunistų 
partija yra vienintelė politiška 
organizacija Vokietijoje, ku
rios “naciai” dar neuždraudė. 

»
Bet pastaruoju laiku šalia 

“pavojingiausių priešų” socia
listų atsirado dar “pavojinges
ni” — komunistai renegatai. 
Butkus ir Pruseiką, kurie per 
dvyliką metų “viernai služijo” 
Maskvai, gindami ir teisindami 
visas bolševizmo šunybes ir ku
rie da ir šiandie bažijasi šven
tojo Lenino vardu 
do, yra baisesni komunistams 
net už Grigaitį ir kitus “so- 
sialfašistus”! Kodėl baisesni? 
Todėl, kad savo “kairesnėmis 
frazėmis” ir komunistišku var
du jie gali greičiau išvesti iš 
kelio tuos, kurie yra linkę ti
kėti Maskvos evangelija. <

Kapsuko straipsnyje tačiau 
surandame, kad esama baises
nių sutvėrimų net ii' už lietu
viškus “sklokininkus”, būtent: 
Trockis ir jo vienminčiai. Ve 
kaip jisai atsiliepia apie buvu
sįjį Lenino bendradarbį ir so
vietų raudonosios armijos stei
gėją:

“čia jau ima renegatai sau 
vo globon ir tokius kontr-re- 
Violiucionierius, kaip Troc-

A. A. TULYS.
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Tarp Chicagoš
Lietuvių

Marąuette Park
Graborių J. J. Bagdoną ap

lankė garnis.

Cicero

GraboHaus J. J. Bagdono 
namus, 2506 West 63rd St., 
aplankė garnis, kuris paliko 
dovaną sūnų.

Pp. Bagdonai garniui yra 
labai dėkingi už tokią gražią 
dovaną.

Motina ir sūnūs tarpsta ge
rai. — Senas Petras,

Cicero
Piknikas.

viskas SLA. 301 kuopos

pai- 
tos, 
šiol, 
kaš-

Lietuvių Improvement kliubo 
pusmetinis susirinkimas, šauk
tas atvirutėmis, įvyko trečiadie
ni, 5 d. liepos, p. Lukštienės 
svetainėje.

Narių susirinkime dalyvavo 
nemažai. Buvo ir keletas sve
čių kitataučių. '

Pirmiausia skaityta laiškai, 
jų tarpe vienas nuo “bendro 
fronto”. Skambėjo tas laiškas 
gan gerai. Bet bendras frontas 
nuosavybės valdytojams pasiro
dė nekaip. Tad ir laiškas at
mesta.

Leista svečiams kalbėti. Pir
mas kalbėjo senas veikėjas, ai
ris Conway. Jisai kalbėjo apie 
aukštas vandens kainas. Smul
kiai apibudino praėjusių 9 me
tų rekordus ir nurodė, kad Ci
cero miesto vyriausybė nie
kuomet nesielgianti taip, kaip 
kad dabar elgiasi. Mat, dabar 
tiniai miestelio tėtušiai stro
piai darbuojasi, veda agitaciją 
už naują vandens sistemą — 
kad dėti naujas vandens 
pas daug didesnes, negu 
kurios tarnavo miestui iki 
Tatai gi, pasak kalbėtojo,
titosią miestui daug tūkstančių 
dolerių. Musų lygios gražios 
gatvės bus išraustos, o piliečiai 
—jus mokėsite ir vėl! Tuo tar
pu gyventojai jau ir be to yra 
paskendę skolose.

Antras kalbėjo musų tautie
tis J. Guditas. Jis paėmė, kaip 
iliustraciją, vieno piliečio van
dens bilas per 8 metų. Tos bilos 
nuo $7.00 pakilo iki $29.00 Tai 
aišku, pareiškė jis ant galo, kad 
yra kas nors ne taip, kaip turė
tų būti.

Trečias kalbėjo Mr. Sener. 
Jis —geras kalbėtojas, žino ką 
sako.

Po kalbų ėjo tarimai ir ra
portai. Išduota raportas Kliu- 
bų Tarybos iš paskutinio susi
rinkimo. Pasirodė, kad nutar
ta pertraukti susirinkimus per 
du karštmečio mėnesiirs. Kilo 
ginčų dėliai primetimo buk Ta
ryba mažai veikianti. Atrodo, 
kad randasi Tarybos griovikų. 
Anot jų, nieko gero nėra, o yra 
viskas bloga. Išnešta rezoliu
cija su paraginimu, kad Kliu- 
bų Taryba veiktų.

Davė platų pranešimą pil. K. 
Maku tunas iš Cook County Ci- 
vil Council darbuotės, šios ta
rybos veikimas pasak pranešė
jo, eina plačiai ir atrodo, kad 
veikimas yra didelė pagalba na
mų savininkams.

Išduota raportas apie aukš
tas vandens bilas. Pasirodė, kad 
eina įtempta kova su miestelio 
tėtušiais, ir dar negalima priei
ti prie galutino susitarimo. Vi
sų nusistatymas yra nemokėti.

— Cicerietis.

Jau 
piknikui priruošta. Naujas gra
žus p. Bernadišiaus trokas veš 
visus. Kas norite važiuoti į pik
niką tuo troku, bukite prie p. 
Lukštienės svetainės. Trokas iš
važiuos 11:30 vai. prieš pietus. 
Tai bus pirma tokia SLA. 301 
kuopos iškilmė šią vasarą.

Visi pameskite kasdieninius 
rūpesčius ir palikite miesto dul
kes nors vienai dienai.’Važiuo
kite į pikniką atsikvėpti gaivi
nančiu tyru oru, pabuvoti gra
žiame didelio ąžuolyno pavėsy 
p. A. Miliausko darže.

Tas daržas — paranki ir pui
ki vieta ramiai laiką praleisti. 
Ciceriečiai, naudokitės proga!

Kiek teko patirti, piknikas 
yra rengiamas SLA. 6 apskri
čio su Cicero kuopa bendrai. 
Tai yra vienintelė proga susiei
ti ir susipažinti su draugais. 0 
ypač yra SLA. narių privalu
mas dalyvauti piknike.

