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Atspaudins Dariaus- 
Girėno fotografijas

buvo pa- 
papuoštas 
padėti žu-

kalbą pasakė 
atstovas Lietu

ROCHESTER, Ind., r. — 4. 
Audra su lietum užbaigė 4 sa
vaičių sausrą, tečiaus žaibas už
mušė Irene Feindner, 21 m. ir 
jos 4 metų sūnų, žaibas ir ke
lis kiti/s žmones sunkiai sužeidė.

Vokietijos karo lai 
vy vizitas Rygoj su

judino Latvija

Įspūdis nepaprastai didingas, 
tiesiog majestotiškas! Kiek čia 
bereikėjo, kad juodu patys val
dę lėktuvą ir skrisdami virš 
numylėtosios Lietuvos ir Kau
no butų pasveikinę save seną 
ir numylėtą tėvynę 
gi sveikina, 
karstai...

Lėktuvas su Dariaus ir Girė
no karstais karo 9-nių lėktuvų 
lydimas (musų lėktuvai Dere- 
luft’ą pasitiko ties Lietuvos Vo
kietijos siena) tris kartus ap
skrido Kauno miestą ir sugrjžo 
j aerodromą. Tuojau lėktuvas 
su karstais pradėjo lėtai leistis.

Toliau vienas po kito pradė-

Valdžia deda pastangų nepri
leisti sumišimų. Komunistų 
bado streikas kalėjimuose

Leit. Settle kaip pareitą naktį turėjo pra 
dėti keltis iš Chicagos į stratosferą, 

kad pasiekti augštumo rekordą

Dabar ir- 
bet sveikina jų

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

Veikiausia giedra ir biskį šil
čiau.

Saulė teka 5:47, leidžiasi 8:

Dvi ašarinių dujų 
bombos uždarė New 

Yorko biržą

LAKŪNŲ DARIAUS IR GIRĖNO HUNŲ 
SUTIKIMAS KAUNE

NEW YORK, r. 4.—Nežinia 
kas j ventiliatorius Įmetė aša
rinių dujų bombas, kurios išvai
kė visus biržininkifs ir biržos 
klerkus ir privertė biržą užsi
daryti prieš vidurdienį, kada 
joję ėjo gyviausias biznis. Nie
kas perdaug nenukentėjo, tik 
keturiuose augštuose visi turė
jo apleisti savo raštines.

VISALIA, Gal., r. 4. —Mrs 
Nancy Yates Wilson, 36 m., ku
ri tiek plakė savo neramų kū
dikį, kad jį užplakė mirtinai, 
tapo teismo rasta kalta už už 
mušėjistę ir jai gręsia kalėji
mas nuo 1 iki 10 metų.

CHICAGO.—Vakar Dariaus 
Girėon Paminklo Komitetas nu
tarė atspatfsdinti 5,000 Dariaus 
ir Girėno fotografijų ir jas 
pardavinėti ne tik Chicago j e, 
bet ir visoj Amerikoj po 50c. 
Pelnas iš tų fotografijų eis la
kūnų pominklo fondan.

prezidentas bando 
kinti angliakasių streiką

ALBANY, N. Y., r. 4. —New 
Yiorko valstija per tris mėne
sius nuo legalizavimo alaus, su
rinko daugiau miliono dol. tak
sais už alų ir vyną.

LONDONAS, r. 4.— Vakar 
sustreikavo taksikabų darbi
ninkai protestui prieš pakėlimą 
važmos kainų.

Lakūnų kūnai lydimi iš bazilikos į Kauno kapines: liūdna eisena ties Įgulos bažnyčia.' Prie
ky eisenos eina Dariaus gimines: sesuo ir švogeris Nalsonai, Dariaus žmona, jos tėvas ir Da
riaus dukrelė. ,

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ NORTH 
SIDĖS BIZNIERIŲ

Baigus kalbas karstai uždėti 
ant kito katafalko ir lėtai, ge
dulinga eisena pasijudina iš ae
rodromo.

Karstus lydėjo vyriausybės 
nariai, diplomatinis korpusas, 
daug visuomenės veikėjų, ka
riškių ir milžiniška žmonių mi
nia.

Prieš karstus buvo nešama 
per 50 vainikų. Damos ir mer
gaitės nešė daug baltų rožių ii 
kitokių gėlių.

Deruluftas su karstais iš Vo
kietijos atvežė 23 vainikus. 
Karstai nulydėti į Baziliką. Ten 
pat už žuvusius buvo ir trum
pos pamaldos, šiandien 9 vai. 
30 min. prasidėjo pamaldos, da
lyvauja ir vėl vyr. nariai, di
plomatinis korpusas etc. Pamal
das celebruoja pats arkivysku
pas J. Skvireckas.

šiandien iš ryto buvo matyt 
gabenant daug vainikų ir gėlių 
į Baziliką.

Bendrai, tur būt, kaip yra 
nepriklausoma Lietuva, dar to
kių iškilmių ir eisenų Kaune 
nebuvo.

Kaunas ir visa Lietuva Šian
dien atiduoda pagarbą garbin
giems vyrams. Bet ir liūdna la-

CHICAGO.—Vakar trys plė
šikai, vadovaujami jaunos švie
siaplaukės moteries, sumušė, 
subadė peiliu ir nušovė Gustav 
Hoeh, 70 m., kuris turėjo ne
didelę vyrų skalbinių ir smulk
menų sankrovą prie 5948 Di- 
vision St. Manoma, kad jis pa
sipriešino plėšikams ir moteris 
jį subadė peiliu.

Pasak policijos, ta plėšikų 
šaika jau apie 50 žmonių yra 
apiplėšusi North ir North West 
sidėj.

pasidarys tiek pat pavojingas, 
kiek ir kilimas, nes viskas pri
klausys nuo oro sriovių. Tečiaus 
apie kokiirts nors pakitėjimus 
ore ir oro srioves jis gaus pra
nešimus per radio. Taipgi ir 
jis pats duos pranešimus per ra
dio iš stratosferos.

Sugryšti į žemę jis mano 
šiandie vakare ar sekmadienio 
ryte. Jei oro srioves nepakitęs, 
tai jis nusileis kur-nors rytuose 
nito Chicagos už apie 200 mylių.

Kelionėn Settle išrengti ir pri
ruošti baliuną gelbėjo Dr. Jeah 
Piccard ir Dr. Compton.

Kilimas į stratosferą ne tik 
turi sportinę reikšmą,— kad 
atsiekti aukštumos rekordą, bet 
ir svarbus moksliniu atžvilgiu.

Ind. administracija 
atmetė skalbyk

lų kodeksą

Karstus atvežė lėktuvas. Tragingai miru
sius tautiečius sutiko milžiniškos minios 

Daugybė vėliavų ir gėlių

GALLESBURG, III., r. 4. — 
Po metų laiko C. J. Snell, 61 m., 
gavo darbą ir iš džiaugsmo pir
mą dieną taip sunkiai dirbo* 
kad bedirbdamas sukrito ir pa
simirė.

žuvusiųjų lakūnų, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno kūnai pašarvoti Kauno aerodrome, juos 
lėktuvu atvežus iš Vokietijos. Prie karsto prieky stovi Dariaus gitninčs: švogeris Nalsonas, se- 
šuo Nalsonienč, jų sūnūs, Dariaus žmona ir jos tėvas.

KAUNAS, liepos 
ž.”]—Vakar buvo 
diena, nes kauniečiai savo aki
mis galėjo matyti žuvusių la- 
kunų-r-Dariaus ir Girėno kars
tus. Tai buvo jau ne tik liūd
na, didelis širdies skausmas aša
ras spaudė..

Nors sekmadienio vakarą dau 
gybė žmonių suplaukė į aero
dromą atskrendančių lakimų su
tikti, tačiau vakar kur kas dau
giau žmonių prisirinko aerodro- 
man žuvusių lakūnų pasitikti— 
pareikšti drąsuoliams pagarbą.

Buvo pranešta ,kad Derulf- 
tas karstus atveš į Kauną 16 
vai., bet neramute žmonės dar 
prieš dvi valandas pradėjo plūs
ti į aerodromą. Baigiaitis 16-tai 
valandai buvo ne tik pilnas ae
rodromas, bet žmonių nustoti 
aplinkiniai laukai ir kalnai, fi
zikos, matematikos fakulteto ir 
“Maisto” stogai.

Į aikštę susirinko Organizaci
jos su vėliavomis.

Aerodromo krašte 
taisytas gedulingai 
katafalkas—čia buvo 
virsiu lakūnų karstai

Aplink katafalką sustojo 
Vyriausybės nariai, visas diplo
matinis korpusas ir spaudos at
stovai.

Visų susirinkusiųjų liūdni vei
dai atsukti į vakarus, iš kur 
turi drąsuoliai lakinai atskris 
ti. 16 vai. 20 min. iš žiemos 
vakarų pusės pasirodo milžiniš
kas Deruluft lėktuvas devynių 
Lietuvos karo lėktuvų lydimas. 
Tai skrenda su narsiaisiais At
lanto nugalėtojais, su musų tau
tiečiais, Amerikos lietuviais la
kūnais Darium ir Girėnu... 
Skrenda su jų karstais.

Ir, štai, tos milžiniškos, viso
kių pažiūrų ir įvairaus išsila
vinimo ir amžiaus minios

jo leistis ir musų karo lėktuvai 
Narsuolių karstus ima iš lėk

tuvo musų aviacijos karininkai. 
Išimtus karstus ant savo pe
čių nešė musų aviacijos kari
ninkai su vokiečių civil. laku1' 
nais, atvežusiais žuvusius la
kūnus. Karstai buvo padėti 
ant gedulingo katafalko.

čia Amerikos atstovas Lietu
voje p. Stafford ant karstų už
deda Amerikos, valstybių vėlia
vą. Be to, uždėta Lietuvos vals* 
tybės raudona vėliava su Vy
tim, tautine trispalve vėliava 
ir Vyties Kryžiaus vėliava.

Paskui buvo paskaitytas Re
spublikos Prezidento aktas, ku
riuo žuvę lakūnai apdovanoja
mi V laipsnio Vyties kryžiais 
ordenu. Be to, apdavanojami 
šaulių žvaigžde ir skautų svas
tika. Beje, karstus nešant iš 
lėktuvo prie katafalko karo or
kestrai grojo Lietuvos himną.

Ant katafalkų padėti karstai 
buvo apdėti gyvomis gėlėmis.

Paskui prasidėjo kalbos.
Pirmas kalbėjo inž. V. Vilei

šis einąs kr. apsaugos minis- 
terio pareigas. Po Vileišio kal
bėjo areo klubo pirm. prof. Že
maitis, aviacijos virš. vyr. štab. 
pulk. Pundzevičius, Deruluft at
stovas, civil. lakūnas, atvežęs 
žuvusius lakūnus Holcas ir k t.

Visi kalbėtojai kėlė žuvusių 
lakūnų drąsą, 
didvyrišką žygį

Labai grąžią 
Amerikos valst. 
voje p. Stafford. Po Stafordo 
kalbas karo orkestras sugrojo 
Amerikos Jungt. Valstybių him-

RYGA, rugs.r 3.-^-v Latvijos 
valdžia stvėrėsi griežtų priemo 
nių, kaiį neprileisti prie sumi
šimų laike vizito keturių Vo
kietijos torpedinių laivų, kurie 
atplaukė į Rygą.

Laikraščiai griežčiausia smer
kia tą vizitą, nes juo taikoma 
Latvijos vokiečius patraukti 
prie nazių. Gyventojai yra su
judę.

Laivas atvykus visokios de
monstracijos tapo uždraustos, 
laivai apstatyti policijos ir pri
ėjimas prie jų aptvertas. Poli
cija areštavo komunistus, ir so
cialistų partija liko įspėta, kad 
savo nariams neleistų dalyvauti 
žygiuose prieš nazius.

Latvijos kalėjimuose esantys 
800 komunistų paskelbė bado 
streiką ir jau trečia diena kaip 
badauja. Betgi padarius jų ka
merose kratas rasta jose pa
slėpta daug maisto. Valdžia griež 
tai atmetė komunistų reikala
vimą panaikinti verstiną darbą 
kalėjimuose, leisti lankytis ki
tose kamerose, taipgi leisti tu
rėti bolševikišką literatūrą ir 
radio, kad jie galėtų klausytis 
Maskvos programų.
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Kaip vakar va
kare ,nuo 9 vai. iki vidurnak
čio, iš Soldier Field turėjo pra- 

keltis į stratosferą specia- 
baliunu Įeit. koin. Settle, 
nustatyti augštumo rekor

dą—pakilti iki tokios augštu- 
mos, kokios jokis žmogus dar 
nebuvo pasiekęs. Jis turi pa
kilti mažiausia iki 54,000 pėdų, 
nes iki tiek buvo pasikėlęs prof. 
Auguste Piccard, tyrdamas stra
tosferą.

