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Anglija,

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVONgaminti nuo

ORĄ

TeL Canal 8500

Keturi ugniagesiai su 
žeisti gesinant gaisrą

1,000 žmonių žuvo 
Chinijos potviny

Dideli potvyniai Den- 
ver, Colo., apielinkėj

Reikalauja iš jų po $1,000,000, 
kuriuos buk jie nusukę vals- 
ti jai, nesugrąžindami gautų už 
valstijos pinigus nuošimčių.

Kerner patraukė 
teisman buvusį gub. 
Small ir Sterling Anglija, Francija, 

Italija protestuos 
prieš Vokietiją

Skalbyklų darbininkėms nūs ta- 
tyta tiktai $5.67 minimum al
ga už 45 vai. darbo savaitę

reikalaus, kad 
pritaikintas 

prižiūrėjimas 
gali padaryti

Vokietijos naziais 
dar nuožmiau elgu

sis su kaliniais

Už poros dienų Visi maištininkai 
bus nugalėti ir visas kraštas 
bus galutinai francuzų pa
vergtas

Francija baigia pa 
vergti Morokko

Buvo Olšausko turto globėjas, antru sykiu 
suimtas, prisipažino Olšauską nužudęs

kalbasi 
norėda-

kasyklose ir 
darbininkai dirbs

100 žmonių mirė nuo 
karščių rytinėse 

valstijose

Chicagai ir apielinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana 
Sauja:

Giedra, tiek pat vėsu.
Saule teka 5:46, leidžiasi 8:

Turint tokius konkrečius ži
liui įtarti įrodymus, krim. po
licija iš naujo areštavo žilių 
ir pradėjo jį kvosti.

BLOOMSBURG, Pa., r. 3. — 
Mūrininkas Wm. Wagner, 61 
m., pasimirė už 15 minučių po 
to, kai jį į kaktą įkandp bitė.

‘Lietuvos Žinios’ ga 
-jttkJLituanicos vež- 

tas “Naujienas”

nūs 
būt

Penktadienis, Rugpiutis-August 4 d., 1933

BERLYNAS, rugp. 3.-^Nors 
su politiniais kaliniais Vokieti
jos kalėjimuose yra labai nuož
miai elgiamąsi, bet Prūsijos 
kabinetas ir tuo dar nepasiten
kina ir nutarė su jais elgtis dar 
nuožmiau, kad labiau įgąsdinti 
busiančius nazių priešininkus.

Ir privilegijuotų kalinių at
imtos teisės užsiimti sportu ir 
kitomis pramogomis, o papras
ti kaliniai, ypač “valstybės prie
šai” bus pasodinti į karcerius 
ir matinami tiktai duona ir 
vandeniu.

WASHINGTON, rugp. 3. — 
Pakeitimai prezidento Roosevel- 
to paskelbto kodekso nuolatos 
didėja, industrinei administra
cijai darant nuolatinius nusilei
dimus samdytojams. Daugeliui 
industrijų leista žymiai pakeis
ti kodeksų ir vistiek gauti NBA. 
ženklą.

Aptiekus prašo, kad jų darbi
ninkams butų leista dirbti 56 

po 8 va-

Karo laivynas staty 
sis 37 laivus

Industrinis'administratorius nesimaišys į 
angliakasių streiką. Ruoš kodeksą 

anglių kasykloms

CHICAGO.—Chase mokykloj, 
prie Point St. ir Armitage Avė,, 
rūsy rastas nušautas tos mo
kyklos dženitorius Joseph Sac- 
co., 28 m., vedęs, gyvenęs 2011 
N. Califomia Avė. Manoma, 
kad jį nužudė plėšikai, kurie tai
kėsi apiplėšti mokyklą.

Industrinė adm. daro 
didelių nusileidimų 

samdytojams

NEW YORK, r. 3. —Pereitą 
savaitę buvo mažiau biznių ban- 
Jcrutijimų, negu kurią kitą sa
vaitę šiais metais.

Kaip iš Kretingos praneša, 
buvę žmonių, kurie matę J. ži
lių su šautuvu bėgant Olšauską 
nušovus, žilius pastebėjęs, kad 
jį pašaliniai žmonės matė, tuoj 
šokęs prie tų žmonių ir juos 
ginklu* prigrasinęs tylėti, o jei 
ne, tai nužudysiąs, nors ir po 
dvidešimt metų. Įbauginti žmo
nės ir tylėję ,kol pagaliau buvo 
įtikinti, kad žmogžudystės ne
galima slėpti ir pasakė ką ma-

Daugelio žmonių aukso ka
syklų apielinkėse pasigendama 

daugelis jų pabėgo į kai- 
ir tuo išsigelbėjo, bet gal- 
yra ir žuvusių,

VVASHINCTON, r. 3.— In
dustrinis administratorius John
son išgavęs sutikimą, kad ang
lių kompanijos tarsis su ang
liakasių unija, kad užbaigti 
30,000 Pa. angliakasių streiką, 
urnai permainė savo nusistaty
mą ir paskelbė, kad jis visai 
ne vietoj įsimaišė į angliakasių 
streiką ir jis nebedarys jokių 
pastangų jį sutaikinti.

Frick Coke Co., kuri priklau
so plieno trustui, derybos su 
unija neįvyko, neatėjus kompa
nijos atstovams.

Išrodo, kad dėl angliakasių 
streiko sutaikimo bus laukiama 
paruošimo abelno anglių kasyk
lų kodekso. Svarstymai to ko
dekso prasidės rugp. 8 d. Kaip 
matyt, unijų klausimas tebėra 
neišrištas ir dar unijoms teks 
vesti didelę kovą už jų pripa
žinimą anglių ir plieno pramo
nėje.

Dalis miesto užlieta dėl nuo 
debesio pratrukime pasidariu
sio potvynio. Yra ir žuvusių 
žmonių

PARYŽIUS, r. 3. —Po 10 me
tų atkaklios kovos su maištin
gomis gentimis, Francija baigia 
pavergti Morokko, Afrikoj.

Maištininkai yra galutinai 
sumušti ir tikimąsi, kad už 48 
valandų Francija galės paskelb
ti, jog Morokko yra galutina 
numalšintas ir pavergtas.

Paskutiniai maištininkų bū
riai yra.apsupti, jų vadas už
muštas ir tikimąsi, kad jie greit 
bus išnaikinti. Maištininkai ka
riauja labai atkakliai, bevelyda
mi verčiau mirti, kartu su savo 
žmonomis ir vaikais, negu kad 
pasiduoti Francijos vergovei.

Niekurie laivai atiduoti priva 
tiniams kontraktoriams, ku
rie gi bus statomi, valdžios 
jarduose

KAUNAS, liepos 20.— Kai 
tik Olšauskas buvo nužudytas, 
kriminaline policija tuojau įta
rė bu v. Olšausko turtų globėją 
kai Olšauskas sėdėjo kalėjime, 
kuris su Olšausku paskutiniuo
ju metu bylinėjęsis. Tačiau/ 
truko davinių žilių apkaltinti, 
nes Olšausko nužudymas buvo 
stipriai užtušuotas, žilius buvo 
paleistas, o kriminalinė polici
ja savo darbą tęsė toliau*.

Kaip žinia, žuvusieji lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys Girė
nas vežėsi savo lėktuve Litua- 
nica ir visą pundą specialio la
kūnams 
numerio 
numeriai 
Lietuvos

CHICAGO.—Gesinant gaisrą, 
kuris kilo trijų augštų mūri
niame name prie 1419-21 E. 66 
Place, liko sužeisti keturi ug
niagesiai. 30 žmonių, kurie gy
veno tame name ,liko be pa
stogės.

Namo savininkas Thomas Bū
tina liko areštuotas. Ugniage
siai sako, kad gaisras kilo iš
karto trijose vietose ryšyje ir 
buvusi jaučiama stipri gasolino 
smarvė.

PARYŽIUS, r. 3. — šiandie 
savo namuose pasikorė Geor
gės Mesmaeker, vienas iš gar
siausių ir populiariškiausių 
Francijos operos dainininkų. Jis 
per daugelį metų buvo žymiau
sias Opera Comiųue daininin
kas, bet pastaruoju laiku gyve
no dideliame skurde.

BREMENHĄVEN, Vokieti
joj, r. 3.— Charles Manger, 
Stanfonį universiteto studen
tas, turtuolių vaikas, kuris lai
ve Bremen netyčiomis nušovė 
savo drąUgą Kari Werner Heye, 
New Yprko brokerį liko Vokie
tijos teismo
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Viršuje: Pennsylvanijos milicija vyksta į streiko lauką, dabo 
ti tvarką ir suvaldyti šerifo mušeikas, visame streiko 
Uniontovvn apielinkėj e, paskelbtas karo stovis.

Apačioje: būrelis streikuojančių angliakasių. Su jais 
p-lė Elizabeth Wight, Philadelphijos socialė darbuotoja, 
ma sužinoti streikierių nusistatymą.

Wastiingtonas nusilei 
tižia samdytojams

debe
van

Skalbyklos yra išdalintos pa
gal distriktus. Visose jose bus 
dirbama 45 vai. į savaitę. Dar
bininkės pietinėse valstijose 
gaus 14c į vai., pietvakarinėse 
20c., šiaurinėse 22'/> ir rytinė
se 25c. Vyrai darbininkai gaife 
nuo 20c pietinėse valstijose, 32 
c pietvakarinėse, ir šiaurinėse 
ir 40c rytinėse. Mažesniuos 
miestuose algos bus 10 nuoš. 
žemesnės. Baltkalnieriai darbi
ninkai gaus nuo $1 iki $2 į sa
vaitę žemiau prezidento mini
mum algos ir dirbs 45 vai. sa
vaitėje, vieton 40 vai.

Zinko pramonėj 
refinerijose, 
42 vai. ir gaus, sulig apielinkės, 
ni.to 30 c iki 39c į vai.
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pre
zidento kodeksas nepakeičia tų 
kontraktų, kuriuos unijos turi 
padariusios ( su samdytojais, 
nors darbo valandos ir nesu
tiktų su prezidento nuostatais. 

Federalinis geležinkelių ko
ordinatorius pasiuntė telegra
mas visiems geležinkeliams, kad 
jie, kur tiktai galima, padidintų 
samdą ir pakeltų algas. Bet 
apie darbo valandų sutrumpi* 
nimą geležinkelių darbinin
kams, telegramas neužsimena.

Betgi didžiausių nusileidimų 
industrinė administracija pa
darė skalbykloms ir zinko pra
monei.

Laikinas skalbyklų kodeksas, 
kurį industrinė administracija 
patvirtino, nustato tiktai $5.67 
minimum algą į savaitę, kuomet 
prezidento nustatytoji alga yra 
$14 savaitėje.

PEIPING, r. 3. —Iš Sian gau
ta žinių, kad pratrukus Chian 
upės apsaugos sienoms ties 
Sanyuan, pasidarė didelis pot
vynis, kuriame žuvo 1,000 žmo
nių, taipgi daug gyvulių.

J.Žilius Prisipažino Nužudęs 
Kun. Olšauską

Protestuos prieš Vokietijos na- 
zįą metiką lėktjtvais lupelių 
Vįennoje,<įtaipgr prieš įtadio 

propagandą ;

LONDONAS, r. 3
Francija ir Italija sutarė bend
rai protestuoti Vokietijai prieš 
Vokietijos varomą propagandą 
prieš Austriją, kurioj naudoj a- 
mi Vokietijos lėktuvai mėtymui 
lapelių iš oro Viennoje ir Vo
kietijos radio, per kurį nuola
tos puolama Austrijos valdžia.

Protestas bus paremtas ke
turių valstybių paktu, kurį yra 
pasirašiusi ir Vokietija. Tame 
pakte tos keturios šalys prisi* 
žada išlaikyti taiką per 10 me
tų. Vokietijos gi tokie žygiai 
kaip tik gręsia taikai ir gali iš
šaukti karą.
Anglija susirupinusi Vokietijos 

ginklavimusi
Anglija gi tuo tarpu teirau

jasi kitų šalių nusistatymo 
prieš Vokietijos slaptą ginklavi
mąsi ir dėl bendro protesto 
Vokietijai ir tame dalyke.

Vokietija, kuri Versallės su
tartimi negali turėti karo lėk
tuvų, dabar bando juos įsigyti 
Anglijoj. Anglija nesutiko par
duoti. Privatiški užsakymai 
Anglijos firmoms irgi tapo su
laikyti.

Be to yra žinoma, kad Vokie
tija dirbdinasi tankus, kas irgi 
yra uždrausta. Iš Vokietijos 
tremtinių sužinota, kad Vokie
tija ginkluojasi slapta ir yra 
padavusi kanUolių užsakymus 
kaimynėms valstybėms. Taipgi 
statosi dirbtuvę 
dingas cįujas.

Anglija galbūt 
butų Vokietijai 
internacionalinis 
ginklavimosi, ką 
tautų sąjungos taryba.

CHICAGO—Generalinis vals
tijos prokuroras Otto Kerner va 
kar Chicagos teismuose užvedė 
dvi bylas, vieną prieš buvusį gu
bernatorių Len Small iš Kanka 
kee, o kitą prieš buvusį vice-gu- 
bernatorių Fred E. Sterling iš 
Rockford. Iš abiejų reikalauja 
ma po $1,000,000, kuriuose jie 
buk neatsiskaitę su valstija.

Kartu su jais patraukta teis
man ir apie poras desėtkų kitų 
žmonių, kuriuos kaltinama nu
sukus valstijai nemažai pinigų.

Small ir Sterling yra kaltina
mi, kad jie būdami valstijos iž
dininkais, nesugrąžino valstijai, 
bet pasilaikė sau titos pinigus, 
kuriuos jie gavo kaipo nuošim
čius už bankuose laikomus val- 
tijos pinigus.