Pikniko vieta, nors dar nauja 
(tik pirmą vasarą atdara), bet 
jau plačiai išgarsinta. O ir len
gva ji surasti: už Lietuvių 
Tautiškų kapinių, prie Kean ir 
72 gatvių, du bloku į rytus. 
Tėmykite iškabas, Ciceronas.

Šokių salėj daugiausia grie
žia buržuazijos utilitarinius 
maršus ir džiazą, kurį negrai 
ir baltieji su pasigėrėjimu šb- 
ka.

Toliau pažengus, darže ra
tas žmonių stovi ir žiuri kaip 
juodukas su baltu, užsimovę 
pirštinęs, vienas antram žan
dus daužo. Ir taip tęsėsi vi
są popietį. Vieno pora pail
sta, tai kita imas. Man už
klausus vieną komunistą, ar 
tai yra darbininkiškas menas, 
gavau atsakymą, kad girdi 
raudonarmiečiai treinuoj as.

Dar toliau paėjau. Berniu
kas apie tryliką metų amžiaus 
mokina suaugusius komunis
tus. Rėkia susiraukęs: “Ka
pitalistai, kapitalistai, amuni
cija!” Matyti, kad vaikas 
pats nesupranta apie ką šne
ka.

Ten, toliau darže baltgudžių 
buris sustojęs griežia lietuviš
ką polką, ir šokėjai gražiai, 
gyvai ją šoka.

Einant orkestrai daržu ir 
griežiant tarptautinę, kelios 
juodveidės susikibusios šoka 
džiazą. Užklausiau, ką tai reiš
kia. Man atsakė, kad jos yra 
kandidatės į komunistų parti
ją, tik jos dar tos muzikos ne
supranta.

Pradėjus programą pirmi
ninkauja vaikėzai, rėkia išsi
šiepę, į vieną minutę visą pa
saulį apkalba, o iš pažiūros 
atrodo, kad už dešimtį dolerių 
visą komunistų partiją par-

RADIO
Pradedant nuo ryt dienos 

kiekvieną sekmadienį Jos. F. 
Budriko korppracija duos dąr 
vieną naują radio programą iš 
Drovers Journal radio stoties 
W A A F, 92!0 kih nuo 1:30 
iki 2 vai. po pietų. Greitai su
eis 4 metai kaip p. Budrikas be 
sUstojimo leidžia lietuvių radio 
programus iš įvairių radio sto
čių. Pirmus programus J. F. 
Budrikas pradėjo leisti su 
“Naujienomis” per keletą mė
nesių, o paskui jau vienas tęsė 
šį pionierišką darbą, kuris lė- 
šavo jam keletos desėtkų tūks
tančių dolerių.

šiuo laiku Budriko radio pro
gramai yra duodami sekančiai:

Sekmadieniais bus iš dviejų 
stočių: 1 vai. po pietų—WCFL, 
970 kil. ir 1:80 v. po pietų W. 
A. A. F.—920 kil. Taipgi ket- 
vergais 7:3() iš stoties W.
F. C., 1420 k. Pasirodo, kad 
Pasaulinės Parodos metu Bud
riko korporacija, kuri užlaiko 
didžiausią radio, muzikalių ins
trumentų ir rakandų krautuvę, 
adresu 3417 So. Halsted st. yra 
pasiryžusi tinkamai palinks
minti oro bangomis visus sve
čius ir chicagiečius. 1 —V.

Komunistų partijos 
piknikas

Liepos 4 .d. Birutės .darže 
įvyko komunistų partijos pik
nikas. Garsinta, kad tai ku
šinti prieškarinė demonstra
cija. . O prie to, komunistai 
mėgsta pasigirti vadinamu 
darbininkišku menu. Taigi 
man buvo įdomu pamatyti ta 
prieškarinę demonstraciją ir 
darbininkiškas menas.

Atvykau į pikniko daržą. 
Nusistebėjau: niekur nematy
ti skelbiamos priešakarinės 
demonstracijos. Visur moki
nama kaip kariauti — duok 
nikelį, šauk į cielių, tai busi 
prirengiamas į raudonąją ar
miją; duok dešimtuką, mušk 
su šlėga, tai išmoksi kaip bur
žujus niauti!

Dabar “menas”: Prikabinė
ta visokių Rusijos bolševikų 
kalbančių paveikslų nuo
traukų. Pakabintas Lenino 
paveikslas. Ale piešinis ne
panašus į šių laikų žmogų. 
Atrodo, kad piešėjas turėjo 
minty priešistorinį žmogų.

Biznis varomas visokiu ta- 
vorų: taip pat, kaip Maxwell 
gatvėj.

Viską pasiskolinę iš buržu
azijos komunistai nieko sąvo 
nepagamino. Kam gi reikia 
plepėti, buk tai esąs darbinin
kiškas menas! Matyti, kad žo
dis “revoliucija” pas komunis
tus taip prigijęs, jogei jų kal
bėtojai ir paprasti nariai var
toja šį žodį kur tik pajėgia 
įbrukti. Atrodo jiems, kad 
kuo daugiau tą žodį vartos, 
tai tuojau revoliucija įvyks.

Taip praleidžiau Fourt of 
July nematęs dtVrbiii i ūkiškos 
dailės. Buvęs.

VINCENTAS VASILIAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 6 dieną, 3:30 valandą ryto 
1933 m,, sulaukęs 44 metų am
žiaus, gimęs Ukmergės apskr., 
Pavaiškių parapijos, Bartkų kai
mo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Petrą, draugus, giminės ir pa
žįstamus, o Lietuvoj dvi seseris 
Ona ir Karoliną ir giminės,

Kūnas pašarvotas randasi gra 
boriaus Lechavičiaus koplyčioj 
2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks pirmadienį lie 
t>os 10 dieną, 2:00 vai. po piet 

š koplyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Vasiliausko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame.