šioje kelionėje į stratosferą 
turėjo dalyvauti ir Dr. Jean 
Piccard, brolis Auguste, bet ka
da Settle sumanė siektis augš
tumo rekordo, tai Piccard atsi
sakė nuo kėlimosi drauge, kad 
savo buvimu nepasunkinti ba- 
liuno, nes čia kiekvienas sun
kumo svaras labai daug reiškia.

Baliunas kelionei priruoštas 
jau veik mėnuo laiko ir buvo 
laukiama tik patogaus oro. Da
bar virš Chicagos ir apielinkes 
valstijų pasidarė augštas spau
dimas ir todėl patogus tokiam 
skridimui oras. < / > 

Pats baliunas, kuriuo Settle 
kelsis j stratosferą, yra labai 
didelis, 104 pėdų diametre. Jo 
įtalpa yra 600,000 kubinių pė
dų ,arba 100,000 kifb. pėdų dau
giau, negu baliunas, kuriuo kė
lėsi Piccard.

Pati gondola yra apskrita, 
padaryta iš lengviausio meta
lo—dowmetal, kuris yra visu 
trečdaliu lengvesnis už aliumi 
ną, iš kurio bifvo padaryta 
prof. Piccard gondola. Gondo
la sveria 350 svarų ir yra tik 
aštuntadalio colio storumo.

Gondoloj yra sudėti įvairiausi 
instrumentai, taipgi radio apa
ratai ir deguonio bakai. Kelian
tis bus rekorduojami kosminiai 
spinduliai ir imamos fotografi
jos saulės spektro ir rekordlie
jami saldės ultra-violetiniai 
spinduliai ir jų veikmė.

Išsikeliant į baliuną bus į- 
leista 137,000 kub. pėdų hydro- 
geno dujų. Mi tiek dujų baliunas 
išsikels iki 5,000 pėdų augš- 
tumos. Toje augštumoje balio
nas ketino išbūti iki ryto. Ta
da dujos bus įkaitintos, išsiplės 
iki 600,000 kube pėdų ir prasi
eis kilimas j stratosferą. 15,- 
(XX) pėdų augštumoje gondola 
bus aklinai uždaryta, nes kvė
pavimui oras pasidarys nebetin
kamas,—šaltas ir skystas.

Pasiekus stratosferą, šaltis 
pasieks 55 laipsnių žemiau ze- 
ro ir daugiau nesikeis, nes ten 
nėra oro permainų ir nėra vėjų. 
Pasiekęs tokios augštumos kiek 
baliunas gali kilti, Settle pradės 
leistis žemyn. Pasiekus žemes
nį oro sluogsnį, nusileidimas

kiši, kad dabar streikas tikrai 
bus sutaikintas. Jau ir anglių 
kompanijos pradėjo derybas str 
industrine administracija dėl to 
streiko baigimo.

Prezidentas buk siūląs arbi- 
t raciją.
Dar daugiau kodeksų pakeista

šiandie industrinė adminis
tracija padarė nusileidimų dei 
11 pramonių ir biznių, algų ir 
darbo valandų klausime, kai 
kur prailgindama darbo valan
das, kitur sumažindama mini- 
mum algas. Kitur minimum 
algos sumažintos net iki 25c į 
valandą.

Sutartinai tirpsta širdys ir visų 
akyse sužiba ašaros

žuvusiųjų giminės ir artimieji 
nenumaldaujamai verkia. Dar 
didesnis skausmas prislegia šią 
milžinišką įvairiaspalvę minią, 
kai Deruluft lėktuvas prisiarti
na prie aerodromo...

Norisi kažką sakyti .atsipra
šyti, sveikinti ir... pasidaro ne
paprastai skaudu.

Milžinas oro paukštis su mi*- 
sų didvyrių karstais lėtai per
skrenda per minią ir plaukia į 
laikinąją sostinę—Kauno mies-

WASHINGTON, r. 4. — In
dustrinė administracija atmetė 
skalbyklų kodeksą, kuris buvo 
patvirtintas vakar. Atmestas gi 
todėl, kad tūlais atvejais jis nu
stato tik 14c į vai. minimum 
algą.
Duoda dvi savaites lengvatų

Ind. administratorius John
son davė dar dvi savaites sam
dytojams geruoju pasirašyti 
pzezidento kodeksą. Po to bus 
pradėtas valdžios spaudimas į 
samdytojus7, kad verstinai juos 
priversti tą kodeksą priimti ir 
jį pildyti.
Tikisi Pa. angliakasių streiko 

sutvarkymo
Į Pennsylvąnijos angliakasių 

streiką įsimaišė pats prezideir 
tas Rooęeveltas ii- pradėjo da
ryti spaudimą, kad jį sutaikim 
ti. Gubernatorius Pinchot ti-
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vavo
Iš angį i akėsiu streiko

EKSKVH8IJA

Antras “Naujienų

PIKNIKAS
Homestead, Pa

Rugpiučio-August 13,1933

?9th

naudai dėl

Viskas Lengvais

kad

šiokios to- 
ėtsteigimu i 
anglių ka- 
O valdžios 
pripažint-

Fmgramas bus įvairus ir įdomus 
Tėmykite pranešimus.

V*

angliakasių 
irgi veikia 

ngliaka- 
kad

nau-

Sekretorė Miss Fran-
Ho-

aspado-

Uni-r 
Mel- 

kad miestelio 
pasielgimas su 
— tai pasekmė

įspūdingos Joninių iš 
kihttės Kauno pilyje

Šis naujas 1934 radio su 
phonographu parsi duoda 
tiktai po

Iškilmingas Atidarymas Lilack Inn
Kviečiame visus pažinties draugus į musų Skilmingį atidarymą

■HH5SH5S1

AMERICAN UNE
130 N. LA SALlfe St., 

Chicagč, III.

Philco Ra<Įio, po

18.75

akelimu. bu- 
iliuminacijos,

Neryje
l fakfe-1 

pilis iš visų

Susirinko keliolikos Inkš tari 
čių žmohių minta.

vulkaną”, kuris 
sunaikinti ne tik Ho- 
bet ir patį Pittsburg-

Keliaukite Lietuvon 
‘Naujienų’ Laivakorčių 

Patarnavimu

patariiavimų kalba kiekvienas kuris šiuo laivu keliavo Lie- 
0 maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 

nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausius krunamus pa*- 
kiekviena minutė jūsų kelionės bus praleista smagiai ir jds rte nepajw-

Htw VoRK-KlA^Ėba
Ar Gothenbtirgą, Švediją

RUGPJUCTO U, 1033
Moderhišktt M.pto'riąiViu , 

“ K U N G S H O L M 0
Ekskursiją vadovaus lietuviams ži
nomas judomų paveiksiu rodytojas 

p. C. G. LUKŠIS
Informacijų ir laivakorčių kreipkis į 
Tamstos vietini laivakorčių agentų 

Swedteh American Line
IBI N. Michitan A Ve., Chicago 

MMnnnaMMMnKMMHHa

girdite ant radio ir koncertuose. NekuripSY^ėliOdijoš 
Jums taip labai patinka, kad pasilieka JUšiį tofe^Se abi 
visados. Nekarta Jums norisi Vėl išgirsti Jutos toylitoą 
meliodiją, bet kaip galima tai padaryti? O gi štai kaip;

KAUNAS
kaip ir visada, visose Vietctee 
šauliai Organizavo Jonihių 
tradicines iškilmes. Kaunie
čiai kitais metais Joninių tra* 
diciries iškilmes švęsdavo Vy
tauto parke. Tačiau šietnet 
Kauno pilies Šaulių būrys at
gaivino senutę Kaitom pilį, jo
je pirmų kartų suruošdamas 
Joninių tradicines iškilmes; 
Ilgai tylėjusi sehelė paslaptin
goji pilte vakar vakare prabi
lo. Ji buvo papuošta tautinė
mis vėliavomis ir iliuntonacv 
jomis. Jati betemstant, . jort

šiame atidaryme dalyvaus
SENATORIUS MC DERMOTT JI 

B u J. gera muzika, kur šoksime iki vėl 
alatts, vyno ir bus skanių vaf£h| veltu

Darbo 
ces Perkins pasakė, kad 
mestead miestelio 
rius esąs labai nervuotas 
Iron and Steel Workers 
jos Sekretorius John J. 
don pareiškė, 
gaspadoriaus 
Miss Perkins 
plieno bosų įtaisytos šnipavimo 
sistemos. —8. Rakamas.

NAUJAS 1934 RADIO
su phonographu suteikia Jums visas stotis ir kada lik
norite galite ūžSistatyt rekordų ir išgirsti savO mielų mu-

* . 1

ką ar dainelę.

kad Ši vieta (pilis) yra 
brangių atsiminimų, 
Lietuva buvo galinga ir lais
va. Taip pat ji yra liudininkė

■ . -..........

Pennsylvanijos dalį, krtr ran
dasi nelinijinė* kasyklos. Ta
čiau prie strėikd prisideda ir 
unijinės kasyklos, būtent, 
Pittsburgh Terminai Coal Go. 
Tose kasyklose streikas nėra 
unijos autorizuotas ir yra 
prieš unijos viršininkų patvar
kymą.

Gubernatorių* Pi nebot pa
kvietė į Harirteburgų linijos 
viršininkus ir kompanijų atsto
vus dėl derybų baigimui strei
ko. Unijos viršininkai priė- 

akvieti- 
ce koin-

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE
Šaltis Altas—Užkandžiai—Bitas ir Privitiški Kambariai dėl visos leimyrros 

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

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkas
mė gubernatoriaus j 
mą, bet H. C. Frick Co 
panijos Viršininkai atmetė gu
bernatoriaus pakvietimą ir at
sisakė eiti į derybas su unija 
dėl užbaigimo streiko. Reiš
kia, kompartijos yra pasiry
žusius laužyti streiką.

Išrodo, kad valdžia turės įsi
maišyti į šį angliakasių strei
ką dėl padarymo 
kibs tvarkos ir 
normalės padėties 
sykių praknotoėje. 
įsimaišymas reikš 
iną angliakasių Unijos.

— S. Bakanas

Homestead miestelio gaspado- 
rius John J. Cavanaugh 

“ailrado” 
komunistinį “vulkaną”, kuris 
grasina sugriauti ne tik Homė- 
stead, bet ir visą Pfttsburghą.

Biednas Homestead mieste
lio gaspadorius Jęhn J. Cava- 
naugh, kaipo ščyras Carnegies 
plieno liejyklų bosų tarnas, pa
sijuto lyg ta katė pieną palie
jus dėl neleidimo Darbo Sekre
torei Miss Perkins laikyti susi
rinkimą su plieno darbininkais 
miestelio parkose. Jis pabūgo, 
kad atėjus sekamiems rinki
mams, tie patys plieno darbi-, 
ninkai gali jam įspirti į užpa-- 
kalį ir jo politiniai priešai tu
rės pakankamai argumentų pa
veržti jo šiltą vietelę. Neleidi
mas laikyti susirinkimo mies
telio parkose plieno darbinin
kams, kuriame dalyvavo pats 
Darbo Sekretorius Miss. Per
kins, padarė didelę sarmatą 
visam miesteliui.

Tai tas ponas pasikvietė an- 
gliškų laikraščių reporterius ir 
aiškinosi, dėl ko jis neleidęs 
laikyti susirinkimą miestelio 
parkose. Jisai bijojęs komunis
tų sukilimo. Jis, esąs, atradęs 
komunistišką 
grąsinąs 
mestead,

___  „ jų gfeležiUtoi Itotėi, 
toihdė to naikiiiO VisiL kqs kiil- 
hu, .kas li’ėtMviŠkė, kės tototoS 
htangto. 1% buritoist'ro 
roko kalbos, karo muziejaus 
dri&strui griežiant, buvo su
giedotas tautos himnas. be to, 
Jėunosidš LietųVoS c'Cii'lrihte 
choras, Kl. Griauzdės diri- 
guojanias,. gvažtot padafttovO: 
“Lieto vtote nųųtofe mos gimę,” 
‘Palaukėj,” “Jau saulutė lei
dos,” '‘Ei pasauli, mes be Vil
niaus ncnurimsim.” Buvo į- 
feengti garsiakalbiai. Po to Ofi
cialieji iškilmių dalis bUvo 
baigia, vyriausybė palydėta 
maršu.

Tada prasidėjo žaidimai, 
šokiai ir dainos. Nors užeida
vo ir lyti, žmonės nesiskirstė

UnioiitoVn, Pa.