Panaši byla jau pirmiau bu
vo prieš juos užvesta, bet buvęs 
prokuroras Carlstrom ją panai
kino. Jau keli mėtai atgal dėl 
to dalyko buvo teisiamas guber
natorius Small ir teismas pripa
žino, kad jis gautus nuošimčius 
turi sugrąžinti valstijai. Bet au- 
gščiausias teismas parėdė, kad 
byla butų išnaujo nagrinėjama. 
Tečiaus naujo bylos nagrinėji
mo niekad ir nebuvo.

Kilus sąjūdžiui dėl nuošimčių 
pinigų, Sterling sugrąžino vals
tijai $100,000, o gub. Small po 
ilgo derėjimosi sumokėjo $650,- 
000. TečiaUs prokuroras Kerner 
mano, kad to neužtenka ir iš 
abiejų dabar reikalauja po $1,- 
000,000.

Specialiais prokurorais šioje 
byloje paskirti Hadley, kuris 
ir pirmiau vedė tas bylas ir 
Kriete iš Kenilworth.

Kerner sako, kad jis tirsiąs 
ir kitų buvusių valstijos virši
ninkų veikimą ir trauksiąs juos 
į teismą, jei rasiąs nusikaltimų.

DENVER, Colo., rugp. 3. — 
Cherry upelis, kuris jau ne kar 
tą yra užliejęs Denver miestą, 
pradžioje to miesto kurimos ir 
dabar buvęs suvaldytas storo
mis cementinėmis sienomis, va
kar išsiliejo per sienas ir už
liejo žemesniąją miesto dalį, 
nunešdamas du* tuiltus.

Potvynis pasidarė dėl 
šio pratrukimo. Pakilęi 
duo tuoj nunešė vieną medinį 
tiltą, o paskui ir geležinį. Van
duo persiliejo per 4 pėdų augš
čio sieną ir užliejo dalį miesto.

Pačiame mieste žuvusių nė
ra. Bet ties Mathieson, kuris 
taipjau4 liko paliestas debesio 
pratrukimo, viena moteris liko 
nunešta 6 pėdų augščio van
dens bangos, kuri ją pastvėrė 
kieme.

Prisibijoma, kad toje apie 
linkėję ir daugiau žmonių žu
vo, bet nutrauktas susisiekimas 
neleidžia patikrinti.

Tuoj po pirmojo ,potvynio 
pratruko Castlewood tvenkinys 
ir pasidarė naujas didelis pot- 
vinys. Apie besiartinantį nau
ją pavojų gyventojai tapo įspė
ti telefonu ir savanoriais pra
nešėjais.

DENVER, Colo., r. 3. —Vė
liausiomis žiniomis, laike antro 
potvynio, ? kuris pasidarė pra
trukus Castlewood tvenkiniui, 
da du* žmonės prigėrė ir apie 
5.000 žmonių, turėjo aplęisti sa
vo namus. Nuostoliai^ siekia 
$1,000,000. Tvenkinys pratruko 
negalėdamas išlaikyti spaudimo 
to vandens, kuris ten susirinko 
po keturių debesų pratrukimų, 
kurie aplankė pietrytinę Colo- 
rado laike pastarųjų 24 valan
dų. Iš tvenkinio vanduo išsi
liejo 9 pėdų augščio banga ir 
nusirito žemyn upe, uždedamas 
visą apielinkę ir nunešdama til-

valandas savaitėje -
landas per 7 dienas

Taipgi Richberg, NRA 
vokatas, “išaiškino”, kad

pašvęsto “Naujienų” 
(birželiolO d.). Tie 
buvo vežami įvairiems 
laikraščiams ir žymes

niems asmenims. Iš to nume 
rio ir tapo nustatyta lakūnų 
asmenybė, kai jie susidaužė Vo
kietijos Pamario miškuose.

Jai? pirmau buvo pranešta, 
kad tą lakūnų vežtą “Naujienų” 
numerį gavo “Lietuvos Aidas”. 
Dabar gauta žinių, kad tą nu
merį gavo ir kitas Kauno dien 
raštis—“Lietuvos žinios”.

Tiktai Doleriais
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.

iU.M.**-y***ft*

Daugiausia žmonių mirė New 
. XYorkęy; K^šti^vjau pradeda
OLtsluftti fcj f.\-

Žilius prisipažino
žilius ilgai ir atkakliai gynės, 

bet kai liudininkai patvirtino 
matę jį bėgant iš nužudymo vie
tos, ir pats žilius prisipažino. 
Be to, žilius papasakojo smul
kiau kaip nužudęs Olšauską, 
kokiu ginklu* ir kur tą ginklą 
paslėpęs.

žiliaus nurodytoj vietoj ras
ta jo paslėptas ginklas. Tačiau 
kriminalinė policija nužudymo 
priežastis ir tikslą tyrinėja to
liau. Manoma, kad žilius turė
jo bendradarbių, kurie buvo 
taip pat suinteresuoti Olšauską 
nužudyti ir susidėję organizavo 
Olšausko nužudymą.

Kaune areštuotas Antanas 
Budrys

Kai kurie nužudymo siūlai 
vedą į Kaune gyvenantį pil. A. 
Budrį, iš žmonos Olšausko gi
minaitį. Budrys ne tik Olšaus
ko giminaitis, bet dar vedęs 
kitų Olšausko giminių bylas 
prieš Olšauską. Taigi Budrys 
Kaune areštuotas ir nugaben
tas Kretingon kvosti.

J NElW YORK, rugp. 3.—Dau- 
gaių kaip, 100 žmonių mirė ry
tinėse valstijose nuo didelių 
karščių, kurie prasidėjo pereitą 
šeštadienį. Tečiaus šiandie pra
dėjo debesiuotis, kilti didesnis 
vėjas, kuris galbūt karštį nors 
kiek išblaškys.

Vakar New Yorke ir apie
linkėj mirė 29 žmonės. Visa per 
šią karščių bangą į penkias 
dienas mirė 56 žmonės.

Antras labiausia nukentėjęs 
nuo karščių miestas yra Phila- 
delphia, kur mirė 21 žmogus.

Kitose vietose kiek mažiau 
žmonių mirė.

Susirgimai siekia šimtais.
Labiausia gyventojus vargi

na didelė drėgmė, delei ko karš
tis darosi nepakenčiamas. Tūks
tančiai žmonių miega parkuose. 
Meras paskelbė, kad 60 prie
plaukų irgi bus atidarytos pub
likai.

Richmond, Va., buvo tiek 
karšta, kad vagilis, kuris' įsi
laužė į ofisą, kad išplėšti s ei-
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WASHINGTON, rugp. 3. - 
Jungt. Valstijų karo laivyno 
departamenta šiandie padavė 
užsakymus privatiniarris Ron tr
aktoriams pastatyti 21 karo 
laivą. Be to pačios valdžios 
laivų statymo jarduose bus sta
tomi 16 laivų.

Statomi laivai bus įvairaus 
dydžio, pradedant nUo kruize- 
rių, baigiant submarinais.

-..v', '0 K)
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Penktadienis, rugp. 4, ’3Š

KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich

yra

Antras “Naujienų
JVAIRENYBES
Oras, kuris žudo PIKNIKAS

Rug liučio-Augusi 13,1933
Birutės ’ ’ Darže

Taukai MUM

Vieni MUILAS

M Danai >09

pastarųjų 
plaučiai

Armour’s Svaro 
ŠTAI?” kartonas

apa- 
kaip

Urugvajaus lietuvių 
kolonijos gyvenimas

iROOT BĖER
SODA
GINGER ALE

Mineralines dadelytės

ka į žmogaus kv&pavimo 
Jų Riešam Ma 

wikiarit ueį^rtįftMnm.

Sankrovose
■-« t ■: ■' ' "“T1

WARD’S” Cherry Angel^FOcd Kfei

~ Iną a 
tnaąovmauc

Keliaukite Lietuvoin
'‘Naujientj’ Laivakorčių 

Patarnavimu

i 11*1# i t

randantieji dažniausia rudenį 
turi savy labai kenksmingų 
mikrobų: tokiu budu plečiasi 
gripas, bronchitas, angina ir tt.

Ne .mažiau •kenksmingos 
fmtfllarukšties mbldkiilės, 
rios atsiranda iŠ ’fcaminų. 
pakl iudama. j kvėpavimo Apara
tą, pamažu ardo 'Organizmo 
'tfrikldlius.

žmonės dirbusieji šiose or
ganizacijose nesigailėdami sa
vo energijos, sunkiai uždirbtų 
centų ir darbo, padėjo pirmus 
Urugvajaus lietuvių kolonijos 
kultūrinio bei visuomeninio gy-. 
venimo pamatus. Dvejus metus 
šis darbas vystėsi ir plėtojosi. 
Bet tik dvejus metus. 1931 m. 
visuomeninin lietuvių -gyveni- 
man ‘ima briautis visokie kar
jeristai, žmonės nustoję gero 
vardo.

Pirmieji padėjusieji pamati
nius Urugv. lietuvių kolonijos 
kultūrinio bei visuomeninio gy
venimo akmenis liko “pralai
mėtojais” ir neteisingai turė
jo užleisti vietą tiems, kurie, 
paskui pirmųjų šventus idea
lus sutrypė kojomis, 
siekdami karjeros, antri •nesu
gebėdami ar nemokėdami dirb
ti visuomeninio darbo, treti 
viską stengdamiesi užtraukti- 
ant' savo kurpaliaus, savo as
meninių interesų naudai, ėmė 
griauti Urugvajaus lietuvių 
kolonijos kulturinj bei visuome
ninį darbą.

Dabar visose organizacijose 
ima reikštis fluktuacija. po

Programas ta jvairus ir įdo®us 
Tėmykite praneštais.

Urugvajaus lietuvių koloni
jos kuiturinis bei visuomeninis 
gyvenimas ima reikštis tik nuo 
1929 metų, kada čia susikon
centruoja 
apie 8 tūkstančius tautiečių. 
1929 1930 metai yra vieni iš 
prog resy v ia usi ų U rugvaj aus
lietuvių kolon. kultūrinio gyve
nimo metų. Tais metais čia įsi
steigia tvirčiausios su stipriau
siomis inteligentinėmis pajėgo
mis, organizacijos, draugijos, 
sporto, meno bei dramos rate
liai. Tais metais Urugvajaus 
lietuvių kolonijoje pradeda visu 
cstažu savo visuomeninį gyve
nimą.

Bene tvirčiausiai ir geriau
siai organizuojasi “Urugvajaus 
socialistų partijos lietuvių sky
rius”, netoli teatsilieka “Kul- 
turinė-Ekonominė draugija” ir 
“Urugvajaus dramos mėgėjų 
būrelis.”

Urugvajaus S. P. L. sk. 
nors, kaip politinė partija, dau
giau atstovavo vieną kolonijos 
dalį, bet gerai pažinę bendrą 
visos kolonijos opiniją, su ja 
mokėjo gerai sugyventi ir bu
vo įgyjęs daug simpatijų, to
dėl jis žymiai augo, stiprėjo ir 
tvirtėjo. 1931 met. skyrius iš
leidžia savo organą “Naująją 
Jangą”. Tai buvo pirmas ir 
vienintėlis Urugvajaus lietuvių 
laikraštis.

jei ir toliau lietuviai rodys sa
vo nekultūringumą,

kaip dabar ir lietuvių koloni
joj vadovaus šiaudiniški “vis 
suomenės veikėjai” ir toliau 
gėda vadintis europiečiais, Ci-? 
•vilizacijos lopšio vaikais, iš 
kurio bene bus vienas iš dau
giau atsilikusiu nuo ‘civilizači- 
jos — lietuvis.

A. B. Gumbaragis.

•160,000 klg. dulkių per me.tUs
Miglos ir rūkas, kurie beveik 

visą laiką laikosi virš Pary
žiaus, ^yra sudaryti iš smul
kiausių mineralinių dalelyčių,

lietuviškos negerovės Pietų 
Amerikoje.

Oro higiena.
Oro kiekis, kasdien perei

nantis per žmogaus plaučius, 
šešis kartus yra didesnis už 
valgio Jciekį, pereinantį per 
pilvą ir žarnyną.

Tuo tarpu, žmogus, laikan
tis valgio higienos, visiškai ne
sirūpina apie įkvėpiamo oro 
higieną.

Prof. Garen pabrėžia šį ab
surdišką reiškinį ir kreipiasi 
į miesto savivaldybes imtis 
priemonių kiek galint švarinti 
orą nuo prikibusių prie jo įvai
rių dulkių dalelyčių. Pirmon 
galvon, reikia prie visų kami
nų įtaisyti elektros prietaisus, 
kurie sulaikytų pelenus, du
rnus ir smilkalus.

Urugvajaus Kulturinė-Ekono- 
minė draugija.

įsteigė nedidelį, bet visiems 
prieinamą ir įdomų knygynėlį.

Dramos mėgėjų būrelis 
suruošdavo dažnus vakarus, 
gegužines ir piknikus, sutrau
kdamas gražiausią ir švariau
sią Urugvajaus lietuvių publi-

Neperleidžlantis ekranas.
v ‘ i r

Miglos, apsupančios Paryžių, 
turi ’dar intą kenksmingą įta
ką: sulaiko saulės spintfu-"
lių dalį, ypatingai ultra-fioleti- 
nę spektro dalį.

Tuo tarpu ultra-fioletiniai 
spinduliai vaidina labai svarbų 
vaidmenį organizmo augime 
(ypatingai, kaulų gyvenime). 
Paryžiaus vaikų rachitizmas — 
tiesioginis rezultatas tos pilkos 
masės, kuri apgaubia pasaulio 
sostinę ir slepia ją nuo aviato
rių akių.