Brolis, Draugai, Gimines 
ir Pažįstami

Laidotuvėse patarnauja 
rius Lechovich ir Sunai, 
nak Canal 2515.

Draugai Pasiliko 
Draugais

(Tąsa iš 4-to pusi.) 
mei jį iš jos. Ji gali jaustis 
rinti prie jo daugiau teisių 
tave.

—Aš ir dar netikiu. \
—Va, ką mes galime pada

ryti. Aš galiu pašaukti jį Vė- 
ros vardu. Aš moku kalbėti, 
kaip ji kalba. Aš paprašysiu 
jo tuęjau sutikti mane 
nors netoli. Pamatysim.

—Gal butų geriau man 
ko daugiau nežinoti?

Magde išpildė savo sumany
mą.

Juozas buvo pas tėvus. Jis 
maloniausiais išsireiškimais 
priėmė jos pakvietimą.

Jiedvi nusiskubino į skers
gatvį ir pasislėpė mažoj krau
tuvėj, iš kūčios buvo matyti 
nurodytas kampas. Netrukus 
atsirado kampe Juozas. Jis 
nervingai dairėsi, o lietus jį 
pylS.

—Dabar aš žinau, tikiu. Ma
tau savo akimis. Bet kas man 
daryti? Ką aš turiu darjdi? 
Aš nėščia.

—Aš nežinau.
Marė parėjo namo, nuleidus 

galvą, labai nusiminus, pra
radus malonų gyvumą, kuris 
lig šiol buvo labai pastebia- 
mafi. Namuose išrodė didžiau
sia betvarkė. Ji vaikščiojo po 
kambarius,, taisė užlaidas, kil
nojo knygas iš vietos į vietą. 
Moderniški, įžambiomis lini
jomis rakandai stūmė ją tolyn. 
Kur ji priklausė? Pagaliau ji 
bandė sau meluoti — ji 
pirštais:

—Užsiima, neužsiima; 
ima, neužsiima.

—Užsiima! Užsiima!

Keturis ayklus Iš šešių jos 
pirštai susidūrė.

(Galas)

Lietuviai Daktarai

kur

nie

bure

užsi-

tu- 
už Graboriai

DR. VAITUSH 
LIETUVIS 

AKINIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos • skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso* trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia,[teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra/ parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Oętometrically specialis
tas. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedčlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South " Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 4088 s 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00

Pavlavičia Undertaking 
Company 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir .

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

, .... ................................................ .. ... .........................w’. — ■■ —

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis pagal sutartį.
r-. ■ , ....................

8

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
& Midwife

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetie 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

I ■■■ I................... ... ■ .................

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje.

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS 

trsikėliau į erdvesnę it patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St. 
alandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

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

Trečįadienyj ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewici 
. GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

(L i e t ų ▼ V a)
68$9 Su. Western Ave.» Chicago, IU. 

Virš Gregg yąiatinyčios;

Lietuviai Daktarai 
Amerikos UerovIy^Dakan. Dr.ogijol

DR. L K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marįuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio it ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. A. L. YUŠKA 
2422 W. Marąuette Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredomis po pietų it 

nedėliomls pagal susitarimą.

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų gyslas

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Hahted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
, Valandos: 1—3 ir 7—8

Seredomis ir nedėliomis pagal sutart 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Tel. BOULEVARD 919S «

A. K. Rutkauskas, M.D.
' 4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Hahted Su.) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:3

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKELIS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th B Halsted Sts.) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

rsši -

vairus Gydytojai
Phone Armiuge 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
II I ■ ■ ■■■ ■■>! .... . —  imi i ii ii imi

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18fh St., netoli Morgan Sb 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofisos: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31 st Street

Valas 10—11 -v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedeliomis ir šventadieniais 10—2

Ofiso Tel. Victory 2284
Res. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3046 Wentivorth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospital, 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. ▼. 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

Advokatai

ADVOKATAS 
MIESTO OFISAS:

127 N. Dearborn St.,Roomi 1431-1434 
Telefonai Central 4410-4411

Valandos: ^nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8:30 vai. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 11 W. Washingfon St.
Room 905 Tel. Dearbom 1966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

s*

i’

Padėka

"į;

grabo- 
Telefo-

Staigiai įnirus musų 
Kazimierui Simanui, i 
sūnus ir duktė, dėliai šių die
nų sunkių gyvenimo apysto- 
vų, pasijutome keblioj finan-

i tėvui, 
mes jo

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS.

2221 W. 22nd St
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Utarninke, Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

ADVOKATAS
3241 So. Halsted St 

Virš Juciaus Restaurauto
Priima kasdien nuo

$«• -

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

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

Bet atsilankę į graborių Juo
zo Eudeikio ir jo tėvo įstaigą, 
5340 So. Kedzie avenue, mes 
gavome užtikrinimą, jogei 
musų tėvelis bus tinkamai 
palaidotas. O kai dėl kaštų, 
tai mes galėsime juos paden
gti lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais.

šiuo mes reiškiame širdin
gą padėką už žmonišką sąjau- 
fmą, kurį suteikė mums gra
borius Juozas Eudeikis ir »jo 
tėvas, ir galime drąsiai tvi$j 
tinti, kad kai ištinka skaus
mu perpildąs žmogų įvykis,! 
tai Juozas Eudeikis ir jo tėvas 
yra tinkami žmonės tokioj va-1 
landoj patarnauti.

—Sūnus ir Duktė

PAULINA KACZYNSKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 7 dieną, 6:30 valandą ryto 
193 3 m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 4 
dukteris, Stellą, Jennett, Nettie ir 
Irene, 3 sūnūs, Anthony, Micha- 
el ir Joseph, 4 žentus, Joseph Ba- 
čunas, Paul Adomaitis, Frank 
Sapit, Harry Norman, marti Ce- 
lia Kaczynska ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 6321 
So. Whipple St.