Rugpiučio 1 d. angliakasių 
streikas pradėjo siausti šioje 
apylinkėje H. C. Frick Coke 
Kompanijoje dėl pripažinimo 
Unijos. Praeitą Šeštadienį 
liepos 29 d., toje apylinkėje 
buvo užtraukta valstijos mili
cija it paskelbiąs karo stovfš. 
Skaitytojams jau yra žinoma 
iš pirmesnio mano rašinio 
apie priežastis paskelbimo ka
ro stovio.

Tolimesnė streiko eiga aiš
kiai rodo, kad streikas plečia
si visu smarkumu, apimdamas 
vis naujas ir naujas kasyklas. 
Su streikų besipletiniu pasi
kartoja iŠ senovės žinomi sd- 
sirėminiai tarp kasyklų kom
panijų mušeikų, kurie yra ži
nomi kaipo šerifų deputai, ir 
streikuojančių angliakasių. 
Dažnai kompanijų pasamdyti 
mušeikos išprovokuoja kru
vinas muštynes. Pasitaiko 
nuolat kad kompanijos pa
samdyti mušeikos visai be jo
kios provokacijos užpuola ra
mins streikuojančius anglia- 
sius ir ima šaudyti.

Panašus ah įtikimas įvyko 
preitą savaitę akivaizdoje gu
bernatoriaus atstovo p-lės Eli- 
zabeth Wlght, kuri buvo at
vykus tyrinėti streiko padėtį. 
Ji pati beveik nekrito nuo mu
šeikų kulkų. Yra spėjama, 
kad dėl minėto atsitikimo bu
vo paskelbtas karo stovis toje 
apylinkėje.

Kol kas sunku permatyti 
kuo pasibaigs šis streikas, 
kadangi anglių kompanijos 
mušeikas globoja Mellonos ir 
Rokefelleris. Jie nenori nė 
girdėti apie pripažinimą uni
jos, o U. M. W. of A. unija 
deda pastangas atstatyti seną
ją uniją ir su streiko pagalba 
priversti ją pripažinti. Reiš
kia, yra vedama atkakli ko
va. Nors tarp anglių kasyk
lų operatorių nėra vienybės 
(dalis kasyklų operatorių jau 
yra pripažinę U. M. W. of A. 
unija, o kita dalis nenori pri
pažinti), bet reikia neužmiršti, 
kad pas angliakasius irgi nė
ra tokios vienybės, kaip kad 
turėtų būti kovoje, atstatant 
senąją uniją. Visiems yra 
žnoma, kad angliakasių tarpe 
gana daug yra nepasitenkini
mo senosios angliakasių uni
jos U. M. W. of A. vadais, ir 
tą nepasitenkinimą geriausiai 
mokėdavo išnaudoti komunis
tai savo politiškiems tikslams.

Praeityje, kada angliakasių 
unija buvo griaujama ir ko
munistai gręžė ją iš vidaus, 
tai Pittsburgh Coal Co. geriau
siai mokėjo išnaud 
stinį veikimą savo 
griovimo unijos.

Dabartiniame 
streike komunistai 
tarpe streikuojančių 
šių, bet reikia apgailėti 
jų veikimas yra daugiau 
dingas anglių kompanijoms, 
negu angliakasių unijai. Ko
munistai savo kvaila taktika 
prisideda prie išprovokavimo 
riaušių tarpe streikuojančių 
artgliakasių ir kompanijų mu
šeikų. O anglių baronai nie
ko kito taip netrokšta laike 
streiko, kaip riaušių, ba tuo 
pasinaudodami sulaužo ang
liakasių streiką.

Sis streikas irgi jau spėjo 
pasižymėti riaušėmis; jau yra 
keli desėtkai angliakasių ap
šaudyta ir sužeista. šį rytą 
buvo pašauti 9 streikuojantys 
angliakasiai pikiėto linijoje, 
iš pro šalį važiuojančio auto
mobilio. Du jau mirė nuo 
žąioedų BrownsviRe* ligdninė- 
įe.j Būtent, Louis Petrauskkš, 
38* metų, iš La Belle, Pa., ir 
Ben Brown, negras.

Yra apskaičiuojama, 
viri 20,000 angliakasių 
yra išėję į streiką it* kas die
ną streikuojančių skaičius vis

Kiti mažesnio stylialis Fa 
dio, po

48.50
Midget HadiO, p’ę

LIETUVON
ReguliariSki Išplaukimai, —
Patogi Kelionė,
Žcmoš Kainčš f
Del informacijų kreipkite 
į Vietinius Agentus' arba į

KITI AUGTI VALDININKAI 
as nakties, ten pat išgersime šalto 

Kviečia savininkai

J. Gavrilavičius ir J. Kuyzin 
80Š-Š10 E. 75 St., kampas Cottige G rovė Avė., Te!. Triangle 4783

RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUDRIKO 
KRAUTUVES

Ned€Homis, WCFL 970 K., 8 vai. ryte ir 1 vii. po piet
NetfAHbmfs, WAAF 920 K-, 1:30 po pfet.
KetVėrgais, WHFC 1420 K., 7:30 vai. vakare. ;
Wdfen, WAAF 920 K., 6:45 Vai: vakarę. .........
** •; '* v '* ■ • 4 ,. '■ •>. <• • . ’ ■ - . ■

i ''tJ, 5 ‘ .i"1' • L ’ ' ■' '"i ' ;

Išmokėjimais
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ REKORDŲ.

Jos. F. Bud r ik, Ine.
3417-21 So. Halsted St, Chicage, III
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

Daug Gražios Muzikos

NAUJIENOS, CEfeaga, UI________________________
ligi vėlyVOŠ nakties. Iš pilies 
a^ihlkui gAilA tofe buVo maty
ti ll'ėgą tollŽai ft? ŠAttotohios 
■hAfrgoš

; Vytktob) kstoo ŠStolių htorys 
tradicines Joninių išvakarių 
fškri'nlfės tolinėjo VylAutė par
ke, kur taip pat buvo lau
žas, ihihhin acijOs ir k t. Be to, 
būrys suvaidino “Uošvė į na
mus, tylos nebebus”. Čia Šau
lių s-įbs t)k4<efetrui griežiant, 
buvo įvairus žaidimai, šokiai 
ir kt. Jfcfa taip pat buvo atsi- 
lankęS Šėttiių s-gos viršininkas 
įpiihc. Ith. Kalmantos.

Specialė Vasarinė 

Ekskursija
LAIVU “COLUMBUS”

Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT 
Laivas išplauks iš NeW Yorko

RUGPIUClŪAUCUST 19d., 1933
“Columbus^’ yra labai puikus, modėtniškas, didelis 32000 tonų iaivds, pabuda- 

į volas tiktai keletą metų atgal.
Apie komfortą 

tuvon 
ir linksma 
veikslus.
site kaip atvažiuosite į Lietuvą.

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
Į vieną pusę  ... . .. $97.00 Į abi puses 

Valdžios taksos atskilai $5.00
Pai’iiįlintthie dokumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipkitės tuojaus 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Tėl. tenai M

II l 1,1

prailgto rinkite kaunj’ėČiai,|jhfetoittttos ttoHhefliiCs, kada Life 
apie 2^ Vai. alsilAilkė VUtsty- ttlVos engėjų j 
bes kOtolroliferius ViUcAš Rla- 
tiltoilis, šaulių sąjungos fefettt- 
ro Valdybos. . jMVmiliUlkas 
Žmuidzinavičius, šaulių s^gos 
viršininkas toulk. Itn. KalntoiBV- 
tas, be to, iškiimėse < 
daug karih Inkų, hitoisterių
direktorių, šiaip aukštų valdi
ninkų, visuomenės veikėjų ir 
tūkstantinė kauniečių minto. 
Tokio didelio skaičiaus žmo
nių pilis ilgai buvO nenlifečius.

Joninių tekihttės prašidėjų: 
pastoptihgU iš pilies trittuttt’, 
į piltos boksšą Vytauto Did
žiojo vėliavos 
tviskėjo laužai 
pasipylė Nemune, 
Jacht-klubo laiveliai 
lais ir maršu, ir [ 
pusių žibėjo ugnyjfe. Trvs po
ros ilgėk Ariu, šviestoptoiikių 
vaidilyčių įžiebė aukuro hgnį 
ir jų ktorctoO. čto žitoogUS pri- 
sitoieni garbingų Sfenovę\ kada 
visa tauta Vieningai rinkdavo
si religinėms apeigoms ar di
džiam dafebui. čia šaulių są
jungos vavdu kalbėjo centTO 
valdybos vicepirmininkas, 
KAUho miesto burmistras, inž. 
Graurokas, kuris primine, kad 
Joninių šventę lietuvių tauta 
jau nuo senai švenčia ir kad 
kiekviena arijų tauta švenčia 
ilgiausios dienos, kaip did
žiausio džiaugsmo, šventę. Tą 
dieną pamirštami vaidai, ker
štai. Sauliai, anot burinistLa, 
rišdami musų garbingų praei
tį su dabartimi, šios dienos 
slmkioms kovoms pasisemti 
jėgų atgaivino ir kilnų Joni
nių paprotį. Visoje Lietuvoje 
šauliai tą šventę švenčia pa
gal senas tradicijas. Tomis 
tradicijomis jungiami visi Lie
tuvos žmones, šauliai, nepri
klausydami partijoms, jun
gia visų tautą didžiam darbui. 
Be to, burmistras priminė, 

ilna 
;adė

s\wui/iiV
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LACHAWICZ IR SUNAI

Vieša padėka
Ban staigiai susirgus prisi

BARBENAI

NORGE

^GIBSON parsiduoda ĮSIGYKITE pakol, dar turime

PARAŠYTAS KNYGAS

ŠTAI KELETAS MUSŲ BARGENŲ

Vatiniai matracai po 50c

Lovos po

Biskį vartoti parlor setai, 3 šmotai

THE GEEVUM G IRĘS

PEBPLES

■■

Keturi iauni lietuviai 
advokatai išlaikė 
valstijos kvotimus

Daugel spėkų jie sudėjo, 
Savo tautai garbę kure; 
Skrist Tėvynėn jie žadėjo. 
Jaunai kartai laimę burė!

į dėlto, 
aujienos

Nelaiminga audros banga 
Kam lakūnus palaidojai. 
Prašė jie dangaus palaimos 
Šalta žemė kam užklojai?

Y-Y-ES.YOUR
HONORlI-------

jie blakstienas.
jie nuskrido!
gražios gėlės, 
mus lakūnams!

Antanas šilima (Shillim), ku
ris per keletą metų laikė malto 
ir apynių krautuvę, šiomis die
nomis atidarė aludę po antra-

Motiejus Waliuszis 
svečias iš Dayton, 
Ohio, laikėsi “N.”

1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

Žuvusioms lakūnams 
Dariui ir Girėnui

Tu, mėnuli gražus, šviesus, 
Kodėl kelio jiems nešvietei 
O vėjo sūkury baisus. 
Ar tu jiems žūt nulėmei?

j Los 
užve- 
pers-

galės praktikuoti. Pasisekimo ir 
laimės pradedant profesiją!

ir tikrai 
kada ir 

tai buti- 
nedėlioj, 

ateikite j

Teisę praktikuoti įgijo p-lė Ire
na E. Kučinskaitė, p-lė Stri- 
koliutė, Albertas Lidy-Lidike- 
vičius ir Thomas Anthony 
Pojunas, Waukeganietis

RUGPJŪČIO MENE 
SY SIŪLOMA DI

DŽIAUSI

Iš Brighton Parko 
Keistučio Paš. Klubo 

darbuotės \

sužinoti, 
vakaras, 
tai yra

6 dieną

AM I TO UNDERSTĄNP. madam. THAT U 
AFTER ACCEPTlNG YDUR PROPOSAl OF 
MARRIAGE.IHIS MAN N0W VU SH E S TO]" 
wiTHDRAW HlS PR0M6E? Į

“Chicago Law Bulletin” vaka
rykščioje laidoje paskelbė var
dus tų studentų, kurie išlaiko 
valstijos kvotimus, liepos 18 d., 
kurie buvo duodami studen
tams, baigusiems teisių skyrių.

Iš lietuvių kvotimus laikė ke
turi studentai. Juos pasekmin
gai perėjo p-lė Irena Kučinskai
tė, p-lė Strikoliutė, Albertas Li- 
dy-Lidikevičius, chicagiečiai, ir 
vienas waukeganietis, Thomas 
Anthony Pojunas. Visi keturi

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATUS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
iwimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 
aeredomia iki 7 ▼. ▼.

Tarp Chicagos 
Lietuviu

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios 

naudingos

Antanas ’ Šilima ati 
darė aludę

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieki- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks joa

Anygati “Eye Care** arba Eye 
Beaaty” Dykai

Refrigeratoriai 
bysčių 
kainas.