Gerbiamieji: .prašom visų,
Progresyvių srovių draugijų 
Detroite, kad niekas nerengtų 
pikniko rugsėjo-september 3 
d., nes LSS. 116 kuopa rengia 
išvažiavimą pas X)zaravičius 
mrft farmos. Tas nutarimas btn 
vo padarytas liepos 29 d. Sako
ma, kad Detroite trys kuopos 
rengia išvažiavimą nedėlioję 20 
rugpi učio-A u gust.

Visos trys SLA. "kuopos ren
gia tą išvažiavimą todėl nedary
kime konkurencijos ir zlasties 
vieni kitiems. LSS. 116 kuopos 
komisija:

‘L. 'Sinkus ir
F. Lavinskas.

.„„•^pakelis -TV/c 
21 -sv. pak. 17c 

LAŠINIAI Įfe
Mid’vvest” t .

pate
ikusios į ^plaučius, -adtomatiškai 
plitcfrika. T limftftiŠkufc indus ir, 
'ntrsėdtis, 'kaukia 
sklerozę. Rezultate 
nustoja savo atsparumo ir juo
se Itfbai "greit atsiranda tuber- 
kuliuęzo bacilų.

čia kalbama apie nuodingas 
dujas, ne apie nuodingą orą 
pelkėtose vietose, bet apie orą 
dideliuose miestuose, iš dalies, 
Paryžiuje, Lio U-to medicinos 
fakulteto profesorius š. Garen 
skelbia miesto oro sudėtį, į 
kurią įeina dulkės, durnai ir 
kitos kietos dalys. Gauti rezul
tatai, pasirodo, ne labai džiu
ginanti.

kairėj)., taris Imdamas #7' 
m. amžiaus buvo Berlyno šachmatų ‘čmitpionas, lošia tautom r-į 
tais su Dr. Aleksander AlckhinU, 4idburtifcfiii ^pasaulio 
matų čempionu. Jie lošia labai ^‘anglais ^adhmaiais, 
100 metų senumo, chiniečią padalyti *®š ’gryho dNi'riHlto jkatfto.'

. ..................................  JI

Pėtnyčiog 4r ŠttbiatOjj, RugpiuČio-Aug. 4 ir 5 
''MIDtyĖfcT” , i : '

SVIESTAS 25c
Srf t nrt.iy awrtr?ii .r.,..—»

skelėtos mėnesių nekhrios or- 
•ganizacijos miršta. Vietoj jų 
mėgina rodytis naujos, bet vėl 
greit {flepiliSi. Visas Urugva
jaus lietuvių kolonijos veiki 
mas liko paraližuotas.

Rašant šiuos žodžius, jei 
■Urugvajuje kokios ‘nors Orga
nizacijos ’ir ^skaitosi’ veikiančio-, 
mis, — tai tik bačka be dugno. 
'Organizacijos be narių, negali 
♦būti ’organizacijomis, o Urug
vajuje'organizacijos nors su 10 
narių, dabar nesurasi nei su 
žiburiu.

Užtektų užsienyje gyvenan
čiam lietuviui kiek pasekti čio
nykštę lietuvių spaudą, kad iš
vystų tiesą, kuri stovi anoj 
pusėj tų “visuomenės veikėjų”., 
Todėl ir nenuostabu, kad Uru
gvajaus lietuviai
ištisas 'laisvų valandų dienas 

girtuokliauja, kortuoja
iš pinigų, o nuplyšę, suvargę; 

‘bedarbiai "guli paunksnėse po 
atviru dangumi, vidtos žmonių 
neapkenčiami daugiau, negu 
kitų tautų emigrantai ir vadi
nami “ruso.”

Urug. lietuvių spauda, kuri 
turėtų gvildenti alkanų žmo
nių klausimą, koncentruotų -ir 
burtų kiek geriau pasilaikan
čių tautiečių būrelius padėti 
nuplyšusiems, basiems ir be 
pastogės broliams; .pjaunasi 
tarpusavy dėl asmeninių savo 
interesų, prisidengdami politi
nių įsitikinimų skraiste, skiria 
ištisus laikraščių špaltis šmeiž
tams ir visai šitai melų fabri
kacijai.

Šiandie Urugvajaus ir dali
nai Argentinos lietuvių spau
doje įsivystęs plunksnos bandi
tizmas.

Inteligentijos 'dalis, kuri dar 
mėgino atstatyti Urug. lietu
vių kulturinį bei visuomeninį 
gyvenimą, buvo sumaišyta su 
juodžiausiu purvu ir apšaukta 
Urug. lietuvių kdlonijos visuo
meninio gyvenimo ardytoja.

Jie, su nieku nesiskaityda
mi, varo ir toliau tą žalingą 
darbą. Urugv. lietuvių inteli
gentija tyli, daugiau ‘nieko ne
besako. Tyli ir tiek, kurie ne
privalėtų tylėti ir neleistų rišti 
visą Urugvajaus lietuvių kolo
niją prie gėdos stulpo.

Reikia Urugvajaus ir visos 
Pietų Amerikos lietuvių koloni
jos ‘kulturinį bei visuomeninį 
gyvenimą, dabartinį chaosą ir 
spaudą pertvarkyti, bet kam 
tas viskas priklauso, kas įs
tengs tą padaryti ?

Pati Pietų Amerikos lietu
vių inteligentija, kuri dar nėra 
sugadinta ir nedalyvauja šioj 
arenoj, viena pati neįstengs.

Vistiktai

II *........ ..... ...

PASTABA Datįguma "Midtfest • turi ir 
oolite pirkti pero ,mėxa. pauMtiana ir h. už

4-.... H Ui Q... |t...iLi.ii . ...............t I .II Į|

MEST

kurios mdtaukšta sniio ‘tiamę 
stenu, jgrinHinitj ‘•ir tt. it ^kurias 
gamina dumtai iš kaminų <ne- 
organiški

Tos diMytfes, 'aštrios, kaip 
adatos, wvo dydžiu ‘neviršiju 
paprasti) ^bčflčterijiy \(ilgis — ’rš 
viso 'keletą tūkstančių milime
tro'dalių). . |

Toliau, organiškos
dalelytės, kurios -susidaro ‘iš *iŠ- 
džiuvusių gatvės 'balų, mikro
bų grybelių, Miglių dulkių, as
falto k- < |

Trbf. -Gareno apskaičiavimais 
Paryžiaus'štogns ‘per 'metus- 
padengia 160,000 klg. dulkių. • *

Plaučių priešai. i

Tos dulkių dalelytės, ne vien 
nusėda ant stogų, bet ir paten-

KAVA “MicKvest” Puiki Svaro ‘mąiš. >
H/l V II Golden Santos .g gV. maiŠj55c_ 

sva/^TTTTTJTTCJ "Domino*’ Pauderiuotas U U rvK u >ar ^ridlrttas
“■kmK-^IS-RlT” 'Prirengti Miltai 
ttYžIAI Baltieji “'Comet” .........'.......J.

■Svaro Užtaras 15c
TfCTlfGON- 

y škac;
23 c

OCTAGON Muilo Pauderis 4 pak. 1 Qc. bCTĄČOl^Clea^er'3 kčn 
^Mes priimam visus Pašalpos GtoebHo Orderius.

JU||||/Ą'C “PET” Aukštas
'Eva poruotas Kenas

5 sv* 1ZC 
-MALT iEKTRACT ,,Mwweži" '3^
“Wilbert’s” *N<)iftUB?Grin4ų Vaškas Paiiitės kanas 39c 
S^HINOLA’ Čeverykų felišas 9c
^ in ^ ^eve^klišas ..=7:.Kepas 10^ 

XC^^AM CyčEESE • ■ 3 ųrnei |u ■ ^kiiis 4

‘TalMoLIVe------
'MUILAS SUPER SUOS
šrtio- i*?/* •)a •pake-

Specialė Vasarinė 

Ekskursija
UIVU “COLUMBUS”

Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT 
‘Laivas išplauks iš Ncw Vorko

RUGPIUCiO-AUGUSI 19 i, 1933
“Golumbus” yra labai įpuikus, moderniškas, didelis 32060 tonų iaivas, pabuda- 

votas tiktai keletą metą atgal.
.Apie ^komfortą ir patarnavimą kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie

tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai ‘bus ‘pdtogu ‘keliauti, ;bėt 
dr linksma, »nes galėsite .pasišokti, pažaisti ir ipamatyti- geriausius krutamas pa
veikslus. <Kiekviima minutė jūsų 'keliones Lūs ^praleista ‘smaguri ir jus ne nepaju
site »kaip atvažiuosite »į Lietuvą. •

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
J vlertą pusę . . ............ $07.00 J aJbii puses

Valdžios taksos atskilai $5.00
’Parupiii&me ddkuriientus ir išrengiame ^kelionėn. Hšreipkitės tuoj aus

Didelčs bonkos w M
(Plūs depozitas už . bonkas) a ------___

.s . ... . Svaras 2Be 
♦Kitę ButterUookies “Paul Schulze” ..... . SvarasIfBc
BA’RTDETT GRUŠIOS Paikios Galifornijos .... . 8 sv. 20c s
N&UJI ILLINOIS OBHO1.1AI ..................  . B avarai j
CALIF.'ORANŽIAI Saldus, Dideli ....................J. 2 4ttts. 37c |
NkUll įGELWl CIBULIAI Pakus

-i
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Karalienės Sabos
zemej

Kas? Kur? Kada?
WE DO OUR PART

Padarome Visiems Greitai

MADOS MADOS BIZNIERIAMS

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

PARAŠYTAS KNYGAS

kišenėj šimtinę

saldžiai tik sapnuoju

1739 South Halsted Street,2653

NAUJIENOS

THE GEEVUM GIRES

(Vardas ir pavardi)

jAdreaaa)

Fttoi 
PLAY

aš vilties nenustoju, 
krūtinėj širdis plaka

rug- 
. Mor- 
didelį

vietų 
kviečia 

visus.

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

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

VJHETOED
WH*ICIA 

AND 
MOIHERGO.

GOLDlE,1. .

OH IEAK‘ 
OH DEAR.I 
OH 60SHĮ

Naujienų” Bendrove vakar priėmė prezidento

Meilinuosiu iš .širdies; 
Nemyliu senų panelių, 
Nors jos tiktų, man išties

SfeARCH ME,DAI>» 
LET’S HUNT POR

THEM» ____ .

6OOD HEAVENS! 
HEttE ARE THElR, 
WRAPS»—WHĄT 
couldAa.me~ <

J

nežinau ’delko sunku 
jaunųjų prisibriaut.
tik einu, visur smunku

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago.
Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd] No._____
Mieros ........ — per krutinę

laiko paviešėjęs pas 
iškeliavome j Hadra- 

Keliauti teko per dyku- 
Ten žmonės gali gyventi

Konkurentas atsirandtf
Tuoj nuo manęs pavilioja, 
Mano siela skausme skenda 
Veltui

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

linksma man gyventi 
jaunas aš esu;
jau pradėsiu senti, 

po biesų?

1739 SO. HALSTED ST 
Ghicago, III.

Prie
Kur
Veltui tenka man kariaut

Ateinančioj nedėlioj, 
piučio 6 d. Northsidės 
ning Star Klubas turės 
išvažiavimų į Jeffersono miš
kus. Jeffersono miškas likosi

visai užmirštas. Tiktai kelį 
metai atgal čionais buvo ren
giami išvažiavimai. Kas šven
tadienį čia bolševikai į vienų 
minutę sukritikuodavo visų 
pasaulį, nuo keiksmų ir medis 
nudžiūvo. Ta garsioji vietelė 
dabar liūdi, ramiai ilsisi, nes 
jos nevargina tie praeities 
triukšmai.

kiekvienas namas yra 
tvirtovė, todėl atsigin- 

puolančius dykumų 
nėra sunku.
verčiasi amatais arba 
Moterys nieko nedir- 
savo gyvenimų užda-

Dar tarnauja apetitas, 
Pasigaut šešiolikinę;
Esu vyras pamokytas, 
Turiu

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą 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 daugelį 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 11 ryto iki 1 vai 
4200 West 26 St. _____ kampas Keeler Avė. _____ Tel. Crawford 557

šiandien 
Kol dar 
Bet kad
Kur reiks dingt

Kiekviena namų šeimininkų priims 
su įdomumu ir susidomėjimu paskelbi
mą,, jog specialis išpardavimas maisto 
produktų ir groserių laikomas 300 
“Midwest Stores” sankroves šiandien ir

O-OH1--I JUST 
«N0W TRAMBS

OOT W ,

tų ramumo
Star klubas

atsilankyti 
komitetas, A. Sabec- 
Stulgaitis, sako, gali

mos, beduinų giminės, reika
laudamos mokėti duoklę už lei
dimų pereiti per jų žemę. Duo
klę reikėjo mokėti sidabriniais 
doleriais.

Hadramanto sostinė yra Te- 
rimo miestas, apvestas aukšta 
muro siena. Į miestų įeinama 
pro vartus, kurie yra pramuš
ti sienoj. Namai yra aukšti, 
net iki 15 aukščių. Tai yra tik
ri dangoraižiai dykumoje. Na
mai čia statomi iš nedegtų ply
tų, kurios nuolat saulės kaiti
namos, sukietėja kaip akmuo.