Laidotuvės įvyks pirmadieny 
liepos 10 dieną, _ 8 vai. ryto iš 
namų į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta j šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Paulinos Kaczysnka 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse, ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sunaj, Žentai, 

Marti ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJB

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau patarnauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

' • ■ * ■ ■ • ■

Puikiausios, moderniškai įrengtos trys koplyčios su 
vargonais DYKAI dėl šermenų.

• * - I

Nuliudimo valandoje, pašaukite šią jstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS' 

4605-07 SO?’SMlTAGE AVĖ.
V« TfMtml YARDS 1741—-1743 CHSCAGO, IU.

I. J. ZOLP
GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse . kuopiglausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti* 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct, Cicero, IU. 
Tel. Cicero 5927

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių Graborius 
z&ub west boru bt. 

Tel. REPUBLIC 3100

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

’ 105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonas State 7660; valandos 0—6

W. Slde: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PansdSUo. Seredoa ir PCtnyčlon vak. 6 iki 0 

Telefoną^ Ganai 6122
Namai: 6459 S. Roclnvell Street'

Utarninko. Ketverto ir Subatos vak. 7 III B 
Telefonas Republic 9800
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

su ki- 
prašo-

niko jis net dvi serijas parda-Į eina gan šauniai, 
vė ir dar paėmė dvi. Ar ne 
puiku?

Laimingos I 
ateities J. H. BučVnui naujoj 
vietoj!

L. S. S. Bankieto 
bilietai

res, apie 45 mylias nuo Chica
gos.

Norėdami vykti kartu 
tais nariais, Joniškiečiai
mi susirinkti 9 vai. ryto pas A. 
K. Baltą, 6052 Lawrence avė. 
Kad gaut platesnių informaci
jų kreipkitės per telefoną į ren
gimo komisiją, Virginia 0079.

LSS. Centralinės kuopos 
bankieto bilietus galima užsi
sakyti iš kalno “Naujienų” raš
tinėje, 1739 So. Halsted st., Ca- 
nal 8500, pas Dr. A. Montvidą, 
tel. Seeley 7330 (ofiso), Bruris- 
wick 0597 (namų), M. Kemė
šis, 812 W. 33rd St., Victory 
9522, P. Miller, 1515 No. Ir- 
ving avė. Bankietas įvyks lie
pos 15 d., Universal klube, 812 
W. 33rd st. Pradžia 8 vai. vak.

— Komitetas.

Vasarinis programas 
Ramova Gardens

‘Lietuvių Dienos Ka 
ralaitės’ Šokių bilie 

tai parsiduoda

Vasaros laiku Ramova Gar
dens, 3508 So. Halsted St. turės 
muzikalį programą tiktai tris 
dienas į savaitę, būtent, trečia
dienį, šeštadienį ir sekmadienį. 
Savininkai pp. Budris ir Molis, 
nusamdė Auburnite Orchestra, 
kuri pirmiaus grojo dėl South- 
ernland Viešbučio. Frank J. 
Šnekutis, plačiai žinomas Brid- 
geporto jaunuolis, mandagiai 
patarnauja prie baro. Bamova 
Gardens savininkai tikisi su
laukti svečių iš kitų miestų 
kurie atsilankys į Lietuvių Die
ną,

—O——

J. Sakalas, 1545 So. 50th 
avė., SLA. narys ir No? 1 bu
čeris. Jo krautuve moderniška. 
Atrodo, kad viskas klojasi kuo 
puikiausia.

Bet p. Sakalas pareiškė: ta 
vieta girdi, ne jam, reikėsią 
mainyti, vadinasi, keltis toliau, 
ar tam panašiai. Well, aš ne 
biznierius, nieko negaliu saky
ti. Tik galiu pastebėti, jogei p. 
Sakalas žino ką kalbąs.

Well, broli, daryk kaip išma
nai, tik Ciceros neapleisk!

P-nas Navickas, 1301 So. 50 
court, jau kelintas metas kaip 
pasekmingai verčiasi bučeme 
ir groserne. Turi kostumerių 
lietuvių ir kitataučių. Geriau
sio jam pasisekimo-

liepos 16 d.

——“‘O ■■■—

J. F. Kimbarkąs, 
žinomas, sėkmingai 
savo gazolino stoty prie 16-os 
gatvės ir 52nd avė. šiemet jis 
eina sunkias pareigas kaip lie
tuvių spulkos prezidentas. Tą 
atsakomingą vietą jis gan sėk
mingai užpildo. Veliju jam pa
sisekimo. —N. Rašėjas.

plačiai čia. 
darbuojasi

Business Service
Biznio Patn~nHvlmna

NAMŲ SAVININKAMS, kurie turi
te keblumus ar neturite? Su savo namų 
reikale morgičių, rendauninkų ir kitų 
dalykų; nelaukite ilgai, ateikite arba 
rašykite mums, mes jums suteiksime vi
sus reikalingus patarimus. ^Valandos nuo 
lOtos ryto iki 5 v. po pietų. Nedėliomis 
nuo 10 iš ryto iki 2 p. pietų. 
REALTY OWNERS PROTECTIVE 

ASS’N. Room 421, 115 So. Dearborn 
St., Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia 

REIKALINGAS partneris su pinigais 
prie 3 patentų automobiliams, pelnas už
tikrintas. Atsišaukite per laišką ar ypa- 
tiškai, 3533 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Dar bi n inkų Reikia

PALACE GARAGE 
Taisome ir Maliavojame.

Padaromo gerą darbą už pigią 
kainą. Atsilankiusiems iš kitų 
miestų užtikriname vietą ir ge
rą patarnavimą. Atsitikus ne
laimei mes pribusime dieną ar 
naktį. Pašaukite Cianai 6558.

Ambros Broliai, savininkai 
724-726 W. 19th Street

ŠUNIS NUKARPOME, už $2.00. 
Specialistas šunų ligų gydime. Cicero 
Avenue Pet Hospital, 622 S. Cicero Avė.

——-O—•—

MES PADAROME moderniškus ba
rus ir išrengimus. R. H. Johnson, Pres. 
3801-17 So. Morgan St.