Klubas turįs 1,2(X) narių: gūrai 
gy vu o jus: rengi a va karą.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST 

Chicago, Iii.

prisiuntimą gelių ir už atlan 
kymą manęs ligoninėje ii 
namuose. Tariu ačiū Dr. Mon 
tvidui už atlankymą ir už ge 
rus patarimus.

f jau 
svar-

- YOU L0W CREATURE - YOU 
SOČIAI J>iSORGANU6R--r- 
Į YOU--Y- J------------- ------------

Tos žvaigždelės ant erdvyno 
Rodyt kelią pavydėjo — 
Audra siautė, nenurimo. 
Kam-gi žūt jie turėjo?!

—Juzė Rašinskienė

Dabar Laikas
I

Pirkti setą arba lovą, kol kainos dar pigios

Aukštos rūšies aržuoio medžio 5-kių 
šmotų Breakfast Setai verti $25 po 

*12.95

ėjo vykti į ligoninę ir pasi
duoti sunkiai operacijai, ku
rią daktaras Freeman atliko 
labai rūpestingai. Už tai aš 
esu dėkinga, širdingai ačiū 
visiems mano draugams už

šu 3204 S. Halsted str. Tai yra 
ta pati vieta, kur kitados buvo 
Lietuvių Golfo Kliubas. Vieta 
yra erdvi ir viskas gražiai, taip 
sakant, su skoniu įrengta. Bene 
bus puikiausia aludė Bridgepor- 
te. Kadangi A. šilima yra drau
giškas ir svetingas žmogus, tai 
nėra abejonės, kad jis turės pa
sisekimo naujam biznyje.

Beje, Antanas aną dieną be- 
juokaudamas* išsitarė, kad jis 
duosiąs dvidešimt kaušų alaus 
tam, kuris sugalvos gražiausi ir 
tinkamiausį vardą jo aludei. 
Trokštantys pasinaudokite šia 
proga.

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

VJMY. LOVY D0WN SNAKE-JN- 
W GRASAI— YOU CRAChiEROF 
F&MĄlE HEARTS! - YOU-YOU • - •

roiimts
Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

BRIGHTON PARK. — Vi
siems yra žinoma, kad Briglr- 
ton Parke yra vienas iš did
žiausių Lietuvių organizacijų, 
ne tik Chicagoje, bet ir viso
je Amerikoje.

O gal kas paklaus: Kas toji 
organizacija? Tai yra Keistu
čio Klubas, kuris priskaito

Gvarantuoti ant 20 metų dubeltavi 
lovų springsai verti $10i00 po

*4.95

Naujausios mados seklyčiom setai 
verti

Kauno šalti 
kandu

IPaskilbusi savo skandalais 
garsi pamokslininkė Aimee 
Semple McPherson Hutton, ku
ri nesenai lankėsi Chicagoje, 
gryšdama iš Paryžiaus 
Angeles, kur jos vyras 
dė bylą, reikalaudamas 
kyrų.

kiekvieno 
Praeitas susirinki- 
laikytas 2-rą d. lie- 
šiais metais ir pą- 
susirinkimuose, bet 
eiga parodė, kad 

labai “ant

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

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ........................................
170 pusi.

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

Moralybės Išsivystymas ...........................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias Tautas, 89 pusi. ..........
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

APEX parsiduoda

suteikia 
barzdaskutyklos 
bmhi komfortą 
■ skutamos 

namie

išdir- 
sumažintas

Vakar lankėsi Naujienose 
senas Dayton, O. biznierius, 
p. Motiejus Waliuszis. Kartu 
su juom buvo ir jo brolis 
Mike Wallace, plačiai žinomas 
West Side demokratų veikė
jas. taipgi jo švogcris, V. B. 
Ambrozaitis, kurio nebuvo 
matęs per 22 metu. p. Waliu- 
sziui labai patiko “N” namas 
ir spaustuvės įrengimas, p-as 
Waliusziš yra išauklėjęs gra
žią šeimyną. Vyresnis sūnūs 
yra baigęs Chemijos inžinie- 
rijos kursus.

Viešnia iš Philadelphijos,
“Naujienose” taipgi lankėsi 

viešnia iš Philadelphijos, Pa., 
p-lė Mickiutė. Ji buvo užsukus 
su buriu cbicagiečių draugų ir 
giminių.

- oi"
3.95
*3.95

*15.00
*29.50

Pasiskubinkit, nes tie bargenai ilgai nebus .

y r du vyrai 
mus nurimti.

visų geriausių 
rsiduoda už 
Verti $125.00

69.50
Šaldytuvai S

Peoples Furniture 
Krautuvėse!

Kaip mums 
minti!

Ten paslėpti
Sunku sielai
Tenai Darius ir (Girėnas 
Amžinai jau jie užmigo 
Ten užmerkė 
Ret garbingai 
žali medžiai, 
Duokit garbę 
Juoda žemė, baltas smėlis, 
Kaip patėvis glaudžia sūnūs. 
Atskrisk vėjas iš Tėvynės, 
Džiovink skruostus ašarotus 
Taip kaip tėvas apkabinęs, 
Grąžink mums vaizdus sap

nuotus !
Tu, Lituanica sparnuotas 
Parnešk greitai mums lakū

nus,
Skrisk per bangas ašarotas, 
Nors grabe jų šaltus kimus!

—Juzė Rašinskienė

Daktaras
♦

Kapitonai
Pasauliniame kate

jau virš 1,200 narių. Tai 
organizacija!

Kaip jau yra žinoma, 
bas laiko susirinkimus 
pirmą nedėldienį 
mėnesio, 
mas buvo 
pos. Nors 
sipešama 
gyvenimo 
tai klubui išeina 
gero!“
Klubas einąs prie idealistiškos 

tvarkos.
Kaip tai: Klubas jau pradė

jo eiti prie ideališkos tvar
kos, vedime reikalų. O čia tai 
ir būdavo daugiausia pešty
nių. Nekuriems ta “geresnė 
tvarka“, tai baisus dalykas! 
Na, tiek to.

Praeitam susirinkime tarp 
ivisų kitų dalykų, liko nutarta, 
K ad Keistučio Klubas sureng
tai “vakarą.” Tam darbui at
lieti, išrinkta komisija iš se
kančių narių: J. Kondroška, 
Baranauskas, F. Sutkus, Jur- 
gėlti ir F. Jakavičia. Kaip 
matyti iš narių vardų, tai bus 
labai, veikli komisija, nes tie 
asmenys jau nekartą pasitar
navo savo darbu Klubo labui. 
O, ypatingai, ve kas:
Rengs "nepaprastų" vakarą.

Kada jie apsiima kokį dar
bą, tai jis yra kuo geriausiai 
atliekamas. Tai ir šį kartą 
reikia manyti, kad surengs 
Keistučio Klubui “vakarą“ ko
kio Klubas dar nėra turėjęs.

Man jau teko girdėti, kad 
komisija nemiega ir nepaiso 
nei karšto oro. Nežiūrint, kad 
vakaras dar potolci (kaip 
man teko per šoną nugirsti, 
įvyks 19 dieną lapkričio).

Rytoj įvyks susirinkimas.
Bet, kad geriaus 

galėtumėt 
kur įvyks 
nai, rytoj, 
rugpi učio 
susirinkimą

Aš galiu jums pasakyti 
tai tiek, kad komisija jau 
kė net 3 susirinkimus 
turi išdirbusi to vakaro 
blausius planus. Pamatysime, 
ką jie jau tokio sugalvos. Man 
yra žingeidi! žinoti. Jeigu 
man pasiseks jų paslaptis su
žinoti, tai aš jums tuojaus ir 
pasakysiu. —Timas Tyla II.

WISSIG
Specialistas ii 

Rusijos

99.00
93.50
79.00 

taip toliau.

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

S. C. L. s. D. L. B. A. L.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI

Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui,
Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 West 23rd Place
Telefonas Canal 2515-2516

$95.00. po

*49.75
patys setai dengti su tapestri
$70.00, po

*38.50
MATYKTE JUOS TUOJAUS

Vatiniai matrasai po 

*3.95
Springsiniai matrasai po

*7.95

FURNITURE CO.
KRAUTUVES
4179-8^ Archer Avė.

Corner Richmond Street

2536-40 W. 63rd St
Corner Maplevrood Avi.

CHICAGO, DLL.
ImSi' i • -

PROBAK

(PROBAK BLADE)
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FORDO BHLIONAl.

Prieš 30 metų Fordo įsteigta automobilių pramonė 
buvo verta $25,500. Tada pats Henry Fordas per metus 
gaudavo $3,000 algos. Biznį jis vare susidėjęs su James 
Couzens> dabartiniu Jungtinių Valstijų senatorium iš 
Michigan valstijos.

Kas atsiliko per tuos 30 metų?* James Couzens, ku
ris pasitraukė iš Fordo kompanijos, šiandien yra skaito
mas muitimilionierium. Gi Fordo kompanija išaugo į 
viena stambiausių Amerikos įstaigų, kurios turtas sie
kia šimtus milionų dolerių.

Iš paskelbtų davinių pasirodo, jog Fordo kompani
ja pereitais metais turėjo 75 milionus dolerių deficito. 
1931 m. jos deficitas siekė 54 milionus dolerių. Nežiū
rint į tuos milžiniškus nuostolius, kompanija ir dabar 
turi $303,650,000 pinigų. Jos nejudinamos nuosavybės 
vertė siekia $157,000,000, o mašinos ir neišparduoti au
tomobiliai sudaro $167,000)000. Kompanijos neišdalintas 
perviršis siekia 580 milionų dolerių.

Ir visą tą milžinišką turtą valdo Henry Fordas, jo 
žmona ir sūnūs, — tik trys asmenys!

Kokiu budu per tokį trumpą laiką Fordas galėjo 
susikrauti tiek daug pinigų? Atsakymas gali būti tik 
vienas: iš darbininkų prakaito ir darbo. Tūkstančiai 
darbininkų jo dirbtuvėse buvo išnaudojami aršiausiu 
budu, kad jis galėtų vis daugiau ir daugiau milionų do
lerių pelno turėti.

..... 1 .......... .... ........... ..... *“*—.. ..... ........ ... .I.—.,... ~l....I. ..I., Įl . t I 

kesčių^ mokėti. Tas neproduktyvia turtas turėtu būti 
pajudintas. 0 jeigu to nebua padaryta, tai Amerikos 
žmonių laukimas geresnių laikų bus bergždžias. 

.■»>*-!-* ... ..... ....— 1 1...... ... ■ ■ .... ...... . . ..
versiteto lektorius.

Knygoje daugiausiai kalba
ma apie tau kiek žydai prisi- 

i (įėjo prie vokiečių kultūros 
'pakėlimo. Ne tik vokiečių li
teratūroje, bet ir įvairiose mo
kslo srityse žydai labai daug, 
nuveikė. Vokiečiai paprastai 
girdavosi tuo, kad jų tautos 

‘žmonės yra daugiausiai gavę 
Nobelio dovanų už pasižymė-. 
jirną moksle ir literatūroje. 
Tačiau pasirodo, jog žydai ir 
čia toli pralenkė vokiečius.

Vokietijoje žydai sudaro tik 
vieną nuošimtį visų gyvento
jų. O tarp Vokietijos Nobelio( 
laimėtojų žydai sudaro de-. 
'šimtį su viršum nuošimčių. 
, -- Q——
’ Jungtinėse Valstijose dąbar-. 
‘tinta laiku priskaitoma 125,-. 
693,000 gyventojų. Paskutinių 
gyventojų surašinėjimas įvy-, 
Ko 1930. m. Tokiu budu beveik 
per tris, pietus gyventojų 
skaičius padidėjo 2,317,000.

o
Tųr buk. niekuomet nebusi 

patirta., kiek Rusijoje laike 
^evoliucijos žuvo visokių brau 
gių istorinių daiktų. Ir dabar 
vis kas nors naujo suranda-, 

ima*
Vienas Europos laikraštis; 

pasakoja,, jog prieš kiek laiko, 
tapo surasta Lukrecijos Bor- 
,gia spinta, kuri yra žinoma- 
kaipo “nuodų spinta.”

Lukrecija Borgia tą spintą 
gavo iš savo brolio Cezario. 
Spintoje randasi daug visokių 
slaptų stalčiukų, kur Borgią 
laikė savo nuodus ir brangius, 
daiktus.

PASTABOS
Sovietų Rusijoje aktingieji; 

bedieviai išdirbo projektą su-, 
kūrimui naujos įstaigos,, kuri 
bus žinoma kaipo ^Stebuklų 
Namas,” Tą įstaiga bus pa-, 
tolinta ALcksandro^Nevskio, 
buvusiame klioštoriuje.