Tame krašte nuolat kariau- 
nama. Karai yra savotiški. Die
nos. metu puolėjai gali laisvai 
į miestų įeiti ir ramiai pakal
bėti su gyventojais. Kovoja
ma tik naktimis. Bet kadangi 
naktį miestų vartai yra užda
romi, o 
kartu ir 
ti prieš 
plėšikus

Vyrai 
prekyba, 
ba. Visų 
ruošė haremuose. Beduinų mo
terys yra laisvesnės už miestie
tes, nes turi atlikti visus lau
kų darbus. Vienintelė pramoga, 
kurių turi miesto moterys — 
vištos, kurias jos augina. Ha
dramanto vištos yra savotiš
kos: jos gali laisvai skraidyti 
iš bet kokio aukštumo namo. 
Miestai yra labai švarus, žmo
nės mažai kada serga. Jų svei
katingumas dar nuo to parei
na, kad nevartoja jokių opiu
mų, narkotikų, bei kitokių 
svaigalų.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

(Miestas tr valstijai

Pietų Arabijoj yra Makalos 
ir Hadramanto kraštas, kuris 
iki šiol europiečiams buvo visai 
mažai pažįstamas. Tas kraštas 
dar vadinamas karalienės Sa
bos žeme. 'Tūlas vokiečių ke
liautojas Hans Hefritz lanky
damas šių žemę štai kų rašo:

Netikėtai susipažinau su Ma
kalos sultonu Omar bin Auer. 
Jis tuoj mane pakvietė apsi
lankyti į jo žemę. Be to, sulto
nas palengvino man pervažiuo
ti Hadramanto ir Doano že
mes, kurių dar niekad nebuvo 
matęs nė 

Sultono 
ant juros 
brangiais 
yra 
čia u 
pratimų ant grindų. Šaitanas 
tuoj mane pavaišino ryžiais, 
riešutais, paukštiena, žuvimi, 
mėsa ir duona. Mėsų sultonas 
pats padalino rankomis, o ki
tus valgius reikėjo pasiimti pa
tiems. Jokių peilių ir šakučių 
jie nevartoja: valgius burnon 
dėti reikia su rankomis.

Nors oficiališkai Anglija yra 
vergijų uždraudusi, tačiau lig 
šiol dar ten tebelaikomi vergai. 
Vergai gaudomi daugiausia Af
rikoje, kaip kad buvo ir se
niau. Negrų giminės vergė yra 
pati pigiausia: ji kainuoja ne 
daugiau 70 dolerių. Brangiau
sios yra Nubijos moterys, už 
kurias mokama net po 200 do
lerių.

Kiek 
sultanų 
mantų, 
mas 
tik išdžiuvusių upių slėnyse, 
kur negiliai galima rasti van
dens. Tokie upių slėniai vadiasi 
“vadi”. Kelionę sunkino dyku-

rytoj, rugpjūčio 4 ir 5 d.
Kainos ant maisto kįla! Reikės dau- 

giaus pinigų nusipirkti maisto produk
tus, negu pirmiaus reikėjo maitnimui 
šeimos. Valdžios pasiryžimu ir pagel- 
ba tikima, kad algos taipgi bus pakel
tos ir kad daugiaus žmonių grjž į darbą.

Jau keletas mėnesių buvo ženklų, kad 
kainos ant maisto ir kitokių reikmenų 
bus augštesnės. Savininkai “Midwest 
Stores” tam prisirengė ir per nuosavą 
wareauzę pasirašė kontraktus ant šim
tų vagonų produktų. Dabar jau tie 
užsakytieji produktai pradeda ateiti ir 
todėl ”Midwest Stores” sankrovininkai 
juos siūlo savo kostumeriams specialia
me išpardavime kur jus galite pasinau
doti padarytomis sutaupomis.

Todėl, dabar yra laikas pirkinėti. 
Daugelis taupių namų šeimininkių pa-

šiandie.n esu kavalieris, 
Man vis rupi apsivesti. 
Rodos, esu ne šalbieris, 
Betgi sunku mergų rasti

-jomkimbi-k įį. inw——g 
HEEP ęUIET’- • CAN’T WE" 
TAWJE A VOTHOUT YOU 
NOTVNlNG THE WROLE

COONTRY! A

Šiandien esu kaip ridikas, 
Sveikas vyras energingas, 
Nors pakaušis kiek ir plikas, 
Kų tai reiškia, aš turtingas.

Taigi į 
Morning 
nedėlioj 
Rengimo 
kis ir J. 
visi važiuoti be baimės, nes 
nereikės badauti ir trokšti dėl 
karščio. Visus lauks “pagata- 
votas” kiaulės “kūnas”, dvi 
bačkos . agurkų, čiela statinė 
Blue Ribbon. Bus virvės trau
kimas. Kas laimės Ice creamų 
“valgys,” pralaimėtojai alų 
gers.

Morning Star jaunimas ba- 
seball daužys, žodžiu sakant, 
visi turės kų veikti. Bukite 
visi nepalikite namie nei vie
nas. Užbaigimui didelis cho
ras užtrauks dainelių.'

— Busiu.

Bet
Kol
Jaunas mergeles vilioju,
Kas kaip nori, tegul šneka

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai .......... 75c
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinoriuin .............. 20c
, 32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas .........       50c
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) .................  75c
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ...........    50c
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi....... ......... 50c
Namų Daktaras (paskutine knyga, kurių suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .........   $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

Roosevelto 
darbo N. R. A. kodeksų, pasirašydama kontraktų, kad prisižada 
prisilaikyti kodekse nustatytų sųlygų ryšy su darbo valandomis. 

Kodeksas paliečia “Naujienų” redakcijų, spaustuvę ir ofisų. 
Jis yra laikinas, nes specialis kodeksas spaustuvėms ir laikraš
čiams dar nėra išdirbtas .

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

sinaudos ta proga ir pripildys savo 
pantries tokiu maistu, kurį jos galės nau
doti per daugelį savaičių. Kokį sma
gumą tos namų Šeimininkės turės paro
dyti savo draugams savo gerai užpil
dytas spintas — pantries geru maistų, 
kdrį joms pasisekė nupirkti labai že
momis kainomis.

Visi produktai yra geriausios rūšies. 
Nauji, šviežius, tik ką gauti. Visi prev 
dūktai yra ' gauti iš geriausių manu- 
faktorių taip, kad galite būti tikri, kad 
jie yra geriausios rūšies.

Perskaitykite "Midwe$t Stores” skel
bimą. kuris telpa šios dienos laikraščio 
laidoje. Jame suminėta visokių dalykų 
išpardavimui. Padarykite palyginimą 
ir jus greitai realizuosite kaip geras ir 
didelis tos vertybės yra šios dienos iš
pardavime.

vienas europietis.
rūmai yra pastatyti 
kranto. Jie išpuošti 
kilimais. Rūmuose 

r europietiškų kėdžių, ta- 
visi sėda pagal senų pa-

Daktaras
Kapitoną* 

Pasauliniame kate

Didžiausias Stiklas Alaus Bridgeporte
14 uncijų už 10 centų 

UŽKANDŽIAI UŽ DYKĄ 
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI 

Kazimieras Balsewicz
718 W. 31st St. Tel. Victory 2090

Morning Star Klu 
bas rengia išva

žiavimą

265 3 — Parei labai elegantiška ir 
įdomiai atrodanti sukėlė. Sukirnptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau 
viršnurodytų pavyzdžių, prašome iš
kirpti paduotą blankutę arba pri
duoti pavyzdžio numeri, pažymėti 
mierą ir aiškiai parašyti savo var
dą, pavardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centu. Galima pri
siųsti pinigus arba pašto ženkleliais 
kartu su užsakymu. Laiškus reikia 
adresuoti:

Naujienų Pattern Dept., 1739 So 
Halsted St, Chicago, III.

WISSIG
Specialistai ii

• Rusijos

Naujienų” Bendrovė priėmė Roosevelto 
N. R. A. kodeksą

Iškilmingas Atidarymas, Lilack Inn.
Kviečiame visus pažinties draugus į musų iškilmingą atidarymą 

-šeštadieny, Rugpiučio 5 d. 
šiame atidaryme dalyvaus >

SENATORIUS MC DERMOTT IR KITI AUGTI VALDININKAI 
Bus gera muzika, kur šoksime iki vėlybos nakties, ten pat išgersime šalto 
alaus, vyno ir bus skanių valgią veltui. Kviečia savininkai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*....... ■!■■■■..........——

*------------------------ ■ U ... _...... .i

J. Gavrilavičius ir J. Kuyzin
808-810 E. 75 St., kampas Cottage Grove Av.e., Tfcl. Triangle 4783



; Penktadienis, rugp. 4, ’33

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

PnbHshed Daily Except Sunday 
TTrė Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Bateted Street 
Telephone Canal 8500

* Editor P. GRIGAITIS

by

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outaide of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy~ .....
Entered aa Second ClaSs Mątter 

March 7th 1914 at the Post Officet 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IU. Ttkfonas Canal 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metanis ......................-......
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams ............ .
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija ...—..........
Savaitei ...............................
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštti:

Metams •••••••••••$7.00
Pusei metų ..........................  3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams .....   1.25
Vienam mėnesiui .......... „............ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................. ................ $8.00
Pusei metų ..................   4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigas reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

... $8.00 
..... 4.00 
.....  2.00 
...... 1.50 
..........75

konferencijos delegatų bankietams ir palinksminimui iš
leidęs apie $100,000.

SVaigal^ pardavinėtojai didelio biznio iš delegatų 
nepadarą. Išgerta kiek daugiau alaus ir “džines” bet 
hyodkos”, — tai tik vienas butelis.

Šiaip atskiroms valstybėms delegacijos kainavusios 
pusėtinai daug, o ypač Jungtinėms Valstijoms, kadangi 
hemažai išlaidų sudarė transportacija.

Sprendžiant iš pasaulio konferencijos rezultatų, 
tenka pasakyti, jog tas penkių milionų dolerių invest- 
rnentas padaryta gana nevykusiai.

nės balsą, matomai, ten pėr- 
dritrg nekreipiama dėmesio.

KOVA SU MAŠINOMIS.

Berlyno laikraščiai praneša, kad Vokietijoje prasi
dėjo kova su mašinomis ir technišku progresu. Žinoma, 
tą kovą veda ne pramonininkai, o išimtinai darbininkai, 
kuriems ant savo pečių tenka pakelti technologijos pro
greso pasėkas — nedarbą, skurdą ir badą.

Pranešama, kad daugelyje įmonių tapo atšaukta jau 
net įvesta “racionalizaciją.” Stambesniuose bankuose 
pašalinta iš Amerikos importuotos mašinos, kurios žy
miame laipsnyje pavaduoja knygvedžius ir kitus banko 
darbininkus. Atleistieji darbininkai vėl tapo priimti i 
darbą.

Su darbininkų ir bedarbių reikalavimais priversta 
yra skaitytis net Hitlerio vyriausybė. Pavyzdžiui, nese
nai ji išleido patvarkymą, kad lengvatomis, kurios yra 
numatomos tam tikroms pramonės šakoms, negalės nau
dotis tos įmonės, kur žmogaus darbas yra pavaduoja
mas naujomis mašinomis.

Tiuringijoje vyriausybė uždraudė stiklo pramonei 
naudoti naujas mašinas gaminimui farmaceutiškų indų. 
Tą darbą, kaip ir seniau, atliks žmonės be naujų prie
taisų. Tiuringijoje panaudotos priemonės, matomai, pa
lies ir visą Vokietiją, nes priešingame atvejyje Tiurin- 
gijos stiklo įmonės negalės atlaikyti konkurencijos.

Pietų Amerikos šalyse technikos progresas dar toli- 
gražu nėra išsivystęs ligi tokio laipsnio, kaip Jungtinė
se Valstijose ir Europoje. Valstiečiai tebedirba žemę 
primityviu budu, o miestuose technikos progresas tebė
ra tokioje lygmaloje, kokioje jis buvo Jungtinėse Valsti
jose ir Europoje prieš 20 ar net 30 metų. Nežiūrint į tai, 
Pietų Amerikos darbininkai veda griežčiausią kovą prieš 
pramonės mechanizaciją, nes jie supranta gerai, kad 
juo daugiau bus įvesta mašinų, tuo mažiau bereikės 
darbininkų.

Tokia jau kova vedama ir kitose šalyse, išėmus 
Sovietų Rusiją, kuri pramonės atžvilgiu buvo labai at
silikusi.

Kada fabrikai ir dirbtuvės yra steigiama vien tik 
dėl privatinio pelno, tai darbininkai kitokios išeities ne
mato, kaip tik kovoti prieš mašinas. Tačiau pati per 
save mašina nėra blogas daiktas. Kaip tik priešingai,— 
ji labai daug galėtų atnešti žmonėms naudos. Visas da
lykas susiveda prie to, kokiam tikslui ji yra panaudo
jama. Sakysime, kirvį žmogus gali panaudoti geram tik
slui ir blogam: jis su kirviu gali padaryti daug naudin
gų dalykų, o taip pat užmušti kitą žmogų. Tačiau juk 
nėra kirvio kaltė, jeigu jis yra panaudojamas blogam 
tikslui.

Taip yra ir su mašinomis. Visa bėda yra ta, kad 
prie dabartinės santvarkos mašinos vyriausiai naudoja
ma privatiniam pelnui ir kitų žmonių išnaudojimui. Fab
rikai įveda naujas mašinas visai ne tam, kad palengvi
nus darbininkams darbą, o tam, kad butų galima su 
mažiau darbininkų apsieiti. Vadinasi, pramonininkams 
rupi kiek galima labiau sumažinti išlaidas, kad turėjus 
daugiau pelno. . :

Visai kitoks reikalas butų, jeigu naujos mašinos ir 
nauji išradimai butų naudojama visų žmonių gerovei. 
Tame atvejyje darbininkai ne tik nesipriešintų naujoms 
mašinoms, bet pasitiktų jas su džiaugsmu, kadangi tai 
reikštų jų darbo valandų sutrum^rnirną.

Štai kodėl sąmoningi žmonės šiandien ir kovoja už 
tai, kad gamybos įmonės butų visuomenės kontroliuo
jamos.

PASAULIO EKONOMINEI KONFERENCIJAI 
PASIBAIGUS.

PASTABOS
Vokiečių nacių laikraštis 

tvirtina, j’og Habsburgų gys
lose teka žydų kraujas. Habs- 
burgai, kaip žinia, per kelis 
šimtmečius užėmė Austrijos 
sostą.