Automobiies

REIKALINGAS janitorius unistas ant 
poros savaičių. Atsišaukite greitai dėl 
sutarties. 19 N. Latrobe Avė. Klaus
kite janitpriaus.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka 
restaurantą, turi mokėti anglų kalbą.

1745 So. Halsted St.

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
Brighton Park Restaurant 

4180 Archer Avė.

Lietuvių Dienos Karalaitės 
Konkurso teisėjai liepos 12 d. 
šokiuose, kurie įvyks Hotel 
Knickerbocker, E. Walton Place 
ir N. Michigan Blvd., oficialia: 
paskelbs kuri lietuvaitė, pasi
žymėjusi savo tipingumu ir 
grožiu, buvo išrinkta Karalaite. 
Į teisėjus įeina p. A. Kalvai- 
tienė, Nora Gugiene, Leoną 
Gaižaitė, R. Hanskat, M. J. Ki- 
rienė, Dr. Biežis, Dr. M. Stri- 
kolis, M. J. Šileikis, K. Jurge
lionis ir M. Biekša.

Kur parsiduoda bilietai
Bilietus j “Karalaitės” šo

kius galite gauti nuo teisėjų ir 
sekamose vietose:

P. P. Komiteto raštinėje, 
1739 So. Halsted St.

“Drauge”, 2334 So. Oakley 
avenue.

“Sandaroje”, 814 W. 33rd 
Street.

Lietuvos Konsulate, 100 East 
Belleview Pi.

Julius Mackevičiaus, 2342 S. 
Leavitt Street.

Dalen’s Pharmacy, 4193 
Archer avenue.

Belskis Pharmacy, South Ar- 
tesian ir Marųuette Rd.

Narvid’s, 2424 West 
Street.

People’s Furniture Co 
Archer avenue.

Jucius seserų restaurante, 
33rd ir Halsted Street.

J. Mickeliunas, 6747 South 
Artesian avenue.

Jie yra po 75c. asmeniui. Už
sakymus laiškais adresuokite, 
Lithuanėan Section, A Century 
of Progress, 1739 So. Halsted 
Street. i

Cicero
Apie vietos biznius.

irSenas vietos gyventojas 
biznierius bučeris Kaz. Vasi
liauskas, 1334 So. 49th Ct., ne
paiso depresijos. Ziznį tobuli
na, su žmonėmis sueina, visuo
met linksmas, todėl, 
ir sekasi.

O daug biznierių 
džia blogais laikais,
rengimų bilietų tai ir nesiūlyk. 
Gi Vasiliauskas kaip tik prie
šingai daro, štai ir SLA. pik-

jam gerai

nusiskun-
Jiems pa-

PRANEŠIMAI
S. L. A. 6 Apskr. ir 301 kp. pik

nikas įvyks nedėlioj. liepos 9 d. A. Mi
liausko darže prie 87 gatvės ir Kean Avė. 
Justice Park, III. Galima nuvažiuoti 
troįcu iš Cicero nuo 15 ir 49th Avė. 11 
vai. ryto. Nuo Kean Avė. vež trokas 
į daržą. Prie įžangos tikietų yra duo
damos dovanos — Radio, $5.00 cash ir 
daug kitų dalykų. Visus kviečia

Rengimo Komitetas.

69th

4183

S., L. A. 129 kuopos susirinkimas 
įvyks G. Černausko svet., 1900 So. 
Union Avė., liepos 9 d. 12 vai. dieną. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, nes šis 
susirinkimas yra pusmetinis. . Taigi vi
si nariai neatbūtinai privalo dalyvauti.

Valdyba.

Teisybes Mylėtoji^ Draugys
tės pusmetinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, liepos 9 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. 12 vai. 
dienos. Geistina, kad nariai-es 
skaitlingai atsilankytų, nes 
bus daug svarbių dalykų svar
styti. Tarp kitko 
duos raportą apie 
stės stovį.

—St. Narkis,

valdyba iš- 
abelną Dr-

sekretorius.

Visi delegatai prašo 
mi dalyvauti P. P. 

susirinkime

West Pullman. Ateinantį sekmadienį 
liepos 9 d., 2 vai. po pietų Jos. Zala
toriaus svetainėje, 700 W. .119 $t. įvyks 
S. L. A. 55 kuopos pusmetinis susi
rinkimas. Jame bus komisijos svar
bus raportas, beto bus ir kitokių ra
portų ir pranešimų. Visų narių pa
reiga atsilankyti, užsimokėti mokestis, 
kurie esate užsivilkę. Taipgi atsives
kite bent po vieną narį prirašyti prie 
kuopos. Sekretorius.

Joe Zigmantas, senas vietos 
gyventojas, turi du* bizniu — 
gėrimų užeigą ir bučernę —nuo 
savam trobesy, 1501 So. 49th 
avė. Dirba pats ir samdo dar
bininkus. Jeigu geras pirkėjas 
atsirastų, tai vieną biznį Zig
mantas jam perleistų.

—o—
J. II. Bučunas, 4928 West 14 

st. — tai ta vieta, kuri buvo 
daičg kartų bombarduota. Ta
čiau nuo to laiko, kai Bučunąs 
ją užėmė, jokių bėdų nėra. 
Krautuvė yra viena didžiausių 
šioj apielinkej. Apyvarta joje

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką

ATSI-VAKACIJOS PIGIAU 
eina kaip Mieste pra

gyventi.
Geras valgis ir geras rui

mas už vieną dolerį į dieną. Į 
mėnesį $25.00. Kitokių išlaidų 
nebus, apart keliones Gray- 
hound Dusais. Kelionė į abi 
puses $9.80 iki Ludington. 
Norinti važiuoti parašykite 
laišką tris dienas prieš va
žiavimą. Jums patiks Luding- 
tone. Vieta labai rami ir gra
ži. Trys ežerai ant farmos, 
maudytis ir žuvauti. Laiveliai 
dykai. Su automobiliais gerais 
keliais lengva privažiuoti.