“Stebuklu Namo” uždavi
nys, kaip stiko. “Krasnaja Ga- 
zeta”, bus parodyti žmonėms, 
kaip popai, sektantai ir spi-. 
ritualistai apgaudinėja tikin
čiuosius^

—o—
Pernai Jungtinėse Valstijo-. 

se automobilių nelaimėse žu
vo 29,000 žmonių. Iš to skai
čiaus 12,770 arba 44 nuošįin-. 
Čita buvo praeiviai. Vadinusi, 
žmonės, ant kurių užvažiavo, 
automobiliai ir užmušė.

Baisiausia spintos dalis yrą 
užraktus. Kada bandoma ati
daryti spintą, tai iššoksta ada
ta. Senovėje ta adata buvo 
nuodų pripildyta. Mažiausias 
adatos įdurwas reikšdavo 
mirtį. Daug Lukrecijos Bor- 
gia meilužių ir priešų žuvo 
n po tos ada tos.

Trims šimtams metų praė
jus po Borgia mirties kardino
las Mediči padovanojo ‘‘nuo
du spjntąn carui Aleksandrui 
I. Tai buvo savo rųšjes dova
na už tai, kąd Aleksandras 
gerai atsinešdavo į katalikus. 
Nuo to laiko liki 1917 m. spin 
ta radosi caro, palociuje.

Kai įvyko bolševikiškas per
versmas, istoriška spinta buvo 
išvogta iš paloęiaus ir išvežta 
į užsienį.

NACIAI Iš KALINIŲ RENKA MOKESČIUS.

Prieš kiek laiko laikraščiuose pasirodė tiesiog neti
kėtina žinia apie nacių teroro aukas. Šiandien visi žino, 
kad Vokietijoje desėtkai tūkstančių žmonių yra kanki
nami koncentracijos stovyklose. Bet štai dabar tapo 
iškelta aikštėn, kad naciai verčia kalinius mokėti ir 
tam tikrus mokesčius. Kiekvienas šiek tiek pasiturin
tis žmogui privalo mokėti po dvi markes per dieną.

Vadinasi, iš žmonių ne tik atimama laisvę ir gali
mybę uždarbiauti, bet dar reikalaujama padengti įkali
nimo išlaidas. Musų laikais tokio dalyko civilizuotas 
pasaulis dar nėra girdėjęs.

Kad tai yra faktas, aiškiausiai liudija Plauen polici
jos viršininko laiškas. Be kitko, tame laiške sakoma:

“Sulig Vidaus Reikalų Ministerijos patvarkymu, 
20329 (h) iš balandžio 5 d. 1933 m., visi asmenys kon
centracijos stovyklose privalo mokėti už maistą, patal
pą ir sargybos išlaikymą. Ligi tolimesnio pranešimo 
kiekvienas kalinys per dieną turi sumokėti dvi markes, 
o vieną markę tame atvejyje, kada kalinys vartoja savo 
maistą.” ,

■a ’agr^ff

SOCIALe apdrauda.

“Keleivis” rašo, jog Lietu-, 
voje kalėjime yra uždarytas 
labai gabus išradėją?,. Ląik- 
raščiai apie jį paduodu tokių

“Jonas Žvaigznė yrą išradęs 
apie 30 įvairių dalykų* Vieną 
išradimą, labai vertingą ir jo 
jdomų užraktą, birželio mėne
sį Jonas Žvigznė nusiuntė pre
kybos departamentui užpaten
tuoti.

“Naujas išrastas J. Žvąigz- 
nės užraktas pritaikomas vi
sokioms durims, piniginėms 
spintoms ir tt.

“Kiekvieną kartą užraki
nant, galima nustatyti naują 
paslaptį. O tame užrakte pa
slapčių yra 216,000.

“Turint raktą, bet nežinant 
paslapties, reikėtų be jokios 
pertraukos rakinėti net 30 pa
rų, kol iš eilės suspėtume iš
bandyti visas kombinacijas.

“Dar J. Žvaigznė išrado vi
sai naujos sistemos automa
tišką mašinėlę barzdoms sku
sti.’’

Tas didelių gabutrtų žmo
gus sėdįs Šiaulių kalėjime. 
Apie jo nusikaltimą nieko ne
sakoma.

Vokietijos mieste Saarbru- 
ckęn tapo sukurtas specįąlis 
miHtariškas. tribunolas. Hitle
rininkai surado, jog tokio 
tribunolo įsteigimas yra būti
nai reikalingas. Esą, gali atsi
tikti taip, kad atsakomybėn 
bus patrauktas kareivis. O ka
dangi dažnai teismuose pri- 
saikintojų teisėjų tarpe ran- 
d.ąsj ir moterų, tai kareiviui 
butų didžiausią negarbę, jei jį 
tfeistų motery^!

Dėliai to nepriklausomas 
vokiečių kukrųMfo “Deutsche 
Frei-heit01 (Vokiečių Laisvė) 
daro tokią sarkastišką pasta
bą:

“Baisus dalykas! Kiekvienas 
išmintingas žmogus privalo 
suprasti, kad tyro kraujo vo
kietis negali toleruoti to, kad 
prasikaltusį kareivį teistų 
moteris. Moteris, tik pagalvok 
apie tai!....” —K.

- ’ -x - 7- T r ■ »-n w.-K/- t. - f - -

Cąętęr H. Ęarrison, per il
gus kukąs buvęs Chieągos mė- 
rų, dąbąif pąs^irtą# vidaus l>a- 
jainų kptektorįum Chicagos di- 
stįyiktę, taipgi, nariu Illinois 
vaistąs viešųjų darbų tarybos.

Žmonis kurie prisikelia iš numirusių

Jungtinių Valstijų federalc 
valdžia, valstijos, miestai, ko
rporacijos ir šiaip paskiri as
menys turi $134,000,000,000 
skolų. Daugiausiai skolų ten
ka miestų gyventojams, kurie 
turi užsitraukę paskolas ant 
savo nuosavybių.

steri> 
suži-

Lehmann-Russbueldt, 
sus vokiečių pacifistas, parašė 
antikarinį pamfletą “Der 
Krieg als Geschaeft” (Karas 
kaipo biznis). Tarp kitko, jis 
savo pamflete parodo, jog 
kiekvienas užmuštas kareivis 
laike pasaulinio karo davė 
apie 50,000 markių pelno 
mutacijos 
tos rųšies

gar-

gamintojams ir 
pelnagaudoms.

ti
ki-

Darbo Sekretorius

...
pripildė

Prieš porą metų stambieji pramonininkai ir biznie
riai su panieka žiurėjo į apdraudą nuo nedarbo. Ir ne 
tik jie, bet ir kai kurie taip vadinami darbininkų vadai. 
Jie sakė, jog tos rųšies apdrauda Amerikai yra nepri
imtina, kadangi ji jau labai atsiduoda atmu^na*

Tačiau nedarbas ir nuolat didėjanti d^piresįjia tų nu
sistatymą žymiai pakeitė. Ne tik paskiri mietai, bet ir 
federalė vyriausybė priversta buvo, susirūpinti bedĮarbių
šelpimu. Ir iš to šelpimo išėjo, nępafygįnamai blogesnis : 
dalykas, negu iš apdraudos nup nedarbo.

c ^Faktas yra tas, sako A. Epštein, kad Amerikos dar
bininkai šiandien yra labiausiai ekonomiškai neapsau
goti visame industriniame pasaulyje. Kadangi biznieriai 
ir politikieriai ligi šiol gyveno išsvajotame, o ne realybių 
pasaulyje, tai jie nepajėgė suprasti pagrindinio fakto, 
—fakto, kad reikia apsaugoti žmonių socialį ir ekonomi
ni gyvenimą.

Visos naujosios administracijos pastangos nueis 
niekais, jeigu nebus nieko padaryta apsaugojimui darbo 
žmonių būklės. Tai yra svarbiausias klausimas, kurią 
paliečia ne tik darbininkus, bet ir visą socįaję struktūrą, 
Soeialė apdrauda yra būtinai reikalinga. Tikslas apdrau-. 
dos nuo nedarbo nesusiveda, prie pramonės ątąbį^avi-( 
mo arba nedarbo pašąlinimo, bet prie užtikrinimo dar-’ 
bo žmonėms įplauinj iy blpgaįs laikais.

Epštein sako, jog įvesti socialę apdrapdą Ameriko
je nebūtų jokio sunkumo. Korporacijos, kuriąs turi bi- 
liomia dolerių perviršio^ Ugi šįol turėjo labai mažuą md-

Buvusis
Doak, kuris pasižymėjo savo 
reakcingumu, buvo įvedęs to
kį patvarkymą: kitų kraštų 
studentai, kurie mokėsi Ame
rikos universitetuose ir kole- 
Įgijose, neturėjo teisės uždar
biauti.

Prieš kiek laiko tą patvar
kymą Darbo Departamentas 
panaikino. Reiškia, dabar iš 
kitų šalių atvykusioms stu
dentams bus suteikta proga 
ne tik mokytis, bet ir dirbti, 
jeigu tik jie galės susirasti 
sau kokį nors darbą.

—n—
New Jersęy valstijos guber

natorius pasirašė biHų, kuris 
draudžia valstijos darbų kom* 
traktoriams daryti diskrimi
naciją tarp baltaodžių ir juo
daodžių darbininkų,
Panašų patvarkymą kiek an

ksčiau priėmė Indianos vals
tija.

(Tąsa)
—Aš noriu jums papasakoti 

trumputę istoriją. Šitie mano 
mokiniai gali praryti sudau
žyto stiklo šukes kaip papras
čiausią vakarienę. Vieną die-, 
ną į Deliu atvyko musų ap
lankyti padori anglų ponia, 
kuri mano vyrus pavaišino 
šokoladu. Žinote^ jų viduriui 
tris dienas neįveikė suvirškin
ti... Kur kas geriau stiklai...

Jie visi trys juokiasi.
Bet aš nenurimstu ir 

giuosi kokiu nors budu
noti, kaip šie žmonės gali nu
mirti, vėliau pasirinkti kokią 
jiems patinka dieną, ir numa
tytą, paskirtąją valandą, pa
sikelti iš numirusių.

—Tai noro klausimas, —at
sakė senis.

—Nepaisant visa ko, — va
lios, nuomonės, sąmonės ir tt. 
ir tt. aš manau, kad tokių 
stebuklų žmonės neišmoksta... 
Jei į tokius dalykus žmonės 
galėtų nuo jaunystės įprasti, 
atsirastų didelis skaičius, ku
rie prisikeltų iš numirusių.

—Tatai priklauso nuo ap
linkybių, nuo valios ir nuo 
gilių maldų...

Aš žinau, kad šitie mirties 
bandymai reikalauja tiesiog 
nežmoniškos valios, nežmoniš
ko užsigrūdinimo ir patva
raus organizmo. Vis dėlto iki 
šios dienos, nors ir netikiu jo
kioms dievybėms* atsiminus 
apie fakirus manę apsupa ne
įspėjamo, nesuprasto Tolimų
jų Rytų mokslo ir burtų marš
ka.

Fakirai iš jaunų dienų puo
šiami šitokiems stebuklam*: 
vis rečiau ir rečiau valgę* sų 
didesnėm laiko pertraukom* 
Kada jie praneša esą papuo
šę “numirtį* jų kųnaį nuo 
kąsdieninio badavimą ip |iW 
baidomų pasiruošimų esti, nę- 
^Ąpraįtąį įię$i ij» įšęękę* 
ępįeraęijos $ąprą»iąį 
ja indų * kWgĄ 
dįdįW iv gą$ojkqs shaį^mi $-

laisva, bet todėl suvaržo gerk
lę, kad liežuvis pasiliktų vie
noje padėtyje. Paskui jie įde
da fakirą į gerai užrištą mai
šą, o su pastaruoju paguldo į 
akmeninį grabą. Grabą gi už
vožia su dideliu akmeniu, nu
leidžia į kapą ir labai dažnai 
visai jį užkala. Viršum kapo 
sulyginę žemę pasėja kurių 
nors javų... Viršuje mirties,— 
jeigu taip galima išsireikšti, 
—sprogsta ir žydi gyvybė. Ji 
džiūgauja ir šaiposi iš mir
ties!
iiimumui I BiffpyyftnluujįpSgĮ;

Kai po dviejų savaičių, arba 
praslinkus vienam, dviem mė- 
nesjam jie atkasą kapą ir išir 
mą iš grabo fakirą, šviesoje 
jis a įrodo tikras sukirmijęs 
lavonas. Širdis nebeplaka, ji
sai nekvėpuoja, kūnas šaltas. 
Joki# gyvybės, ženklo. Bet jo 
draugai ir kunigai atpalaido- 
ja jo liežuvį, atkamšo visas 
skylutes kūne, ir fakiras 
lėto,, atgena* atidaro akis 
vėl pradrcda gyventi.