Pirmojo Habsburgo istorija 
esanti tokia: vienuoliktame 
šimtmetyje Romoje gyvenęs 
turtiirgas žydas bankininkas, 
kuris buvo žinomas kaipo Pet
rus Leonis. Jis taip pat vadin- 
davęsis Pierrc Levenstein it 
Pierre Leohis. Jo Simus priė
męs krikščionybę ir papa jaįm 
suteikus Ro'hiOš kohsulo titulą. 
Vėliau jo ainiad persikėlę gy
venti į Austriją, kur jie buvo 
žinomi kaipo Aventinų grafai.. 
Ktitiam laikui praT‘jtrs, jiė įsigi
ję Habsburgų grafystę. Kad 
pašlėtettš srivo žydų krlm?, jie 
nuo to laiko pradėję vadintis 
grafais Habsburgais.

1273 m. Rudolfas Nabsbur- 
gas, popiežiui reikaMijant, bu
vęs išrinktas Austrijos impera
torium. žinoma, čia Ihikraštis 
neiškenčia nepadaręs pastabą, 
kad pasaulio žydai irgi įbrikišę 
savo nagus. Jie, girdi, panaudo
ję visokias intrigas, kad Ru- 
dolf Habsburgui tektų Austri
jos sostas. Esą, tuo budu jie 
tikėjosi sustiprinti savo įtaką 
Europoje.

Statistikos žiniomis, šių me
tų birželio mčn. Vokietijoje 
buvo 5,039,512 bedarbių prieš 
5,582,120 praeitų metų tuo pa
čiu laikotarpiu, Austrijoje — 
320,955 prieš 271,481, Anglijo
je — 2,636,319 prieš 2,821,$40, 
Francijoje — 314,2'42 priės 
302,320, Italijoje — 1,000,128 
prieš 968,456, Airijoje — 65,- 
286 prieš 35,874, Šveicarijoje— 
57,163 prieš 41,788, Čekoslova
kijoje — 730,192 prieš 487,228. 

—o—
Operetėje “žalioji sala“ ju

moristinėje formoje pasakoja
ma apie tai, kaip į salį, ktrr gy
veno vien tik vyrai, atvyko 
transportas su moterimis ir kas 
iš to išėjo.

Prie tokių “žaliųjų salų” 
priklauso ir Australija. Nese
niai į Australiją atplaukė lai
vas su 350 moterų. Tris jaunos 
merginos išplaukė iš Anglijos 
apsivesti su australiečiais.

Kelionė tęsėsi 6 savaites. Ka
da pasirodė Australijos kran
tai, tai tarp merginų kilo dide
lis sujudimas, — jos pradėjo 
dabintis, kad tinkamojo švie
soje pasirodžius jaunikiams.

Į uostą atvyko daugybė vy
rų įvairaus amžiaus. Atliką vi
sus formalumus, jie užlipo ant 
laivo. Kiekvienas pradėjo ieš
koti savo sužadėtinės^ Kuriam 
laikui praėjus, lafvą apleido 
350 pė'tų, kurios tuėj nlivyko į 
atatifikamAs įstaigas apsivesti.

..... M..—

aš-

San Salvadore tapo išleistas 
patvarkymas, kuriuo einant vi
si girtuokliai ir pabastos bus 
ptef prievartą maudomi. Tam 
tikslui bus suorganizuoti tvir
tų vytų buizai, kurie gaudys 
girtuoklius ir pabostas bei mau 
dys juos specialiuose tankuose.

Jei taš receptas, sako sani
tarijos direktorius, ir nepagy-
idys girtuoklius bei pabastas, 
tai bent apsaugos kitus pilie
čius tttrė limpamų ligų, ku
riomis dažnai serga pabastos ir 
girttfdkliai. O maudyti juos, 
esąr būtinai reikia, kadangi 
Mttdsu iiorU jie to nedaro. K.

dyti jam nepatinkamls 
menis, — Vatikanas nieko 
nori matyti ir girdėti.

Tas Vatikano bailumas, 
ko korespondentai jokiu budi
negali būti pateisintas. I SUži-
.......................   - r-i

Žmonės kurie prisikelia IS numirusių

sa-

Pakirti paslaptys

Pasaulio ekonominė konferencija pasibaigė. Tęsusi 
ji kelias savaitės, bet nieko ypatingo nenūtarė. Suvažia
vo įvairių valstybių delegatai, pasiginčijo, pasikarščia
vo ir vėl išsiskirstė “ligi patogesniam laikui.”

Dabar vieno laikraščio Londono korespondentas su 
pašaipa praneša apie tos konferencijos išlaidas. Bendrai 
fmant, konferencija kainavusi apie penkis milionus do
lerių. DatrgiauSiąį išlaidų turėjusi panešti Anglija, 
kurios pareiga brivusi tinkamai pasitikti ir palinksminti 
dėTegatus., Apgffjds vyffAūsyitei K»fe»mini|Įas svėčfų kai
navęs apie $250,000. Vien tik Guild Hali bankietui, ku
riame dalyvavo 850 svečių, išleista $10,000.

— Tai tiesa, bet vaikų tu
rėti nedraudžiama... Aš noriu 
jums pasaldyti, Vakarų žmo
gau, kad aš jaunystėje išmo
kau kentėti. Kai aš norėda
vau eiti pažaisti, tėvas man 
sakydavo: “Palūkėk truputį, 
pabandyk savo kūną su šituo 
durklu. Iš pradžių tu pajusi 
skausmą, bet paskui tu busi 
linksmas... Palūkėk, Vasista- 
hal..’’

— Vasistaha?
— Tai mano vardas.
— Ką jis reiškia?
— Jis reiškia Vasistahą...
— Tu esi išmintingas, šven

tasai.
— O tu, Vakabą žhibgau — 

rimtas.
Sems, be abejo, hežinjo, 

khd aš esū laikraštininkas. Jei
gu aš nebūčiau gimtas, hteį§- 
tcllčiau išgauti iš fakiro tokių 
daiktą...

Senis fakiras man aiškino, 
kad kūniškoji kančia, skaus
mas, yra asmeniškas reikalas. 
Kartą įpratęs į skausmą — 
daugiau jo nepajusi.

— Sutinkti, bėt kaip įpras
ti?

— Pratintis reikia nuo ku-% ». ‘ .. e • *
dikystės dienų. šitokio am
žiaus žmogus, kaip Tamsta, 
nieko nepadarytumėt. Skaus
mas ir kūniški kentėjimai net 
bėra keno nors protavimas ar 
nuomonė, Jie — nidkaš. Vė
liau didybė ir viltis iškelia 
Žmogų j amžinosios laikos 
dangų. Pažiūrėkite į mano 
kaną, kuris per tMsdešiints 
mėtų b'ttvo bridomas difrklais 
ir aditėmis. Matai tii tas 
žymes? Kai lamos*) nori 
įsipratfrrt žaizdoms, jie jauny
stės pamažu pradeda savo 
kubą p i austyti ii* svilinti. Iš 
pradžių, kaip sakiau, gerokai 
skauda ir peikti, bet paskum 
pripranta prie visko. Kiekvie
ną kartą po pėrdurimo durk
lu, trykšta kraujas, bet tatai 
nesvarbu. Ateina laikas, kai 
kraujas sustoja kūne ir nete
ka pro žaizdas. Lamos įpran
ta svilinimui, piaustymui ne 
tik/odąv bet ir kurio sąnarius. 
Tą kantrybės dovaną mes tei
kiame Dievtri. Ir jokia šypse
na, skausmb Išraiška veide 
neturi lydėti sftofc dovanos.

Paskui jis jioltdamasis pri
dūrė:

*) lama—inefų kunigas. Šveritikas.

Edward A. “Doc.” Craw- 
ford, 48 m., kuris su keliais 
šimtais dol. pradėjęs speku
liuoti bovelna ir grūdais susi
krovė apie $25,000,000 turtą, 
kurį betgi į vieną dieną pra
rado, grūdams smarkiai 
puolus. Įdomiausia, kad 
pats tą paniką iššaukė ir 
pats save paskandino.

Pastebiu, kftd Senis, tie per
daug noriai apie tai su inani- 
imi kalbasi. Paguliau jis pri
duriu :.

— Pcnkioliką metų prabė
go po mario paskutinės mir
ties. Dabar aš jau prašokriit 
šeštą dešimtį, tai amžius, ku- 
riiahie ftiirŠtaftitri pašktitrriį 
kartui;. z

Aš sužinojau vėliau daug 
nuostabių dalykų apie faki- 
rus: .kad jie save skeldžia, ty
čia sužeidžia savo kūną, ba
dauja, Šttštlbdo širdies įitaki-

nu- 
j»» 

tuo
Milano llikraštis “Corriėre 

della Serą” įdėjo įdomų sfrivo 
bendradarbio, keliauninko itr 
Tolimųjų Rytų žinovo A. 
Fraccaroli straipsnį apie faki- 
rus.

“Alt Malabdro krintu turė
jau progos šnšipažinti su tri
ntis kaistomis csybčhiiš. Tie 
ftfio^i vargšai, iššokusiais ku
riais buvo prisidengę lik širiu- 
rrifs i’riiŠČrliš jttdsmėriį. Jie 
žino paslapčių mokrilą, gali 
numirti kada tik panorės ir 
vėl prisikėlė iš grabo. Viėnaš 
jų, senesnis už kitus, btivo 
balta barzda, kuri atrodė dar 
baltesne prie jo įdegusio, sau
lės iškepinto kūno. Kiti du
— jaunesni. Jie buvo seneš- 
niojo pagclbininkai ir moki
niai.

Senis ii’ du Jaunuoliai ne
šiojo savyje visą'Tolimųjų ry
tų paslaptį. Dievas žino, gal 
jiė buvo pranašai, burtininkai 
ar tik mums europiečiams ne
įspėjamos esybes.

Jie keliavo iš Delbi į pietus, 
į Kandy miestą, Ceilorio salo
je, kur ruošėsi įkurti fakirų^ 
buftiriirikų mollyklą.

Jie gyveno paslapčių šalyje
— Indijoje ir jpatys keliavo 
įtaisyti stebulįfc: ir paslapčių 
mokyklą. Kuriehis galams tas 
jų pašaukimas, kahkinimasis, 
marinimas savęs, užsikasant 
po žeme, smaigant vilyčiomis 
kūną ir piaustant liežuvį?! 
Gal tai buvo tik slaptingųjų 
Rytų misionieriai, kurie norė
jo parodyt krikščioniškam 
Europos Dievui, kad Ėytų 
žmogus yra galingesnis už jį? 
Ar tai tik amatas, pašaukimas. 
Tokių klausimą varginamas 
aš ryžausi žūt būt pasiteiraut 
pačių fakirų.

— Tai ne vien tik mokykla, 
Vakarų žmogau, bet kongre
gacija, draugija, kuri plečia 
savo vadovybes branduolį 
Delhi mieste. Žinai tu jį?

— Taip. Bet malonėkit pa
aiškinti man, šventasai, — no
rėčiau plačiau susipažinti su 
ta jūsų kongregacija. Ar tai 
tik nebus kaimas, naujas mie
stelis prie Jummos upes kran
tų ?

— Kaip jus tatai šUžrriO^ė'tė?
— Vieną vakarą aš sušfp’ėi- 

žinau su Katalikų Misijos tė
vu, pranciškonu Luca da Pra
to, italu...

— Al... Pažįstu jį. Tai vie
nas iš musų draugų!

— Matote!! * Aš dėkoju tė- 
\Ui i Lukui, ka d Jis sii'tėfkį hian 
'j^totfos viešint Dėliri Šušiipa- 
ži'nfi Su šių slaįptiri’gų žmonių 
gyvenimu... o, jeigu galėčiau 
kaip jus> fakirai}, n'Uhiirt ir ve! 

' iš numirusių atsikelt I; Kad ga
lėčiau kėliofikų dienų išgulėti 
TOŽkasfas giliai žėmėsę ir nė- 
stenaikirrtas ritei vribatiį, nei 
slieką Vėl savo akimis panfa- 
tyti šviesą. Ar tu ėsi kada
nors ; priklahteiai't tster
nj. r ‘

Senis t^i; B/et oiž jį atsako 
jov h’iotoįy^

Vienas korespondentas iš Ro
mos rašo, kad* popiežius ma
tąs hitlerJžme vienatinę politi
nę pajėgą, kifri galinti 
kihti bolševikų akcijų. Turi su
metime jis pasiterigęš yri rem
ti kruviniausias nacių avantiū
ras. Kad galėjits pagriebti rusų 
bažnyčią Į šriVo rinitas, popie
žius paširėngęs laiminti kiruVF 
riiatisias skerdynės ir atiduoti 
Vokietijos katalikus ųa'eių ma
lonei.

Nėžiurint to fakto, 
ciai persekioja Vokite 
nigus, popiežius į visi 
-riįįri’d pieštus. Hitldr 
mės gali uždarinėti žurnalus,, ,pabnW,į gal tris
šalinti iš' ■- •
katalikų, profesorius U

kad rii- 
joje fru-

Z

žymius 
uftUŽik

žaiždų skyles įvėrė plienines 
vftelaš. Thip pat jis prikalė į 
j)iWą vrhią ir valgė stiklus. 
Tačiau ildbar panašią dalyką 
jie riėdato. Jie pasitinko vi
sai priešingą kelią. (Čia uš 
Stųmatau, kad fakirai iš Delbi 
ir jo mokiniai visai nepriklau
so tai burtininkų ir žonglerią 
'arba cirko artistą grupei, ku
rie taip mėgstami Vakarų Eu
ropos teatruose. Jie kankina
si, grūdina savo kūną nau
joms kančioms Viešpaties Die
vo “garbei”...)

Netrukus mes Irčiau susi
draugavome ir aš stengiausi 
patiekti seniui fakirui keletą 
klausimą:
. — Ar tiesa, kad durklo įdu- 
riinas, adatos, vinys ir degini
mai nesudaro jokio skausmo.