JOHN C. MILASH, 
R. F. D. 1, Box 60, 

IRONS, MICH.
Del platesnių informacijų 

pašaukite Drexel 3689.

PATYRĘS automobilių me- 
kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

Telefonas Lafayette 1329

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų. Ateikite pirmadie
nio rytą prisirengusios dirbti. Harry 
Dray, 1447 Blue Island Avė.

PACKARD DE LUXE PASKIAUSIS 
1931 MODELIS SEDANAS

Važiavau juo labai mažai, yra taip 
naujas kaip dieną, kuomet jį nusipirk- 
kau. Originalis, gražus dviejų spalvų 
išbaigimas, — be jokio ženklo, puikus 
tairai. Reikia pamatyti, kad įvertinti. 
Paaukausiu už $400. Namie bile laiku. 
2020 No. Spaulding Avė., 2 apart.

CADILLAC 8 PASKIAUSIS 1931 
CUSTOM DE LUXE SEDANAS

Važinėjau juo tik keletą šimtų mylių. 
Karas kaip naujas, šeši dratiniai tairai, 
beveik visai nauji. Karšto vandens šil
dytuvas, kainavo man virš $3,250. 
Reikia cash, paaukausiu už tiktai >$300. 
Atsišaukite tiktai nedėlioj. 1004 No. 
Kendzie Avė., 2 lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI lietuviškas knygynas, 
taipgi lietuviškų laikraščių agentūra ir 
kitų smulkių daiktų biznis. Parsiduoda 
labai pigiai ir su biznio eisme, senasis 
savininkas pilnai supažindįs. Renda pi- 
gb 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
Hąltttd St.

PARSIDUODA saliunas pilnai įreng
tas. Įsteigtas 5 metus. Priežastis par
davimo turiu kitą biznį. Atsišaukite 
852 W. 69th St.

PARSIDUODA automobilius Stude- 
baker už $95.00. Kam reikalinga pra
šom atsišaukti — yra bargenas.

4011 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI aludė, biznis išdirb
tas 25 metų, renda $25.00. Leasas 
ant 3 metų. Priverstas parduoti, nes 
turiu važiuoti Lietuvon. 4544 Went- 
vvorth Avė. Tel. Boulevard 0645.

Mutual Tobacęo Co
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

Chrysler ir

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply- 
moutb Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 F. O. B., o PLY- 
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius pas Teisingiausią Auto
mobilių Įstaigą
Balzekas Motor Sales

4038 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

/ ' . F.
INSURANCE, NOŽTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM ’ PINIGUS I LIETUVĄ 
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ICLASSIFIEDADS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDUOSIU visai pigiai Hall’s Stan- 
dard Safe (Seifą), taipgi “šovkeisai“, 
gasinius radijatorius tinkamus bile 
krautuvės apšildymui, deską, trijų šmo
tų ruimų “setą“, krėslų ir tt. — par
duosiu sykiu arba atskyrais šmotais. 
Gausite visai pigiai, nes man jie pasi
darė bereikalingu Klauskite “Naujie
nose“ Box 1569, 17^9 So. Halsted St.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
mašinos. Labai pigiai. > . Savininkas iš
važiavęs ant farmos, todėl kreipkitės pas 
J. Langis, 4157 Archer Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGA $1000 ant pirmo 
mortgičiaus ant $15,000 vertės namo. 
Mortgičius galės būt numokamas, dėl 
informacijų kreipkitės 4603 South 
Richmond St. Tel. Virginia 1899.

NAUJI IR VARTOTI barams to
toriai ir Soda Fountain (20 centų ant 
dolerio). 1434 So. Wabash Avenue.

PARSIDOOD A visį • dųonkepykk>s> 
fikčeriai arba renduosiu" duonkepykląl 
5029 So. Racine Avė. Tel. Hemlock 
1678.

PARDAVIMUI galiūno ir grosernės 
fikčeriai, galima pirkti atskyrai, pigiai. 
3210 So. Wallece St. 3 lubos iš fronto.

VARTOTI baldai, tinkami kriaučių! 
arba dėl Beauty Parlor. Parsiduoda sy
kiu arba atskirai.

6819 So. Western Avė.

For Rent

Pirmadienį vakare Westsidė 
parapijos salėje įvyks visų ko
lonijų ir organizacijų delega 
tų susirinkimas Pasaulinės Pa 
rodos Lietuvių Dienos reika
lais. Jį šaukia Pasaulinės Paro
dos lietuvių komitetas tikslu 
suteikti delegatams visas in
formacijas galutinas apie lie
tuvių dieną, transportaciją. 
programą, dienos tvarkymą, 
ženklus, bankietą ir visas kitas 
iškilmių fazes. Tai bus paskuti
nis delegatų susirinkimas prieš 
lietuvių dieną. Visi delegatai 
prašomi būtinai atsilankyt.

(K. S. K.).

Išvažiavimas Sekmadieny, liepos 9 
dieną. 1933, Tautinės Parapijos, Dam
brausko Darže, Justice Park, 10 vai. 
ryto trokas lauks norinčius važiuoti iš- 
važiaviman prie 35 gatvės ir Union 
Avė. Kyiečia visus Komitetas.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
<023 S. Halsted St.

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

PERKAM, KOLEKTUOJAM ir su
randam njorgičius — notas — jųdgmen- 
tus, vekselius — kontraktus ir pakavotą 
turtą išieškom — Parupinam įrodymus 
(evidence) teismuose - pagal reikalą. 
Viršminėtais reikalais kreipkitės 

PUBLIC SERVICE OFFICE 
3533 So. Hąlsted St. 

Tel. Yards 1433

RENDON krautuvė. Restauranto 
fikčeriai parsiduoda pigiai. Gera vieta 
aludei. 604 West 37th St.

PASIRENDUOJA štoras Brighton 
Parke, geras dėl bile kokio mažo biznio, 
apšildomas. Renda pigi, buvo barbernė 
per ilgus metus. Atsišaukite *

4341 Archer Avė.

Business Service
Biznio Patirnavimas

PASIRENDUOJA Storas su ruimais 
tinka dėl aludės ar bučernės.