( Aš skaičiau Dclhi mieste 
ficialų pulkininko Osborno 
pranešimą, kuriame tvirtina
ma daugeliu parašų, apie tik
rumą šitų mirčių ir kad jo
kios suktybės, “akių moniji- 
mo” čia nesą. Jis sekė visą 
fakiro mirtį su smulkmeno
mis ir žinovais, kurie taip 
pat pripažįsta nepaprastą fa- 
kirų valią.

Stengiuosi sužinoti iš senio 
dar šį tą:

—Na, jeigu, šventasai, buvai 
po žeme, tai turi atsiminti, 
kaip pamažu mirei, nustojai 
kvėpavęs, kas vyko tavo kū
ne ir tavo dvasioje, kai tu 
praleidai tamsias naktis už
kastas karste.

—Aš neatsimenu beveik nie
ko, gal tiktai lengvus, nepa- 
prąstai įspūdingus, nuosta-
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bius sapnus,( kurie 
mano galvą.

—Be jokią košmarų*^ 
-Taip. ’
—Bet tu kvėpavai ten?
—Kas galį žinoti! Aš nejau

čiau ni^ko. Kai aš pabudau, 
daktarai ir žyniai pareiškė, 
kad mano širdis ilgai nepla
kė...

—Ttf žinojai, kad prisikels! 
iš numirusių?

—Taip, aš buvau paskyręs 
dieną ir valandą ir gulėda
mas aš vis dėlto jaučiau tos 
dienos prisiartinimą*

—Ir kokie pirmieji įspūd
žiai išvydus vėl saules šviesą 
ir atgimus?

—Blogu Gyvenimas man at
rodė daug liūdnesnis čia že
mėje, negu karste. Jeigu mir
tis yra tokia, ji yra puikk..

—Mokytojau, tu esi labai 
geras, bet tu neišduodi viso to 
paslapties man, europiečiui...

—Kokios?
—Kad tu gali ištisas dienas 

'išgulėti giliai po žemėmis be 
oro, be maisto... Kaip" tatai?! 

į —Aš nežinau...
—Bet vis dėlto, Čia yra pa- 

salptis, ir jus, fakirai, ją ži
note...

—Aš suprantu, tu nori su
žinoti kaip daroma negalinai 
dalykai... Bet iš tikrųjų aš. 
nieko negaliu pasakyti. Be a- 
bejo, tai yra paslaptis. Bet ir 
mums patiems ji yrą tik pas
laptis... Reikia suprasti žmo
gų... Gal čia tik įpratimas, o 
gal ir paslaptis. Kaip jus ma
note? — Būdamas jaunas ma
čiau Vakarų žmones vaikščio
jant vikriai ir greitai apsiavu
sius su bąt ai s. Stebėjaus, argi 
jie nejaučia sunkumo prie sa
vo kojų, ar jiems nenusibosta. 
Pabandžiau ir aš užsimauti 
batus ir vaikščioti kaip euro
piečiai... Tačiau jokiu budu 
neįpratau. Man verčiau sėdė-, 
ti ištisus metus vienoje vieto
je prieš saulę,
apsiavus batus. O jus nešio
jai juos be atodairos, nesijaus- 
dami, kad čia koks nors did
vyriškas žygis ar stebuklas. 
Tatai gal’jums šiek tiek pa
dės suprasti musų rytų pas
laptis ir papročius...

Tas senis labai gražiai kal
bėjo,- bet, Rytai'. slapjUĮngSeji 
Rytai mano akyse pasiliko 
tiktai paslaptimi*** kur žmo
nės gali numirti ir vėl iš nu
mirusių prisikelti*..

negu bėgioti

♦) košmaras — klaiku* s^umms, kla
jojimas.

jA L. A; ĘJ> a dmiza ,^Wj.nŠa& 
ttemmessee
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

MUSŲ MOKYKLOS
Lietuvių Moterų Org. 
“Apšvieta” prieš mo

kyklų tarybų
Priėmė rezoliuciją smerkiančią 

“ekonomijos programą”

Ir dar viena draugystė priėmė 
rezoliucijas, reikalaujančias Chi- 
cago mokyklų tarybos atmesti 
tą programą, kuris ardo musų 
mokyklų sistemą. Dėkoja Lie
tuvių Moterų Apšvietos Drau
gijai už pagaminimą rezoliuci
jos, kurią bavri nutarta siųsti 
pas gubernatorių, pas majorą ir 
pas mokyklų pirmininką.

Lietuviai, Veikim, kad musų 
vaikučių teisės nebūtų atimtos.

—L. Narmontaitė.

Sekmadienį, rugp. 6 d., ra
dio stoties W.C.F.L. 8-tą vai. 
ryto, laike Budriko programo, 
kalbės p-Iės L. Normantaitė. 
Jos tema—mokyklų klausimas. 
Ji aiškins apie mokyklų tarybos 
pasikęsinimą prieš Chicagos 
mokyklų sistemą, ir neva tai 
“ekonomijos programą”.

“Citizens Save Our Schools 
Committee”—poliečių organiza
cija mokyklų galbėjimui pra
džioje susidėjo iš 40 atskirų 
organizacijų. Paskutiniomis ži
niomis, prie jos prisidėjo dar 
65 piliečių grupes, viso 105. Ir 
lietuviai turėtų aktyviai daly
vauti šioje kovoje už mokyklų 
gelbėjimą nuo griovikų.

Ketvirtadienį City Klube įvy
ko susirinkimas mokyklų klau
simu. Jame nutarta būtinai rei
kalai tarybos atšaukti savo pa
skelbtą programą ir veikti per 
piliečius ir studentų grupes vi
suose varduose. Be to, nutarta 
užklupti aldermonus, suf laiš
kais ir siųsti pas juos delega
cijas, kad priversti juos atsi
žvelgti į piliečių reikalavimus. 
Tie aldermonai užtvirtino da
bartinę mokyklų tarybą. Pi
liečiai nenori daug—jie tenori 
apginti savo vaikų teises.

Į Superior teismą buvo pa
duota byla prieš Chicagos mo
kyklų taryba, kurioje skundė
jai reikalavo tarybai uždrausti 
vykinti “griovimo programą”’ 
Teisėjas Brothers atsisakė drau
dimą “injunction”—išduoti.

Skundas prieš tarybą buvo 
pamatuotas 1. nurodymu, kad 
mokyklų biudžete nėra jokios 
provizijos įgaliojančios tarybą 
pakeisti “Jt/nior High” mokyk
las į “Senior High” mokyklas 
ar daryti kitas panašias permai
nas; 2. tarybos nariai priėmė 
ekonomijos programą nepasita
rę su mokyklų superintendentu, 
kuris yra tikroji mokyklų siste
mos galva; 3. tarybos elgęsis 
yra prieš visuomenės gerovę, 
nes programas buvo priimtas 
slaptame susirinkime, kuriame 
visuomenė neturėjo progos iš
reikšti savo balsą; 4. pagal į- 
statymų, mokytojai negali 
prašalinti be atsižvelgimo 
pusės reikalus.

būti 
i jų

Kodėl Darius ir Girė 
nas Lietuvos nepa

siekė?
(Lietuvių Peoples Fumiturė 
Co. radio programoje rugpjū

čio y d. sakyta kalba) > ,

Pirmosios baisios žinios 
giliai sujaudinti lietuviai iš
syk ėmė įvairiai spėlioti ir 
galvoti; kodėl musų didvyriai 
staiga žuvo jau visgi netoli 
savo tikslo — netoli Lietuvoj

štai, jau kelintą savaitę šis 
Keblus klausimas vargina 
kiekviterio lieirivid galvą.

Gavus pirmąją baisią žinią 
iš “Ūniteo fcress”, pasiėmiau 
Vokietijos žemėlapį ir sura
dau Soldiri’ą, kuris yra maž
daug 80 mylių (arba 120 kilo
metrų) atstume nuo Berlyno 
ir į žiemių rytus nuo šio mie
sto. Prisiminęs kai kuriuos 
faktus ir kiek pagalvojęs, aš 
priėjau išvadą, k&d musų did
vyriai lakūnai žuvo ne dėl 
gazolino trukumo, šią savo 
nuomonę aš pareiškiau ke
liems savo draugams, kurie 
klausė mane, kaip aš, kaipo 
karininkas, žiuriu į tos katas
trofos priežastį, štai, ką aš ga
liu pasakyti tuo reikalu.

Pirmiausiai, bendros aplin
kybės. Berlynas prieš didįjį 
karą buvo ir, be abejonės, 
dabar tebėra pirmosios rųšies 
tvirtovė. Apie Berlyną eina 
ištisa gintuvių (arba fortų) 
sistema. Be abejonės, ir Sol- 
din’as įeina į tą tvirtovės ap
saugos sistemą. Taip pat ži
nau, kad tose apylinkėse yra 
daug slaptų kriro medžiagos 
sandėlių. Tie sandėliai yra 
labai gudriai paslėpti ir už
maskuoti nuo pašalinių žmo
nių akies. Tos vietos labai 
budriai saugojamos. Įėjimai į 
tuos sandėlius užlyginti velė
nomis ir apsodinti medžiais 
ir krūmais. Kai kur miškuose 
kyšo aukšti fabrikiniai kami
nai. Tad musų lakūnai skrido 
per jautrią vokiečiams vietą.

Be to, Soldin’as yra taip pat 
netoli lenkų pasienio. Berli- 
nchen’as, viršum kurio musų 
lakūnai skrido ir buvo paste
bėti, yra vos kelių dešimčių 
mylių atstume nuo lenkų sie
nos. O lenkų pasienis ypatii| 
gai saugojamas. Sakoma, kad 
čia per kiekvieną šimtą met- 
trų stovi kulkosvaidis, kiekvie
nam kilometre stovi patranka, 
o vokiečių pasienio sargai nuo 
lat švaistosi. Taip pat ir iš 
oro pusės apsauga labai sus
tiprinta. Žinant tokią būtį ir 
įtemptus vokiečių — lenkų 
santykius, savaime jau kyla 
klausimas: ar negalėjo vo
kiečiai pašauti “LITUANICĄ”, 
kaip kokį nežinomą lenktu ka
ro lėktuvą? Aišku, kad galė
jo. Net kelių valstybių spau
da pareiškė tokį spėjimą. O 
pastaruoju laiku tas kitatau
čių spėjimas stiprėja-.

Šie visi faktai aiškiai rodo, 
kad vokiečių kariuomenė ai*- 
ba vokiečių nacionalsocialis
tai galėjo pašauti “LITUANI- 
CĄ”, kaipo lenkų, lėktuvą, 
kuris galėjo, vokiečių many
mu, vidunaktį atskristi iš ne
tolimosios Lenkijos. Triigi, 
“LITUANICA” vokiečiai galė
jo netyčia nudėti, 1'aikyd‘ami jį 
lenkų karo lėktuvu. Tą jie ga
lėjo padaryti, bijodami, kad! 
kartais lenkų lėktuvas neiš
sprogdintų vokiečių ginklui 
sandėlių ir karo bei chemijos 
dirbtuvių.

Tokia nuomonė galėtų būti 
labiausiai pagrįsta.

Tačiau vokiečiai galėjo ir 
tyčia pakirsti “LITUANICOS” 
sparnus. Ir štai dėl ko.

Lietuvos ir Vokietijos vals
tybių oficialus santykiai yra 
geri. Betgi šiandieri niekam 
nėra paslaptis, kad vokiečiai 
net labai pyksta ant lietuvių 
tautos už Klaipėdos krašto 
prijungimą prie Lietuvos val
stybės. Tai yra aiškus f riktas. 
Ir jei seniau vokiečiai ir Vd- 
kietijos valdžia sterigdavdsi 
paslėpti tą savo neapykantą 
Lietuvai, tai dabartinė Vokie
tijos valdžia atvirai ir jau ne 
vieną kartą viešai pareiškė, 
kad vokiečiai stengsis atgau
ti ligi didžiojo karo priklau
siusius Vokietijai kraštus. Vi
si gerai žinome, kad lietuvių 
Klaipėdos kraštas prieš didįjį 
karą buvo vokiečių valdomas.