— Ne. Jeigu mano dvasia 
yra tvirta ir nepasiduoda žaiz
doms, kūnišką kentėjimų aš 
nebejaučiu.

— Bėt kaip tatai “sutvirti
ni” dvasią?

— Malda, giliais verksmais... 
Tuo budu mano tėvas fakiras 
gali būt pavyzdys....

— Jūsų tėvas fakiras? Do
vanokit už- atvirumą, šventa
sai, aš maniau, kad fakirai 
yra. dangaus-tvarinys... jie ne-

1 Yfh Visokių H£ią fafcbų, 
kuriteoš ’fch ir nėlėikO jokiais 
burtininkais, — tai paprasti 
fana-tikai davatkos, kurie ly
sė įĮMė maldyklų, čih įiahTia- 
fySi žiTrogų, kuris jau niio ma
žens įsipratino sėdėti užrietęs 
kojaš už galvos, kitas įsikišęs 
iki kaklo į žemę, trečias išttehi- 
pęs ir jo vieną grifą
prisinėigęs atriu durklu pftie 
medžio kamieno. Ir tokie, 
religiniai fanatikai tuno neju
dėdami, nekalbėdami ne die
ną kitą, bet ištisus metus, ar
ba praleidžia visą savo am- 
žiiįui :'į?“

Bet tie trys fakirai iš Delhi 
buvo kitos rūšies. Jie rtėbtivo 
jokie profesionalai, o tik lais
va valia ir noru rodė savo “fo
kusus”. Visa tai jie be jokio 
skausmo Jr kančių. Iš tų dvie
jų senio mokinių sužinojau, 
kad prieš porą metų jų šeimi
ninkas ir galva buvo pervėręs 
savo rankas durklu ir piro gimsta kaip mesiju. 
----- --------- - ---- ..................................... .

vis dar mėgina pasivyta
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Antroji medalio puse 
mokyklą klausimu ----

Pašo Dr. A. 131 oritVidas
(Tąsa) /

Mokyklose buvo įvesta sin- 
. vimo, virimo, kepimo, dainavi

mo, muzikos, šokimo, mankš
tos ir kitokios pamokos. Me
džio drožinėjimas ir iš jo vi
sokie menkniekiai, liejyklos, 
spaustuves darbas, šaudymas 
saidokais ir šautuvais, braižy
mas berniukams. Net puo
dų lipdymas ir lempų dary
mas skaitėsi mokslu. Buvo ir 
yra -mokinama visko, bet ne
išmokinama nieko tinkamai. 
Šitokus dalykus žmonės iš
moksta ir be mokyklos ir da 
geriau, kada jiems prireikia. 
Jei pav., reikės :plytos dirbti, 
mokyklos tokio kurso d a ne
turi. Tarp yra ir su šimtais 
kitų darbų. Bet pedagogai 
skverbiasi daugiau sau vietų 
įsisteigti mokyklose ir prikim
šo ‘tas tokių “mokslų”, kuriam 
vieta kitur.

tuoti prieš aŠlaidų suma^inP 
mą mokykloms, politikieriams 
pasidaro rpatogu gyvontoįjus 
naujais mokesčiais apkrauti. 
Pastaraisiais laikaisi visi stau
gė prieš 'didėjančius mokes
čius. 'Vdldinirikai priversti 
buvo daryti ‘ekonomijų. NuJ 
kapojo algas mažiems šuniu
kams, pradėjo tulus iš darbo' 
paleisti’. 'Pedagogai neišspru
ko nuo šito kirvio. Na, o ka- 
^da mokyklų mamos, jų moti- 

. nos-s sesers ir štetos ima triuk
šmų kohi prieš Ekonomijų (ar
ba taupusių, politickieriai Uik 
seilę varvina iš džiaugsmo, 
nes galės daugiau pinigų iš 
gyventojų ateityj rinkti.

Eiliniai -mokytojai ir moky
tojos nėra kalti Už mokyklos 
pavertimų į mišuganų, nors 
didelė jų dalis netiktų net 
paršiukus auklėti. Eiliniai 
nariai turi būti vergais savo 
organizacijos, kuri beveik ver
stinai 
valdo.

juos suorganizuoja ir( 
Apie jų kitą sykį. į

įvairios žinios žinu
tės iš ūcero lietu-;

vių gyvenimo f
Nusisekė biznierių piknikas

Miaukė ^garnys
Mykdlas ir Tęva Kišimai su* 

silautke garnio dovanos—sunaus. 
"Motinų ir ku(|ikj prižiūrėjo T)r.( 
Yuška, šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Tikima, kad4 *trumpą laikų mo
tina .ir sūnūs grįž namo, 1520, 
So. 48th Ct.*—“N.“ Rašėjas.

Jau yra apie 20 narių. Norin
tieji įstoti prašomi atsilankyti 
į parapijos sdlę ‘(kada?).

RugpiuČio 13 d., parapijos 
salėje rengiama vakarienė. 
Be skanių užkandžių į jų įeis 
šokiai, muzika ir lįvairųs mar
gumynai. Visi kviečiami dt- 
silankyti.

— Senas Para pijonas.

Patyrė, kad Francis, „ Lietuvos Vėliavos d
kns ChapSKC“Cepau- gija trauks į Palos

gražiai pamylėsime skaniais 
užkandžiais ir šaltu' alučiu, 
kad linksmai laikų praleistu- 
mėte. Kas neturite savo auto- 
mobiliaus nuvešime savo 
troku, kuris 11 valandų ryto 
išvažiuos nuo 817 W. 34th St., 
o už pusės valandos nuo Sa- 
eramento ir 
užsisakymo 
malonėkite 
vard 9336.

Kviečiame 
atsilankyti.

W/n. Dambrauskas, 
Spring Forest Gardeli.

Laiškai rašte Lietuviai Daktarai

skas yra •miręs k Paritą

Archer avė. Dėl 
vietos ant troko 
pašaukti Boule-

visus skaitlingai

Praeityje yerai chicagiečiams 
žmonas dietuvis mirė kovo

4 d.; mirtis mažai kam žinoma

šie laižkal yra aWJe Ii Europos 
Cam jie priklauso, tegul nueina * 
vyriausi ji paštą (Clark ir Adam: 
<atviu) atsiimti. Reikia klausti prit 
augelio, kur padfta iškaba “Adver 
tised Windoww lobfij nuo Adams gat 
v8s, rasritsant laiško NUMERI, kali 
fkad šiame sąraše rahnr.Kta.

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 6483
---------------------- -- ------------ r _....... 1T

mokinių, 
metais at- 
Vadinasi, 

biliono. 
buvo

l jį 
pat- 
Sta- 
gin-

Ameri- 
plačiai 

'Kada 
ir kak'

Mokyklų ruimai buvo stato
mi kai kokie palociai su įvai
riais išmislais ir patogumais. 
Miestelis, kuris turi 1,000 gy
ventojų, Mato mokyklų, ku
rioj galėtų mokinties 500 mo
kinių, ir kurioj sutilptų apsi
gyventi ■visi gyventojai. Ame
rikos viešąsias mokyklas lan
ko apie 30,000,000 
Jų užlaikymas 1932 
siejo $3,388,000,000. 
netoli pusketvirto
1914 m., kada mokykla 
•prirengusi amerikonus išgel
bėti demokratijų, mdkyklas 
lankė 26,002,153 mokiniai ir 
išlaidų buvo $555,077,146. 
Apie 50 metų atgal užtekdavo 
$5 metams ant kiekvieno mo
kinio. Dabar reikia $100 dr 
daugiau. Ar jis išlavinamas 
tinkamiau? Ar jis padaro
mas protingesnis, negu anų 
laikų mokinys? Vargiai. Jis 
išmokinamas daugiau nenau
dingų “triksų” ir fantazijų, jo 
laikas gaišinamas visokiomis 
painiavomis, bet ne tikru mok
slu, ne faktų įrodymu, 
pumpuojamas jovaliŠkas 
riotizmas ir garbinimas 
bų. Toli gražu nenoriu
čyti, *kad ‘mokinimo budos nė
ra šidk-tick patobulintas, vie
nok pažanga menka. Buvo 
laikai, !kada atsirado Wash- i ingtonas, Jeffersoųas, Hamil
tonas, Madisonas, Lincolnas ir 
kiti valstybininkai, 
koj netruko giliai ir 
protaujančių žmonių, 
pasiskaitai jų raštus
bas, jų svarstymus ir tarimus, 
jų karstus ir nuoširdžius gin
čus, darosi aišku, kad Ameri
koj butą žmonių, kokių dabar 
stokuoja. .Jeigu mokykla gi
riasi piliečių auklėjimu ir ji 
su visais savo patobulinimais 
išaiiklčja ’tik tokius ’kurie ne
moka gyveninio klausimų riš
ti, neįdoinauja jais, seka ir 
renka į valdžių suktus politi
kierius, įveda idiotiškų prohi- 
bicijų ir daro kitus šposus, 
kuriuos ir cirko klaunas sar- 
matytųs daryti, tai mokykla 
neturi* kuo pasigirti. Ji gy
ventojams atsieina brangiau, 
negu valdžios užlaikymas. <Iš 
jos tikimasi rimtų ir protau
jančių piliečių išauklėjimo. 
Ji kas metai išvemia, vėjavai
kių ’ir molio Motiejų gaujas.

Todėl Chicagos ir bitų mie
stų mokytojų grųsinimai, kad 
Amerika nueis velniop, jei 
mokyklos per tūlų laikų užsi
darys arba bus sumažinto^ 
joms pašaras, nugųzdinti gdji 
tik ijų pačių išauklėtas leng
vatikius. Kada mokyklų ma
mos rėkia, jog jo strokšta sve
timus vaikus auklėti (žinoma, 
už algų) ir masiniais mįtin- 
gaiš bei maršavimais

CICERO.—Kiėk laiko atgal į- 
vyko Cicero lietuvių biznierių 
piknikas, kuris pasižymėjo ipa- 
sisekimu. Pasitaikė ‘labai gra
ži diena, o tvarka piknike buvo 
pavyzdinga. Cicero miesto vir
šininkai su? p. Mockum prieša
kyje atsilankė piknike ir buvo 
gerai priimti.

Kaip minėjau, diena buvo 
graži ir šilta, todėl ištuštinta 
daug statinių alaus. Teko pa
tirti, kad biznieriai rengs dar 
vienų panašų išvažiavimų. Iš ry
to į piknikų mane nuvežė Leo 
Švėgžda, o vakare parvežė Jus
tas Stėliga. Geriausios atei-1 
ties biznieriams! j

Raudonos Rožės piknikas
Raudonos Rožes klubo pikni

kas buvo nedidžiausias. Pačių 
klubo narių atsilankė mažai, o 
pašaliečių daug jaugiau. Tarp 
kitų svečių teko sutikti chor
vedį p. Lankelį, kurio ‘nemačiau- 
per keletą metų. Tai buvo ma
lonus susitikimas, o dar malo-’ 
nesnis prisiminimas apie senuo-į 
sius laikus, kuomet »visi buda-4 
vo linksmi draugiški, o lietu
viška daina skambėte skambė
davo.
Apsivylęs Šių dienų jaunimu

/Pats tp. Lankelis atrodo {ge
rai, o jo dvasioje, ’ndžiuririt me-t 
tų, viskas jauna. Bet jis yra 
nusiminęs, apsivylęs šios gady
nės jaunime. Jis sako, .chorui 
dideli, gražiai sutartinai dai
nuoja, bet viskas dirbtina ‘iš 
prievartos. Nėra to pasišventi
mo, lietuviškumo.
tlr ‘Kareivini /rengiasi liiiksmirtti

Sekantis .piknikas yra Drau
gystės Lietuvos Kareivių A? 
Miliausko darže rugp. 13 d. Tai- 
trečias Cicero draugijų piknU 
kas šiais metais ir atrodo, kad1 
jis bus didžiausias, nes yra sa
koma, kad kareivius visi myli.

Kas įdomiausiai, kad tą die
ną pripuola piknikas musų di
džiulio dienraščio “Naujienų”. 

‘Didžiuma kareivių draugijos na
trių yra “N.” skaitytojai ir lai
ko jas aukštoje pagarboje. Pik
nikai vienas nuo-kito netoli, ttai 
bus galima lengvai susisiėkti, 
ir vienų, ir kitų aplankyti.

Andrius Waštakas jau apfci-, 
ėmė patarnauti Su troku ,o drau-< i 
gijos narys Jonas Angliškos! 
taipgi turi -gerų troką ir neabe-i: 
jojama, kad įr jis būrį nuvęž.į 
Taipgi visi važiuokime įie į 
vieną~bet į <iu išvažiavimus. ‘
Spulkos buveinė atremontuota

/Lietuvių .$*pulkos buveinė, ’ 
4917 AVest 14th Street, nadjai 
išdekoruota. /gerai atrodo. JLeo 
Švėgžda, ofiso savininkas, išrejn- 
davo kampą laikrodininkui p. 

gaiš bei maritavimefe gatvė- Mikučiui. Dabar vienoje 
mis sukursto publiką ,'protee* toje *yandasi keli biąniąį.

Praeityje gerai žinomas 
chicagiečiams lietuvis F. Če- 
pauskas-Chapske, kuris buvo 
savininku Rand Tower Road 
Housc, Mount Prospeot, 411.,* 
kaip dabar .paaiškėjo, mirė 
kovo 4 d. >

Jo mirtis buvo mažai kam 
žinoma. -Kovo 7 d., velionis 
buvo palaidotas ‘Ridgewood 
kapinėse, Wheeling, III.

Pranciškus Čepą tiška s paė
jo iš Telšių apskričio, ’ViSven-4 
tų miestelio. Jo brolis Juozas* 
gyvena La Šalie, 111. Lietuvo
je paliko du sunūs, Juozų iir 
Albinų. A'Ibinas yra karinin
ku Lietuvos armijoje, turi ka
pitono laipsnį.