3514 So. Emerald Avė.

Ryt Joniškiečiai va
žiuoja j Sand Dunes

Rytoj, liepos 9 d. Joniškiečių 
L. K. klubo nariai važiuoja j 
Indiana valstiją praleisti vasa
ros dieną prie Michigan ežero, 
maudytis jo .vandenyse ir kvė
puoti tyru pavandenio oru.
■ Nariai trauks j Beverly Sho-

Roseland. — Kakangi K irD. Susi
vienijimo išvažiavimas neįko pereitą 
sekmadienį iš priežasties lietaus, tuo 
tikslu komisija ir vadlyba turėjo susi
rinkimą, jame nutarė rengti išvažiavimą 
ateinantį sekmadienį, liepos 9 d. Wash- 
ington Heights miške, 107 ir May St. 
Programe bus muzika, šokiai, žaismės, 
visokių pamarginimų, garsakalbiai. Ga
lima bus girdėti visas programas miške, 
o prie to visokių užkandžių ir štlto alaus 
Washington Heigts miške šiemet niekas 
dar nerengė išvažiavimo. Medžiai gra
žiai žaliuoja ir pieva dar nenuminta, 
gerai bus pasivaikščioti atsilankiusiems 
svečiams. Yra dvi geros vietos dėl bas- 
bolės lošimo. Užprašome visus atsilan
kyti ant šio linksmaus pirmo išvažiavimo.

Komitetai.

Lietuvių Moterų Dr-jos Apivietos su
sirinkimas įvyks antradieny, liepos 11 d. 
1933 Sandaros svet., 814 W. 33 St. 
8 va. vakare, yra svarbių reikalų drau
gijos labui aptarimui. Visos narės esat 
kviečiamos atsilankyti ir užsimokėti mo
kesčius, taipgi atsiveskite naujų narių.

Sekreteru.

Draugystė L. V. Amerikoj No. 1 lai* 
kys savo mėnesinį susirinkimą liepos 9 
d., 1933 1 vai. po pietų A. česnos svet. 
4501 S. Paulina gat. Draugai ir drau
gas malonėkite atsilankyti. Yra svarbių 
dalykų aptarti. Sekretoriaus naujas ad
resas Joe Dabulskį, 3044 N. California 
St., Chicago, III.

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Praiome į musų ' daržų.

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

AR JŪSŲ STOGAS ĮKIAURASf

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

RENDON 4 kambarių cottage užpa
kaly kampinio loto su furnace šiluma, 
renda $16.00. Bedarbiai prašomi neat
sišaukti. 5659 S. Fairfield Avė.

RADIO KUUBO 
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ 
(APART NEDfiLD.) 
Iš STOTIES

1210 KILOCYCLES.
247.8 M.E TERŠ

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nevežame ir į tolesnias vietas 
Sųpakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ

3358 So. Halsted St. Chicago. III.

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

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokųmetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokj teikia “Landlords“ ištaigos

,1...........    ii

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa* 
vininkams reikale nesusipratimų su ten* 
dauninkals. Maž& narini mokestis. Exper» 
tų patarimas visose namų savininkų Ir 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo* 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. {žymus namai originalio ir vie
nintelio. namų savinirikų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951*2952

Męs esame jau lino adresu virš 40 metų

—
Real Estate For Sale

Namai-žemž Pardavimui

NAUDOKITĖS PROGOMIS 
2 flatų naujas muro namas, 5 ir 5 

•kamb. — apšildomi. Randasi gra
žiausioj lietuvių kolionijoj Marųuette 
Parke. Namas kainavo $15,000. Da
bar parduosime tik už $8300, įmokėt 
$1500 arba daugiaus.

4 flatų naujas moderniškas muro 
namas. Randasi Marųuette Parke. Na
mas kainavo pabudavop $30,000. Da
bar mortgeČių savininkas atiduoda tik 
už $13,800, įmokėt $2500, arba dau
giaus. Kitus savininkas paliks mortge
Čių ant namo be komiso.

4 kamb. muro namelis, nėra skolos. 
Mainys į 2 flatų po 4 kab. Marųuette 
arba Brighton Parke, kuris turi nedau- 
giaus kaip $5000 mortgeČių.

5 kamb. naujas muro bungalow ir 
garažas. Randasi gražioj vietoj. Par
duosime tik už $4850. įmokėt $1500.

Prezidentas Rooseveltas pataria pirkti 
namus dabar, nes pinigų vertė krinta, 
o kainos kįla.

Kreipkitės kasdien, vakarais arba ne
dėliomis iki 1:30 po pietų pas 

K. J, MACKE—- MAČIUKAS 
6812 So. Western Avė. 

Tel. Prospect 3140

, PARDAVIMUI medinis namas 6 ir 
6 kambariai puikiausiam stovy, b atge
nąs už $2500. 555 W. 42nd St. Tel. 
Yprds 5719.

PARSIDUODA labai pigiai namukai 
Marųuette Parke geroj vietoj, 7 kamba
riai, cemento pamatas, garadžius, fur- 
nisu šildomas, kaina $3,500, - įnešti 
$1000. Kitus kas mėnesį mokėti kaip 
rendą.

MRS. MONIKA. 
7210 So. Western Avė. 

Tel. Hemlock 8055

PARDAVIMUI 2 po 6 mūrinis na
mas, garu apšildomas su visais įtaisy
mais. 5 metų senumo, arba mainysiu 
ant cash farmos. 5526 Lake Park Avė.

PARDUOSIU ar mainysiu bizniavą 
mūrinį namą, 6 kamb. užpakalyj ir 6 
viršui, karštu vandeniu šildomas, randa
si Marųuette Parke 2553 W. 69 St. 
Phone Prospect 7045.

MANO $2500 morgičius ir $2000 
casb nupirks mano 6 kambarių mūrinį 
cottage, furnace Šildomas, elektra, mau
dynė, ir 2 karų garadžius.