1928 metų gegužės mėnesį 
Lietuva pakvietė Vokietijos 
kariuomenės atstovus į Lietu
vos Nepriklausomybės 10 me
tų sukakties iškilmes. Keturi 
vokiečių karininkai, prieš iš
vykdami iš Berlyno, prisimi
nė, kad laikinoje Lietuvos

atvadavimą.

stinėje, būtent Karo Muzie
jaus sode, yra paminklas žu
vusioms dėl Lietuvos laisvės. 
.Jie suprato, kad Vokietijos 
draugingumas Lietuvai ir už
sienių svečių mandagumas 
reikalaus vokiečių kariuome
nės vardu padėti vainiką ant 
to paminklo Kaune. Todėl jie 
iš anksto teiravosi pas Lietu
vos valdžios atstovus Berlyne, 
ar vainiko dėjimas aht minė
to paminklo nebus įvertintas 
kap pagerbimas ii* tų lietuvių, 
kurie žuvo Klaipėdos atvada
vimo metu? Jiems buvo duo
tas neigiamas atsakymas ir 
dar paaiškinta, kad tas pa
minklas buvo pastatytas dar 
prieš Klaipėdos
Vokiečiai buvo patenkinti ir 
paskiau savo 
vardu uždėjo vainiką su Gele
žinio Kryžiaus kaspinu. Tai 
buvo aukšta pagarba, pareik
šta Lietuvos Nepriklausomy
bės Karo aukoms.

Tai yra labai charakterin
gas faktas, kuris rodo, didelį 
vokiečių atsargumą ir kurtu 
jų skausmą dėl Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lietu
vos kūno.

Bet ar vokiečiai galėjo tu
rėti kokios neapykantos niušų 
Irikuhams? Grįžkim į Netoli
mą praeitį.

Kap. Darius ir Girėnas tar
navo Amerikos kariuomenėje, 
kuri 1918 riietara kariavo prieš 
vokiečius ir daug prisidėjo 
prie Vokietijos nugalėjimo. O 
čia dar abudu musų tautiečiai 
buvo savanoriai. Taigi, tokie 
asmenys, kaipo vokiečių prie
šo kariuomenės kariai ir dar 
savanoriai, negalėjo susilauk
ti vokiečių simpatijos. Be to, 
kap. Darius 1923 metais ant
rą kartą tapo vokiečių priešu, 
nes jis aktyviai dalyvavo 
Klaipėdos atvadavimo žygyje 
ir dargi tam žygiui vadovavu
siam štabe. Tuo budu kap. 
Darius morališkai tapo dvi
gubu vokiečių priešu.

Dabar pagalvokime: ar šiuo 
atveja negalejo . išsiveržti vo
kiečių kerštingumas?

Aš visai netikiu, kad musų 
lakūnai turėjo patys nusileisti 
dėl gazolino trukumo. Visųv 
pirma, Dariaus-C^reno 5r 
Post’o lėktuvų motorus taisė 
mUsų tautietis aviacijos mc- 
chahikds Jasulaitis ir italų 
inž. Ferrari. Jiedu labai ilgai 
ir atsargiai analizavo “LITU
ANICOS” motoro kuro sunau
dojimo procesą (fuel consum- 
ptioh). Gazolino ir alyvos 
užteko 50 valandų. Musų la
kūnai ore išbuvo 37 valandas.. 
Taigi', jie ore galėjo išbūti,, 
mažiausia, dar 10 valandų. 
Darius ir Girėnas perskrido, 
Atldntiko vandenynu 
buvo Aviacijos naujokai. Be 
to, Darius kelis kartus vežė 
lėktuvu paštą tarp Kauno ir 
Berlyno, ir jis getai žindjd tas 
vietas ir signalinius ženklus. 
________ - -

kariuomenės

Tokie patyrę lakūnai negalėjd 
nematyti, kad jų gazolinas 
baigiasi. Tai pastebėję, jie bu
tų nutūpę Berlyno aerodrome. 
Taigi, apie gazolino trukumą 
netenka kalbėti.

Tai kuri gi gali būti ‘‘LI
TUANICOS” žuvimo priežas
tis? ,

Ogi, štai. Vieni laikraščiai 
rašė, kad Soldin’o apylinkėse 
žmonės matė “LITUANICOS” 
prožektorių. ‘TJTUANICA” 
į’okio prožektoriaus neturėjo. 
Liti laikraščiai rašė, kad nrio 

Žemės prožektorius briVri ap- 
švietęs Šį lėktuvą, ries vokie
čiai girdėjo motorą ir buvo 
manoma, kad tai lenkų lėk
tuvas. Taigi, vokiečių prožek
torius tikrai ieškojo “LITUA
NICOS”. Vienas hitlerininkas 
toje apylinkėje staiga buvo 
atleistas iš tarnybos. Už ką? 
Lakūnų lavonai buvo greitai 
išvežti į Berlincheną. Lėktu
vo griuvėsiai paskubom surin
kti ir žemė katastrofos vietoje 
nuvalyta. Vietos žmonės kal
ba apie girdėtą šaudymą tą 
naktį. Ką gi tie visi faktai sa
kė? Už ką tas vokiečių Zu
peris buvo staiga pašalintas? 
Ai’ už gerai atliktą pareigą ar 
už provokaciją, ar už nusikal-

timą, nudėjus svetimą lėktų- Lietuviai Daktarai

k.' *» .k

80-

visi reiškiniai perdaug 
ir skaudus

aš nemanau
Lietuvos ir

mums zi-

prisidėti 
Vokietijos 
Aš gerbiu

Tie 
aiškus 
loti.

čia 
prie
santykių ardymo, 
vokiečių’ tautą, jų kultūrą (bet 
ne liitlerizmą) ir branginu vo
kiečių palankumą Lietuvai, 
kada toks palankumas pasi
reiškia. Lietuvos valdžia, be 
abejonės, stengsis susekti 
“LITUANICOS” žuvimo prie- 
žastį, kiek jai tas pavyks. 
Bet aš manau, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausy
bė turėtų tuo dalyku susirū
pinti, nes Darius ir Girėnas 
buvo Amerikos veteranai ir 
Amerikos piliečiai.

Prisiminus šiuos visus fak
tus, Darius ir Girėnas tampa 
tuo labiau garbingesniais mu
sų tautos didvyriais, nes jie 
ne susikūlė dėl kokio nelai
mingo atsitikimo , bet žuvol 
Mes nežinom, ar jie žuvo dėl 
Organizuoto vokiečių keršto 
ar dėl vieno kito vokiečių kar
štagalvio kaltės! Bet aišku 
tai, kad iritisų lakūnai Atlan- 
tiko nugalėtojai buvo pakirsti. 
Ne gamtos prajovei, bet keli 
karštagalviai pastojo jiems

kelią į džiūgaujančią Lietuvą!
Tad mes, Amerikos lietu

viai, jei esam Amerikos ir 
lietuvių tautos patriotai ir 

, ei esam teisingi žmonės, or-1 Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą 
ganizuoti prašykime Amerikos 3325 So. Halsted St. 
vyriausybės, kad ji ieškotų Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 
teisybės ir ištirtų tą skaudžią sJLdZht noo’lo^ik" 12 
mums tragediją. Visi musų| Phon, Boulevard 84S5 
susivienijimai, didžiosios or
ganizacijos ir atskiros draugi- 
, os tegu rašo prašymus į Va
šingtoną. Nebūkim bailiai ir 
apsileidę! Dariaus ir Girėno 
nekalto kraujo praliejimas te
gu sujudina visą musų tautą, 
Visi reikalaukime ^teisybės iš
aiškinimo ir reikalaukime 
nors tiek, kad musų didvyrių 
nužudytoj ai butų tinkamai 
riubausti!

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASII
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti

Ofiso tel. Lafayette 7031

DENTISTAS 
4143 Archer Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akią įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akią aptemimo, nervuotumo^ skaudamą 
akią karštį, atitaiso trumparegystę ir td- 
liregystę. Prirengia teisingai ūkinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys Atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip.
Daugely ats 
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
1712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
—------—-
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DR. G. SERNER
LI VIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir AHihių Dirbtuve 
756 Wtest 35th St. 

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

Nedeliomis pagal sutartį.

Tel. Victory 4088 
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.

vo pirmiaus.
kimų akys ati-

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balžamūotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

8

Lietuves Akušeres
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
8 Midvvife < 

6109 South Albariy 
Avenue 
Phone 

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

ii

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
G R A B o it t A i

Nežiūrint kur gyveni musu įtatatftaviMM pritinamas už 
L Mąują Mažesnę kainą 
L4VDN4 perkeliam dykai

30 Metų Skirtingo Patarnavimo
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 

ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kečlzie Avenue
Mm!■■■■■■ m .i i.įiB.’in. .i.i ii hiiiAauai’iiifi

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
įstaiga cHicagoje

J. F. EUDĘIKIO graborių įstaiga yra seniausia, turi 
daugiausia šefririfeftlį; todėl ^ali pigiau patarriaUti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatims lietuvių graborius, kuris 
turi dirbtuvę.

Puikiausios, modemiškai įrengtos trys koplyčios su 
DYkAI dėl Šermenų. \ 

fculiudhnd Valriridojfe, pašaukite šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS „ ... ,, z,
4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.

Vai yards irti—1742 chicago. ill.
. f * y. .2 —

X,' . ■- ■

. yf&z'fJįFi i, *Ti' 
'*■ ■ r. v i ► X . .A7 .

J. F. KADŽIUS
Incofporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras it nebrangus.

718 W. 18th St.
Tel. Moritoe 3377

* r ■ • » ,*i>  

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musą Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži- - 
ningas ir nebrangūs to
dėl kad neturime iš
laidą užlaikymui skyrią.

3307 Auburn Avė.
’ CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUpTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apieliiikeje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

I. J. ZOLP
GkAlBORIUS 

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

1327 So. 49th Ct.
Tel. Citero Koplyčia dykai

Lachavich ir Simus 
tlJĖltlVlŠ GRABORIUS 

Pataėiatt$' L įailiotuv&e kuopigiausiai.
H, tt musą

Chiįago
SKYRIUS:

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

fe

J. J. BAGDONAS
. Lietuvių Graborius 
Liūdnoj Valandoj Palaukite Mane 
2506 West 63rd St

Tel. REPUBLIC 3100

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
' Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St. 

ČIČERO, ILL.

—P. Jurgėla.

1 j

Garsinkites “N-iiose” 
T

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 1 

Nariai.

DR. C. K. KUAUGA
Deritistas 

Valandos nuo 9—9 
2420 W. Marųuette Rd. 

arti Western Avenue 
Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio. |

Pbone 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 Mugiutt, Rd.

kampas" 67tb ir Artesian Avt.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedeliomis 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 Soath Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikoris
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
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 nedeliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D.

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597

DR. C. KASPUTIS 
bEN+iSTAk ’ • 

Grįžo U Europos it vėl praktikuoja 
. senojoj vietoji

VALANbpS: 10-14 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta

dieniai pagal susįkarimą.
3335 S<k Halsted St 

TeL BOULEVARD 9199
—_________ r ..... <

Ofiso ir Rez. tek Boblmrd 5914

756 W. 35th St
, (Cor. of 35th 8 Halsted Sts.) 

Ofiso 4alaftdbs: nuo 2-4, nuo 7-9
Nedčldiepiais pagal sutartį.

1

K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Aventts

Tel. Lafayette 4146 
.ANDOS:

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

1145 Mūunmkęt Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P, M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

drT herzman
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St> 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgd* Park S755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Aut., 2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midway 2880

" Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Athland Avenue 

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

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

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas Odos ligą ir venerikų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedeliomis ir šventadieniais 10—12

Advokatai

MIESTO OFISAS: 
1431-1434127 N. Dearbom St.,R

Tellrfonai Central 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

’ Gyvenimo vieta 
3323 Soath Halsted Street 
-Tel. Boulevard 1310 

Valandos: nuo 6 iki 8:30 Vai. kiek
vieną vakarų, išskyrus ketvergį 

Nledėltoj nuo 9 iki 12 ryto.

A A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. Washington St, 
Room 905 Tel. Dearbom 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Atcher Avė. TeL Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. 
CANAL 2552

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

Subatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Aut. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rocksvell St. 
Te!. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monro e St., prie Clark 
Telefoną* State 7660; Valandos 0—6 

W.Side:«m W. 22 gt.CCfermak Rd> 
PanedSlio, Šarados Ir PStnyčloes vak, 8 Iki # 

Telefonai Cinai 6138

vEježJ* aSA .
Telefoną. Bepnblic oooo r



Exchange—Mainai
Automobile*

—O—

O

vaka-

Antros lubos

4 karų ga-

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.

muro namas su bučeme ir 
Randasi Marųuette

SALIUNAS parsiduoda arba renduo- 
siu su fikčeriais ir visais įtaisymais. A-l 
stovy. 4832 S. Wentworth Avė.

1931
Važiavau juo 

Origi-

PARDAVIMUI štoras ir namas. Pui
kus fikčeriai, gyvas transferio kampas, 
dirbtuvių distrikte. Gera proga už
dėti aludę. Pašaukite Victory 6651.

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

6955 So. Talman Avė.

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

I7ATOIENU3, UEIęngo, UI,

‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO

ir

užpereitą nak-
Valdyba ir Komitetas.

TIL. RIWILSC:M01

par-

DABAR GALlTfe
NUSIPIRKTI SAU

—M. U.