Čopauskas buvo 62 melų 
amžiaus. Tūlų laikų sirginėju, 
bet mirė staigiai. Laidotuvė
mis rūpinosi B. P. O. E., 
“Eikš” pašalpinė organizaci
ja. Tai buvo vienintele orga
nizacija prie kurios jis pri
klausė.

tydliorife turėjo gana brangų 
mamų, -bčt (dabar įjls yra re-, 
ceiverio 'rmikose, *forklozuo- 
jamas už morgičius. Čepaus- 
ikas visuomet buvo draugiš
kas žmogus — velijantis ge
rų kitiems.

Šiandien Golden Star 
Klubo susirinkimas

*

T0WN OF LAKE. — Drau
gystė Lietuvos Vėliavos Ame
rikoje,No. 4 rengia šeimyniš
kų išvažiavimų Palos Park 
miške sekantį sekmadienį,' 
rugpiučio 6 d. Bus įvairių žai
smių ir gražus programas.

•Išvažiavimo vieta prie 115 
ir Kean avenue. Tie, kurie ne
turi automobilių, galės nuva
žiuoti su troku, ten ir atgal 
už 25c. Trokas išvažiuos nuo 
A. česnos, 4501 South Paulina 
strcęt, kaip 40 vai. ryto. Vi
sus kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

WiiL Dambrauskas 
rengia draugišką 

išvažiavimą
Išvažiavimas iyįks rugpiučio 
6 d. nuosavame darže Spring 
Porest hedava^iavus Willotv 

Springs, -III,

avc. 
pąs-

Reikia važiuoti Archer 
6 blokus už Kean avė., 
kui pasukti po kairei, tuojaus 

rengimo 
tam tik-

draugai 
rengiamas 
geria us

Šis pa-
Ito- 

susi-

ant kalno randasi 
vieta, kur pamatysite 
ras iškabas.

GerbiamiI 
rengiamas 
dėl, kad
pažinti su savo draugais, pa
žįstamais, parapijonais įpa- 
gramantiškiais Mir žvingiliš- 
kiais. Atvažiavusius svečius

Roselando B. ir S 
draugija rengiasi 

išvažiavimui
ROSELAND. — Ateinantį 

sekmadienį Washington 
Heights miške Lietuvių Bro
lių ir Seserų draugija rengia 
smagų išvažiavimų, su muzi
ka, žaismėmis ir užkandžiais. 
Apielinkės Chicagos publika 
yra kviečiama atsilankyti ir 
praleisti smagiai laikų.

— Narys.

Keliaukite Lietuvon 
“Naujienų” Laivakorčių 

Patarnavimu
•iro

i

920 Jankauski S.
923 Kot. Agnioszka
925 Kreindis Sam
932
942
945
948
953

Petrošius Francis H.
Shaikus R.
Skirmontas Povilas 
Stakevice Joe.
Židonis Eljzabeth. '

GERB. Naujienų skaityto-! 
jos ir skaitytojai prašomi; 
pirkinių reikalais eiti į tas 
(krautuves, kurios skelbiasi 
N a ii j 4 e n o s e.

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos -nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Westem Avenue 

‘Phone HBMLOCK 7828

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal -sutartį

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4148 Archer Avenue
. ........... I —........................................... I

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

įvairus Gydytojai

4145 Milutaukęi Avinui 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredoa vakare uždaryta
• Nedėlioj pagal sntartf.

Grahoriai
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas • 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 

-kaip $75.00
Pavlavičia Undertaking 

Company 
Inkorporuota 

‘HENRY W. BECKER 
(Balsam uoto jas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

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 ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

Telefonas Tfards 1138

Stanley P. Mažeika 
•Graborius ir 
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai 1 
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.
3319 Auburn Avenue

CHICAGO, ILL.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare 

Seredoj .pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas k 
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. 13th St., netoli Morgan St* 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgde Park 6755 ar Central 7464

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 4 003 6

ROSELAND. — šį penkta
dienį įvyks Golden Star Klu
bo paprastas susirinkimas, 
•priprastoje vietoje. Bus svar
stoma svambus -reikalai. .Visų 
marių pareiga <atsilanky,ti. 
'Skaitlingas susirinkimas atsi
spyrė nuo panaikinimo ‘Jdub- 
auzūs iir ijis galės atsispirti 
nuo kitokių dalykų naikini
mo. Tai visi nariai bukite sar
gyboje.

( Tei, Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

‘Pritaiko Akinius 
/Kreivas Akas 

Ištaiso.

Akiųių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St. 
Valandos rtuo 10—4, nuo '6 iki 8 

Nedelįomis pagal sutartį.

Lietuves Akušerės

t

— Narys.

Tautiška Parapija or
ganizuoja chorą

Lietuvių Tautiška Parapija 
Chicagoje, netoli 35-tos iir 
Union avė., organizuoja savo 
chorų, iš suaugusių ir jaurių.

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy 

B ’Midwlfe 
6109 South Albany 

Avenue 
Phtfne 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie|gim4 
dymo namuose ar li-t 
goninėse, duodu nsa- 
ssage, eleetrie «treat> 
ment ir knaguetic 
blankets dr 4. t. 
Moterims it meęgi 
noms patarimai do 
vanai.

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

Nežiūrint Ikur Įgyveni musu patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

'LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų ‘Skirtingo ‘Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 8i340 dėl eksperto patarnavimo 
:ir žemesnės ‘kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue

LT. BAUŽIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 4r augščian 

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

’ CHICAGO, ILL.

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

kampas 67th ir Artesian Avė. 
Telefonas -Grovehill -1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
T.l. Monroe 3377

■Ree. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
©R. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS .IR ČHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
<4729 South Ashland Avė., 2 ‘IsAoe 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vii. po pietą *ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedil. nuo 10 iki 12 ▼. dieną 

Phone Midway 2880
.■............... ................. ............................................

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
44>31 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedek nuo 10 iki 12 
Rez. Tclepbone Plaza 3200

ii Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų ‘Patarnavimas ilai- 
Hotovėse ir 'kokiame ‘.rei
kale visuomet -esti Sąži
ningas -ir ^nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui įkyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, HLL.

i

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išpurtusias 
blauzdų >gyslas

Valandos nuo 1 iki 4ir>nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. :Boulevard 1401

v.

Rusas Gydytojas Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir veneciškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 3 1 st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2.. -"4, 7——Z) v. v.

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Advokatai

irti. ILafayette 3572 
-J. Lidlevičius 
'GRABORIUS ir 

*BALSAMUOTOJAS 
•Patarnauja Chicagoje 

iir apielinkčje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER A V.

v

I. J. ZOLP
GRABORIUS

1646 West Wh St.
Tel. Boulevard 5303 ir 8413 

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

Dt. Strikoi’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 
vak. Nedėlioj pagal sutarimu 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: <Pro?pect 4930

8

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—*3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį

U. GUGIS
MIESTO -OFISAS:

127 N.Dearbom St.,Roomr 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. SI AK IS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St.
Rootn 905 Tel. Dėarbom 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Koplyčia dykai
Rezidencija 6631 S o. iCalifornia Avė.

Ofiso ir ‘Rez. Tel. ‘Boulevard *914 :

TalefoBM BepubUo 8600

m

756 W. 35th St 
(Cor. of 3Jtb « iHalrad Su.)

Lietuviai Daktarai

Lietuvis Advokatas
4634 South Ashland Avė.

Ttl. Boulevard 2800 
Rez. 06515 So. Rocktvll St.

Tel. Republic 9723

A. MONTVID, M. D.
West Town State Banką Bldg. 

2400 W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7030
Namų 'telefonas Brunsvvick 0597

J. J. BAGDONAS
Lietuvių Graborius 

Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 

2506 Westl 63rd St . 
Td. RBPUBUC 3100 ! 1

Telefonas Republic 7868

Idbii&JaSišHh ilauaiMHiH

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St 
CANAL 2552

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki 6 
Panedėly, Uurninke. Ketverge ir 

Subatoj 9 iki 8.

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame • atsišaukti, o musų 

darbu t busite užganėdinti. 
Tel. Ganai 3515 atba 2516

2314 W. .23rd K, Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, BĮ. 
Td. Cicero 5927 DR. C. KASPUTIS 

DENTISTAS '
Grįžo >ii Europos ir vėl praktikuoja 

• tena jo j vietoj.
VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M.
7-9 d?. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniais pagal susitarimą.

.3335 So. Halsted St 
T.l, BOULEVARD 9199

SBWSM IR DIBŽINSIA
JS33UK& OHJCAGOJE

J. t. ffiUJBHHao jrraborių 'į^šign yra seniausia, luti 
daugiausia 'šermenų, ttodU «aii 4ŪgiaiU putaraauti.

______ • ■ ... r ' ' ' ' ■ ■ "

K ysa vienaitais efcuris
taH įrengęs ‘grnbų dirbtuvę.

PtiUsteušfos, ‘modemiškai drengtos trys koplyčios su 
vagonais MYKAI.de! šermenų.

Nuliudimo valandoje, ^pašaukite .šią ijstaigą.

J. F. EUDEIKIS' i
LIETUVIŲ GRABORIUS 

- 466M7 SO^&MITAGE AVĖ. 
(FeleM ^ARDS 4741^-1742 ČHICAGO, ILL.

Tel. Cicero 2109 ir 859 J 

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

CICERO, ILL.

JOHN K BORDEN 
iLIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark 
^Metanas BUte 7U0:' valanda &—8 

W. 8Wei2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PanedAlo. 8awde« ir PatnyStos vak. e iki e 

TelefosM Canal 6122

t

MYKAI.de


‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
f KUPONAS
W UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI į& 

I NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENA, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIKIETO "NAUJIENŲ’’ OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

angliškų ir keletą*’ lietuviškų 
dainų. P-lė 'Sadauskaitė yra ar
tistė garsaus Roxy Teatro, New 
Yorke ir dadar vieši Chicagoje 
pas savo gimines. Peoples Fur- 
niture krautu'/es norėdamos 
teikti savo klausytojams vien 
tik aukštesnės rūšies muziką, 
pakvietė viešnią dainuoti. Jos 
dainos pasiliks ilgai atminty.

PRANEŠIMAI

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dalyvaus ‘Naujienų’ 
piknike

“Naujienų” piknikas
Rugpiučio 13 d. “Birutės” 

darže skambės puikiausios dai
nos ir gražiausi muzika. Tai 
bus savotiška (Janių ir muzikos 
šventė,— koncertas po atviru 
dangum. Ten suskambės žavin
gas ir visų mėgiamas art. 
J. Babravačiaus balsas. O kad 
galėtų visi gerai girdėti dainas 
ir muziką, tai Jos. F. Budriko 
krautuvė įves gerus garsiakal
bius.

Tad visi rengkitės į tą nepa 
prastą dainų ir muzikos iškilmę. 
“Naujienų” skaitytojams vėl su
teikiama proga dalyvauti pikni
ke dykai. Visa, kas reikalinga 
daryti, tai išsikirpti iš laikraš
čio penkis kuponus. Už tuos 
kuponus prie vartų jus gausite 
Įžangos tikietą.

Lietuviai žymiai pn 
sidėjo prie “Latvių 
Dienos” surengimo

rikoje 29 metus. Pastaruoju 
laiku jis pradėjo nesveikuoti, 
porą kartų buvo ateidavęs į 
miesto ligoninę, bet ir ten 
jam sveikatą negalėjo pataisy-

nes ir pažįstamus.
—Korespondentas.

RADIO
' «• -

ELENA SADAUSKAITĖ DAI
NAVO PER RADIO?

Amerikos Legiono Lietuvių skyrius 
kviečia visus ex-kareivius tarnavusius S. 
V. kariumenčje per pasaulinį karą Susi
rinkti į Jono Juškos svetainę po nu
meriu 2417 W. 43 st. prie pat So. 
Western Avė. penktadieno vakare, rug
pjūčio 4, 1933 m. 8 vai. vakare.

Atvykdami atsineškite savo Discfrarge 
certificatus ir bukite pasirengę įstoti į 
Amerikos Legiono Lietuvių skyrių, ku
ris dabar vadinsis DARIUS-GIRĖNAS 
POST of The American Legion. Tai
gi nepamirškite penktadienio vakaro.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas 
Kliubas, Chicago, III. laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadieny, rugpjūčio 4 d. 
7:30 va!, vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi na
riai malonėkite laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos būtinai 
tarime aptarti. Jeigd* kuris esate pasi
likęs su mokesčiais, malonėkite ant šio 
susirinkimo apsimokėti.

R. S.' Kurievičia.

Peoples Furniture Co., leidė
jai programų kas antradienio 
vakar, iš stoties W. G. E. 
S. pasižymėjo Įvairumu. Pra
eito antradienio vakare radio 
klausytojai turėjo progos ką 
naujo, gražaus ir dar negirdėto 
pasiklausyti.

šį sykį buvo kliasiškos muzi
kos ir dainų, kurias sudainavo 
A. čiapas ir kiti. Taipgi buvo 
įdomių kalbų, kurias pasakė Dr. 
Kliauga apie sveikatą ir P. Jur- 
gėla apie lakūnus Darių ir Gi
rėną. Bet tai ne visikas, šj 
sykį, radio klausytojai išgirdo 
dainuojant tikrą dainų žvaigždę, 
viešnią iš Scranton, Pa., artis
tę Eleną Sadauskaitę, kuri tik
rai artistiškai padainavo porą

GARF1ELD PARKO 
Moterų Pašelpinis Kliubas 
žiavimą Rugpiučio-August 
1933 m., John Grybo 
Avė. ir 83rd St., Willow Springs, 
Illinois.

Visus širdingai kviečia
Komitetas.