3601 So. Seeley Avė.

BARGENAS. Pardavimui moder
niškas 2 flatai — 6 ir 6 kambariai, ga
rų apšildomi, 2 karų garadžius.

6614 So. Artesin Avė.

PARDAVIMUI groserrtė ir bučernė 
maišytų tautų apgyventa. Naujas sta- 
kas ir rakandai, turiu parduoti, nes rei
kia mokėti mortgiČiai ant namo.

5 700 So. Honore St.

PARDAVIMUI grosetnė ir “delicates- 
sen”. Parduosiu pigiai, biznis išdirbtas, 
turiu apleisti Chicagą. 6009 S. May 
St. Tel. • Hemlock* 4555 po septynių 
vakare.

elektra ? taisymui če- 
'Veęykų šapai mainysiu ant gero automo
bilio. <443J)‘ Archer Avė. '

PARDAVIMUI groserne labai pi
giai. Visas tavoras pirmos rūšies. Esu 
priverstas greitai parduoti.

1408 S. Union Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

BARGENAS, 5 akrų farma, 125 
mylios nuo Chicagos, visa dirbama, prie 
Ladd, III. su triobomis ir gyvuliais. 
Kreipkitės laišku J. K. Box 46. Ladd, 
III.

Exchange—Mainai
ANT MAINŲ;

Trijų flatų po 5 kambarius namas, 
18tos apielinkėje, be jokių skolų, mai
nome ant bungalow su 5 ar 6 kamba
riais, South Sidėje. Kurie esate ap
sunkinti su morgičiais ir kitais mokes
čiais, gausite labai gerą mainą.

Atsišaukite greitai.

736 West 18th Street.

REI^DON 6 kambarių flatas, šviesus, 
naujai išdekoruotas. Nebrangi renda, 
Marųuette Parke.

2505 W. 69 St.

ANT RENDOS Storas su visais sa- 
liuno Įrengimais, renda nebrangi, lygtas 
ant- 3 metų. Galite atsišaukti subatoj 
ar nedėlioj visą dieną, 6826 S. Racine.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA 2 kambariai pato

giame bungalow. Tik 2 esame Šeimynoj 
7042 So. Campbell Avė.

FORNISIUOTI kambariai ant ren- 
fornišiai, maudynės 

visi parankumai, už
dos. Visi nauji 
šiltas vanduo ir 
labai prieinamas kainas dėl, parodos lan 
kytojų.

4449 So. Halsted St. 
Tel. Yards 5738-

KAMBARYS ant rendos dėl vaikino 
ar ženotos poros su valgiu ar be valgio. 
4508 S. California Avė., Ist floor.

‘ PASIRENDUOJA kambarys, apšildo 
mas ir pigūs, prie mažos Šeimynos.

3427 So. Emerald Avė.

PASIRENDUOJA 
arba merginai bei 
So. Emerald A ve*

ruimas vaikinui 
vedusiai porai, 3127 
(2ros lubos)*

GRAŽUS 6 kamb. bungalow. mo
derniški įrengimai, garadžius, alyva ap
šildomas. yardas su daržu, vešu. Reikia 
pamatyti kad įvertinti. Savininkas pas
tatė ir parduoda pigiai. 6141 Eo. Tal- 
mSn Avė. Tel. Hemlock 5707.

34 AKERIAI derlinga fartna, neper- 
toli nuo Chicago;, su gerais budinkais. 
gyvuliais įr farmos įrankiais. 32 ake- 
riai dirbamos, 2 akeriai miško. Laukai 
apsėti. Iš priežasties senatvės parsiduoda 
tik už $2,700, lengvom išlygoms.

Geriausia vieta dėl sąliuno, prie di
delio teatro ir netoli dirbtuvių, yra šro- 
ras ir 5 moderniški kambariai užpaka
lyje, karšto vandenio šiluma. Parsi
duoda už pusę kainos lengvo išlygom.

Atsilankykite dieną ar vakarais pas.

JOSEPH YUSHKEWITZ, 
3647 Archer Avė. 

Tel. Virginia 0757

VIENAS IR DAUG 
Parinkta* Bargenas 

ŠIO LAIKO 
Taip pigiai —. kad skaudu pasakyti.

6 flatų mūrinis namas viskas įreng
ta ir prižiūrėta kaip reikia, o ko trūk
sta — tai matykit. Kaina $6000.

Priimsiu morgičių ir cash į kainą. 
Namas Bridgeporte — geroj vietoj, 

šaukit Yards 1433

PARSIDUODA 5 kambarių na
mas, lotas 60x125. netoli Kazimierinių 
kapinių. Kaina $2500. Atsišaukite pas 
savininką. 1021 W. 60 St. Telefonas 
Englewood 2116.

PARSIDUODA bizniavas namas su 
bučerne, didelė krautuvė, galima pada
ryti ir aludę arba priimsiu į mainus, 
nedidelį namą arba Lietuvoj nuosavybę. 

6001 S. Carpenter St.

SVEČIAI ATVAŽIUOJA!
PRIRENGKITE SAVO KAMBARIUS!
Neužilgo iš visokių vietų suvažiuos daugelis žmonių į 
Lietuvių Dienos Iškilmes, Pasaulinėj Parodoj, liepos 16 
d. Nemažas skaičius pasiliks savaitei, kitai, kad viską 
gerai apžiūrėti ir su Chicaga susipažinti.

Atvyks ne tik pavieniai, bet ir daugelis šeimynų. Vi
siems jiems bus reikalingos vietos apsigyvenimui.

Kai kurie eis į kotelius, bet didžiuma samdysis pri
vatinius, mebliuotus kambarius.

Jeigu jus turite liuosą kambarį, praneškite svečiams 
apie tai per NAUJIENAS

Kainos ant skelbimų dabar labai nupigintos. Skelbi
mų priėmėja maloniai supažindins jus su musų žemo
mis ratomis.

pasigarsinkite

Padarykite tai šiandien — neatidėliokite, Patelefo 
nuokite.
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