VYRŲ ir 
rengia išva- 

6 dieną, 
darže, Kean

Draugija “Lietuvos Ūkininkas“ tu
rės draugišką išvažiavimą, rugpiučio 
mėn. 6 d., Shady Tree Irin, prie Archer 
Rd., priešais Oh Henry Park, Willow 
Springs. III. Toje pačioje vietoje kiir 
buvo pernai. Bus geras orkestras. įvai
rus šokiai ir daug kitokių pramogų, 
Įžanga veltui. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

Valdyba ir Komitetas.

Vaidylu Brolija rengia naktinią su-1 
eigą rugpjūčio 5 d., 5 vai. vak., kuri 
tęsis iki rugpiučio 6 d., Juliaus Dam
brausko Parmoję, Willow Springs, 111. 
Archer Avenue važiuojant privažiavus 
Willow Springs pasisukti reikia tiesiai ir 
pravažiavus tiltą pasisukti po kairei į 
žviruotą keliuką tiesiai į Vaidylų Bro
lijos Naktinę Sueigą. Praamžius.

Lietuvių Keistučio Patalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėiioj, 
rugpiučio 6 d. Liberty Grove svetinėje, 
4615 So. Mozart St., 12-ta vai. dieną. 
Geistina, kad nariai skaitlingai atsilan
kytų, nes yra daug svarbių dalykų svars
tymui. St. Narkis, sėkr.

Illinois Lietuvių Paielpos Kliubas, lai
kys savo mėnesinį susirinkimą penkta
dieny, rugpiučio 4, 1933 m. 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijos svet. 
3133 S. Halsted St. Visi kiiubiečiai 
kviečiami atsilankyti į šį susirinkimą, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

A. Kaulakis, rast.
« ;------- ---------  . _

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo A- 
merikoj susirinkimas įvyks rugpiučio 6 
d. Jono Garbužo svet., 3749 South 
Halsted St., 12 vai. dieną. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

W. Didžiulis, prot. rašt.

Rytinės žvaigždės Kliubas Morning 
Star Club rengia didelį išvažiavimą ne- 
dėlioj rugpiučio 6 d., gerai visiems ži
nomoj vietoj Jefferson miške. Bus vi
sokių žaismių. Visus kviečia atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti. Pradžia 
10 Vi. ryte. ’ Komitetas.

Simono Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny rugpiu
čio 6 d. 1933 12 vai. dieną Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai būtinai privalote pri- 
>uti, nes ■ randasi svarbių reikalų ap
svarstyti. Taipgi kurie esate pasilikę 
su mokesčiis pasirūpinkite apsimokėti, 
kad neliktuofėte suspenduoti pašelpoje.

P. K., rašt.

DARIAUS IR GIRĖNO ATMINČIAI* 
Padarau paveikslus Studijoj trauktus 
prie aeroplano 8x10 didumo už

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS . ‘ 

730 West 62nd Street
Tel. Englewood 5840

ar 5Oc

Chrysler ir Plymouth

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. .Nedėliomis 
nuo G v. fcyto iki 1 v. p. p.

ssr

Ar žinote, kad. 
daug metų patyręs Real 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus ir 
rūpestingai atlieka se
kančius reikalus:

PADARO legališkas 
notas prašalinimui ren
dauninkų nemokančių 
rendos. Gamina ir per
žiūri visokius raštus pirkime ir par
davime visokio turto.

APDRAUDŽIA nuo ugnies na
mus, rakandus, automobilius ir kitas 
nuosavybes į saugiausias apdraudos 
kompanijas.

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz
3647 Archer Ava. Chicago, III.

......... . .................... i.....................■■■■■ . į .......  ■■■■■■.. ...... .....................
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RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

• 7:45 VALANDĄ

(APART NEDĖLD.)
IŠ STOTIES

1210 KILOCYCLES. '
247.8 M E T E R S

CLASSIFIED AOS^
Business Service

Biznio Patarnavimas

CLASSIFIEDADS
Help Wanted—Female 

Darbininkių Reikia
NAMŲ darbininkės 

vin'ejime rankomis ir 
Atsišaukite 4119-37 W

patyrusios išsiu- 
rankų fageting. 
. Belmont Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALIUNAS parsiduoda arba renduo- 
siu su fikčeriais ir visais įtaisymai*. A-Į 
stovy. 4832 S. Wentworth Avė.

—O—

PARSIDUODA saliunas geroje apielin- 
kėje, apgyventa švedais ir vokiečiais. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vietos. 
J. Martin, 6818 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
loj. kampinis, su namu ar be, gražioj 
įpielinkčj, pigiai — be mainų. 3459 
V. 65 St., Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė cigarų ir vi
sokių smulkmenų, 4 kambariai gyveni
mui, pigi renda, gera vieta dėl aludės.

1344 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI Soft Drink Parloris 
ir saliunas.

1629 So. Crawford

PARDAVIMUI grosernė, 4 pagy
venimui kambariai, su staku, gera apie- 
linkė, cash biznis. Nebrangiai.

5406 Wenthworth Avė.

RESTAURANTAS arti transportaci- 
jos kampo prie šokių salės ir hotelio, 
puiki apielinkė, geri fikčeriai. Kaina 
$750.00, verta $5000.00: cash $250.00 
likusi po $50.00 į mėnesį.

1527 W. Madison St. 
Tel. Haymarket 7747

For Rent
ANT RENDOS 2 kambariai prie 

mažos šeimynos galima vartoti ir vir
tuvę vaikinams merginoms ar vedusiai 
porai. 7040 S. Talman Avė.

REIKALINGAS štoras dėl grosernės 
ir bučernės. Kas turite patelefonuokite 
Lafayette 1346.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

LYGI juoda žemė—gerai nusausinta—• 
$10 iki $25 akeris bile didžio traktas. 
Bargenas. Olan Minor, Wheatfield, 
Indiana.

EXTRA
Parsiduoda ūke. yra geras pirkimas prie 
didelio kelio, geri budinkai, 176 ake- 
rių, 100 akerių užsėta kpmais. Lygi 
žente, Upė bėga per ąapyklą, yra ^rys 
karvės, J 5 veršių po metų 1%, trys ar
kliai, 8 kiaulės ir visa mašineriją reika
linga dėl ūkės. 4

1307 W. 69 St. ”

‘FARMOS. Turiu didelį pasirinki
mą visokių gerų farmų. Kai kurios su 
staku, gerais budinkais, kitos be budin- 
kų randasi 80 mylių nuo Chicagos. 
Route 30, Victor Palonis, Donaldson, 
Ind,

Exchange—-Mainai
EXTRA DEL BIZNIERIŲ

Marųuette Manor turime bizniavų 
namų. Storai su pagyvenimais ant mai
nų. Kas ką, turite į mainus.

Atsišaukite.
P. M. SMITH & CO. 

,4425 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0455

Real Estate For Sale 
Namai -žemi Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu mūrinį 
namą, 2 po 5 kamb., 3 metų senumo, 
geroj vietoj, ant mažesnio arba ant lo
tų, 1619 S. 48 Ct., Cicero, III.

2 AUGŠTŲ medinis namas parsi
duoda /irti bažnyčios ir mokyklos. 
Agentai teneatsišaukia, 4613 S. Honore 
St., 2 lubos.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel, Victory 4965

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Divisioą St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niskiausius ištobulinimus ir iki kolei 
rainos 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.

STANLE BALZEKAS, Sav.
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Pagelbėjo latviams surengti iš
kilmes Pasaulinėje Parodoje

Pereitą šeštadien.į Pasaulinėje 
Parodoje įvyko Latvių Diena. 
Man teko dalyvauti latvių tar
pe todėl noriu supažindinti pla
čią visuomenę su jų programa 
ir iškilmėmis.

Apie 200 grupė susirikiavo 
prie 14-tos gatvės vartų 4:45 
vakare ir, vedami keturių paro
dos policiantų, numaršavo į Hali 
of States aikštę.

Panašus j lietuvius

Pati pradžia padarė gerą • įs
pūdį. Beveik visi imiformuoti, 
o iš veidų— tikri lietuviai, jo
kio skirtumo nematyti. Jų vėlia
va dviejų spalvų—tamsiai rau
dona su baltu ruošu per vidurį.

Programas buvo neblogai ve
damas, o sėdynių užtektinai. 
Bet žmonių —kur kas mažiau1, 
negu lietuvių dienoje. Programą 
atidarė P. Ullmanls, latvių ko
miteto pirmininkas. Programe 
dalyvavo 50 ypatų mišrus cho
ras, vedamas p. Zemzaris, A. 
Brickman—solistų, kelios šoke-1 
jos, stygų kvartetas ir eilė kal
bėtojų. Turėjo kalbėti III. vals
tijos sekretorius E. J. Hughes, 
bet kadangi negalėjo atvykti 
dėl tam tikrų priežasčių, pri
siuntė tūlą senatorių.
Dalyvavo Sabonis ir Ančiutė

Pirmoje programo dalyje da
lyvavo ir du lietuvių daininin
kai, K. Sabonis ir A. Ančiuftė. 
Jų dainavimas, Ančiuntės—lat
viškai, o Sabonio —lietuviškai, 
išėjo gerai.

Antroji programo dalis buvo 
“Švento Jono Naktis Latvijoje” 
—eilė gyvų paveikslų. Toje pro
gramo dalyje kalbėjo Dr. M. 
Kazak, Marquette Universiteto 
profesorius, kuris supažindino 
susirinkusius su Latvijos isto
rija papročiais, etc., daugiau
siai su švento Jono naktimi to% 
je šalyje. Tas šventasis lošiąš 
latvių gyvenime stambią rolę.

Lietuviai parūpino muziką 
iškilmėms

P-lė Sophie Paškevičaitė, vie
na žymiausių dainininkių, kuri 
pernai vieno stambaus Chicagos 
laikraščio rengiamame dainų 
kon teste laimėjo pirmą dovaną. 
Vadinasi, tapo pripažinta kaipo 
geriausia solistė.

P-lė Paškevičiūtė pastaruoju 
laiku dainavo’viename" dfdmie’s- 
čio teatre.

Kadangi ji ru’gpiučio 13 d. 
dalyvaus ir “Naujienų” piknike, 
tai visiems bus malonu išgirsti 
jos dainavimą.

pino lietuvis Juozas Balakas, 
kuriam prigelbėjo A. Endrei- 
kis, A. Maudužas.

Laike pertraukos antroje pro- 
gramo dalyje kalbėjo latvys pra
monininkas iš Nevv Yorko, Gufe- 
tav Danzis, kuris nurodė, kad 
latvių tauta yra- maža, suside
danti tik iš 2,000,000, kurių 
didelis nuošimtis yra Amerikoj.

Programas, bendrai buvo ge
ras. Viena, latviai nepamiršo 
pastatyti estradoje savo vėlia
vos...—“N.” raš.

“Vaidilų” parengi
mas

Teko sužinoti, kad vaidilos 
turės dideles iškilmes šeštadie
nio naktį, Dambrausko farmoj. 
Žinodamas vaidilų parengimus, 
nutariau* tikrai dalyvauti* nes 
jie visada daug skiriasi nuo 
visų kitų parengimų.

—Vaidilų draugas.

Tautiškose Kapinėse 
palaidotas Roselan- 
dietis L Sirbyškis
ROSELAND. — Pereitą'šeš- 

tadienį Lietuvių /Tautiškose 
Kapinėse tapo palaidotas Ig
nacas Sirbyškis, K. ir D. Su
sivienijimo narys. Dalyvavo 
daug palydovų ir atidavė jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Abekas pasakė 
kalbą prie namo ir kapinėse. 
Grabnešiai buvo nuo K. ir D. 
Susivienijimo.

L Sirbyškis išgyveno

3288

2870
2870 — Išėjimui 

materijos arba voalio. 
colių per krutinę.

3888 — Sesutei apie namus ir į maudynę eiti pajamos. Sukirptos mieros 
8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus mergaitėm.

2634 —i Labai gražus sporto rūbas. Geriausiai atrodys jeigu pasiusite iš 
vienos spalvos materijos ir pagražinsite margu, dryžiuotu šilku, pritaikinti prie 
materijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 jr 40 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numeri, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gah 
ma prisiųsti pinigus arba pa& 
to ženkleliais kariu su užsaky 
mu. Laiškus reikia adresuoti 
Naujienos, Pattera Dept., 1789 
9o. Halsted SU Chicago, BL

siūdinti iš lengvoslabai švelni ir graži suknelė. Galima
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40

MORTOME BANKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

Palace Garage
Taisome ir Maliavojame.

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

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

SM S^Lojjg Avė 
m. ubpusmc s 8402.

NAUJIENOS Patttttf Depe.
1739 S. Halsted St.» Chicago, Iii.

Čia įdedu 15 centą ir prašau at

siųsti man

Mieros •••

pavyzd) No ............... ........
.________X ptr krutinę

itardi)
I ■ .z ’

(Adresai)

(MiHtas ir

' <*«
'' .'t;'

:------------------
Tel?Y'a«b>3408 ’ \

VICT.0R BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, S to rage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago,

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai. kad žmonėms 
sunku beįpirk£i, o CRANE COAL 
KOMPANIJA vietoj pakėlimo kainų dar 
nupigino. Kam reikia anglių, telefo- 
huokit tuojaus, gausit apie vieną doler 
pigiau negu kur kitur—Telefonas 

REPUBLIC 8402

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

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

Smith’s Palm Gardeli 
4177 Archer Avenue 

TeL Lafayette 2285

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

KAILINIAI KAUTAI
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
$150. Parodomi ekonomijos sekcijoje.

MILLER 8 CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Automobiles_______
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI “slicing machine” ir 
baltos svarstykles, labai pigiai.

6955 So. Talmaln Avė.

DIDELIS BARGENAS
Brighton Parke parsiduoda namas su 

saliuno bizniu ir 3 pagyvenimai po 5 
kambarius už pusę kainos. Del plates
nių informacijų kreipkitės pas 

WM. GRITENAS. 
747 W. 55tb St.

Telefonas Normai 9447
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