RADIO
Budriko radio

7:45 VALANDĄ

Moderniškas Hotelis CLASSIFIEDADS

Kai-

St

Chrysler ir Plymouth

$80.00 nauja

’ • *’’i**»-iėi’. -."jiZ.l

PIRKITE ČIA DABAR IR 
TAUPYKITE PINIGUS

KILOCYCLES.
M E T E R S

Toje pačioje vietoje kur 
Bus geras orkestras, įvai- 
daug kitokių pramogų. 
Visi lietuviai kviečiami

3749 South 
Visi nariai 

turime daug

na- 
kitas

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

ir daugybės kitų panašių bargenų 
dabar galite rasti šioj krautuvėj. To
dėl malonėkite paskubinti pasipirkti, 
pakol čia taip žemos kainos.

$70.00 nauja 
Thor už

*37.00

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES 
w. 

1210 
247.8

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

VYRŲ 
rengia išva- 

6 dieną, 
darže, Kean 

Willow Springs,

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.

$75.00 nauja 
One-Minute

39.50

JEIGU PRIREIKS

Cigarų, Cigaretų ir
Tabokos

Neužmirškite savo seną draugą “žyduką

VOSS už

*44.50

-S

f KUPONAS •
S UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI įį 

Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENA, 1933 BIRUTĖS DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIKIETO “NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

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; Pašaukime Ganai 6558.

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

Šešfadlefrfš, rūgti. 5, 1933

Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Lietuva” Benas da
lyvauja “Naujienų” 

piknike
“Lietuva” Benas susidedantis 

iš 30 muzikantų dalyvaus 
“Naujienų” piknike, nedalioj 
rugpiučio

piknike,
13 d. Birutės darže.
kurie nenorės šokti 
galės šokti darže 

stalų ir automobilių.

Reiškia 
svetainėje 
prie savo 
Tai bus pirmas toks piknikas,
kur visame darže bus šokiai vi
są dieną.

Koncertas piknike prasidės 3 
valandą po pietų, o šokiai ir 
visokios žaismės tęsis iki 9 vai. 
vakaro.

Staigiai mirė umver 
siteto studentas 

Frank Petka
BRIGHTON PARK. —Frank 

Petka, tai yra sūnūs gerai ži
nomo lietuviams Brighton 
Park biznieriaus, Barney Pet
kus, 1171 Archer avė.

Plovyklą
MAŽIAUSIA 

KAINA

PROGRESS
FURNITURE CO

Jo sudus buvo universiteto 
studentas ir buvo gavęs dar
bą kaipo “guide” Pasaulinėje 
Parodoje. Ten jis dirbo ir už
darbiavo. Tėvas man buvo 
sakęs, kad jo sūnui labai ge
rai sekasi ir kad jis laike Pa
saulinės Parodos, dirbdamas, 
užsidirbs sau mokslui bent 
metams laiko. Abudu, sūnūs 
ir tėvas džiaugėsi. Bet... neil
gai.

Barney Petka’s sūnūs Frank 
gavo “ruptured appendix” ir 
pirmą valandą 
tį mirė.

Gaila jauno 
kino. Tėvas ir 
ir verkia.

ir gabdus vai- 
motina gailisi 

— A. Zymont.

Nelaime ištiko Brig 
htonparkietę p.

Berensiene
BRIGHTON PARK. — Sena 

šios apieĮinkės gyventoja p. 
Berens patiko nelaimė.

Lipdama nuo kėdės pasly
do ir išsisuko kairią koją. 
Jau antrą savaitę vargsta lo
voj gulėdama po priežiūra 
Dr. Frecman.

Buvo ir iš Keistučio Pas. 
Klubo prisiųsta Dr. Dundulis 
apžiūrėti ligonę, kuris įrgi 
patarė nevaikščioti. P-nai 
Berensai yra nuolatiniai Nau
jienų skaitytojai ir daugeliui 
yra žinomi kaipo išdirbėjai 
minkštų gėrimų po vardu Pi- 
geon Bottling Works.

Aš nuo savęs linkiu ligonei 
kuo greičiausiai 
vėl darbuotis.

KRAUTUVĖJE

Nežiūrint vasaros karščių 
Jos. F. Budriko korporacija, 
3417 So. Halsted St., be susto
jimo leidžia puikius lietuvių dai 
nų ir muzikos radio programos.

Štai ir ryt dieną bus net trys 
Budriko radio programai: 8 vai. 
ryte ir 1 vai. po pietų iš galin
gos WCFL stoties ir 1:30 po 
pietų iš WAAF stoties (920 
kil.). Bus transliuojama dainos 
ir mutzika musų žymiausių dai
nininkų ir kompozitorių, todėl 
kožnam bus malonu šių progra
mų pasiklausyti kaip iš ryto 
taip ir po pietų.

Išgirsite tikrą dainavimą — 
tikrą dainos interpretavimą to
kių dainininkų kaip Kipras Pet
rauskas, Juozas Babravičius, 
Dolskis ir kiti.—K.

Naujausio 
padarymo 
Maytag 

*69.50 
$85.00 nauja 

Thor už 

*49.75

PROGRESS 
FURNITURE C0 

3222-26 S. Halsted St 
Chicago, UI.

Vedėjai J. Kaledinskas ir 
J, Romanas, 

r^tViiriTnnliStouliaim,. nmi mn

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

DARIAUS IR GIRĖNO ATMINČIAI 
Padarau paveikslus Studijoj trauktus 

ar prie aeroplano 8x10 didumo už 50c

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS

730 West 62nd Street 
Tel. Englewood 5840

PRANEŠIMAI

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai 

KAILINIAI KAUTAI 
Gražus kailiniai kautai parsiduoda už ne
sumokėtą balansą. Hudson Seal $50, 
Sųuirrel $50, Raccoon $45, tikras Mink 
S150. Parodomi ekonomijos sekcijoje. 

MILLER « CO., 
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Visus širdingai kviečia
Komitetas.

PATYRĘS automobilio me- 
canikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už labai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Lafayette 1329

Draugija "Lietuvos Ūkininkas” tu
rės draugišką išvažiavimą, rugpiučio 
mėn. 6 d., Shady Tree Inn, prie Archer 
Rd., priešais Oh Henry Park, Willow 
Springs. III. 
buvo pernai, 
rus šokiai ir 
Įžanga veltui, 
dalyvauti.

Vardytų Brolija tengia naktinią su
eigą rugpiučio 5 d., 5 vai. vak., kuri 
tęsis iki rugpiučio 6 d., Juliaus Dam
brausko Farmoje, Willow Springs, III. 
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 Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
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, sekr.

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

W. Didžiulis, prot. rast.

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 butini:’ privalote pri
būti, nes randasi svarbių reikalų ap
svarstyti. Taipgi kurie esate pasilikę 
su mokesčiis pasirūpinkite apsimokėti, 
kad neliktumėte suspenduoti pašelpoje.

P. K., rast.

Mutual Tobacco Co
4707 So. Halsted St.

Tel. Yards 0801

CADILLAC PASKIAUSIO 
MODELIO SEDAN. 
abai mažai, yra kaip naujas, 

nališkas gražus pališas, nėra jokios žy
mės, sunkus tairai — kaip nauji, turite 
pamatyti, kad įvertinti. Kainavo man 
virš $3,600. Man reikia cash, paau
kausiu už tiktai $375. 1004 North
Cedzie, 2nd flat, netoli Augusta Blvd.

—O—

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

REPUBLIC 8402

—o—
BUICK 1931 MODELIO DE 

LUXE SEDAN. Man reikia cash ir 
todėl priverstas esmi paaukoti mano be
veik naują karą. Beveik visai jo nevar
tojau, yra kaip naujas. Turi šešius dra- 
tinius ratus, gerus tairus. Karas yra 
tokiame pat stovy, kaip dieną kuomet 
išėjo iš dirbtuvės. Paaukosiu už tiktai 
$375. 4832 North Winchester Avė.,
2nd flat.

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

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

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

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farm'aę ir biznius visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipki|es asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

; Joseph! Yushkewit
:>«47 Archer A v'|....» t- CMc.ro,

LA-SALLE, Tikras Paskiausias 
1931 Sport Coupe. Visai kaip naujas 
ir puikus kaip tą dieną kuomet jį nu- 
jirkau. Tai yra geriausis ir ekonomiš- 
ciausis karas kurį kada nors turėjau. 

Geriausis užbaigimas ir tairai. Priim
siu $350, 931—A North Sacramento 
31vd„ 3rd flat.

RADIO KLIUBO ’
PROGRAMAI

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

ALAUS ŠALDYTOJUS
Del piknikų arba parių parduodame ar
ia renduojame. Work benčius .padaro
me ant užsakymo.

STONE KOLD COOLER CO.
1838 W. 33 St, Tel. Lafayette 6910

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į saliuno 
biznį. Atrišaukite

....... .  I,,..............I,'.................. l.|>l III ................  1,11,1.

nį> ytenai^eripnlui ,*bixnyje.? 'Mis$K.' 
Peitzienė, 12’400 So. <Green St. (Calu- 
met Park).

Savininkas CHAS SHATTAS
Pigesnės ir tinkamesnės vie

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

Business Service
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?
• 1 ‘ ' • * I *

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

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

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobiljo širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth 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..

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų /su ren* 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendau ninku reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak? šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkių biuro Chicagoje. 
LANDLORDS BURBAU ČF CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Dlvislon St.

Tel. Armitage 2951-2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

oo our
“Naujienos” yra pirmais 
vių laikraštis Jungtinėse 
tijose priėmęs “NRA” kodeksą

lietu- 
Vals-

nCTOR ^BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir Į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANV 

PERKRAUSTYTO JAS 
3H8 So. Halsted S V 

..... .  ii... .

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

IŠSIMAINO janitoriaus darbas.
Šaukite 

Kildare 9043

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

NAMŲ darbininkės patyrusios išsiu- 
vinėjime rankomis ir rankų fageting. 
Atsišaukite 4119-37 W. Belmont Avė.

REIKIA patyrusių moterų prie sor- 
tavimo maišytų skudurų ir vilnonių 
skudurų. Goldman Trading, 1405 W. 
21 St.

REIKIT patyrusių popierų sortuo- 
tųjų. Burlington Fibre Co., 1019 W. 
16 St.

For Kent
ANT RENDOS 2 kambariai prie 

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

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

RENDON 4 kambarių apartmentas, 
2 miegkambariai, naujai dekpruotas, 
pigi renda, 1903 W. 23 St. Tel. Grace- 
ląnd 09^2.

RENDON 6 kambarių flatas, pečiais 
šildomas — $20; 3-čios lubos.

2505 W. 69 St.

RENDON 3 kambariai, gražus, 
deli, garu šildomi. Nebrangiai. 

7127 So. Washtenaw Avė. 
1.

di-

Furnished Rooips '3 r

RENDON kambarys vaikinam 
vedusiai porai be vaikų, šviesus, 
domas, visi patogumai, garadžius. 

2519 W. 45 St.

arba 
apšil-

GRAŽUS kambarys geruose namuose 
dėl inteligentiško žmogaus, nebrangiai. 
Mrs. Evans, 3316 W« 55tb St., 2 lubos.

RENDON kambariai vaikinam arba 
merginom, su valgiu arba be valgio. 

5331 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA saliunas geroje apielin- 
t.eje, apgyventa švedais ir vokiečiais, 
’riežastį pardavimo patirsite ant vietos.

J. Martin, 6818 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA grosernė geroj vie
toj, kampinis, su namu ar be, gražioj 
apielink2j, pigiai — be mainų. 3459 
W. 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. Cravvford

—O—
PARDAVIMUI grosernė, 4 pagy

venimui kambariai, su staku, gera apie- 
inkė, cash biznis. Nebrangiai.

5406 Wenthworth Avė.

RESTAURANTAS arti transportaci- 
jos kampo prie šokių salės ir hotelio, 
>uiki apielinkė, geri fikčeriai. Kaina
$750.00, verta $5000.00; cash $250.00 
ikusi po $50.00 į mėnesį.

1527 W. Madison St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su ar be namo. Duosim pigiai, atsi
sukite į greitą laiką savininkas 3808 
-owe Avė, Tel. Boulevard 6502.

PARDUOSIU čeverykų taisymo Sa
jos elektrikines mašinas labai pigiai. 
Gauskite 445 6 S. Washtenaw Avė., 

grosernėj.

AUKSINĖ PROGA
Transfer kampas — biznis išdirbtas 

per 15 metų. Užtenka darbo dėl trijų 
žmonių. Didžiumoje visas biznis yra 
iš amerikonų. Jeigu kas galėtų lai
kyti gero alaus — tada butų tikra auk
so vieta. Dabar yra Ice Cream Parlor 
— Light Lunch — Cigars, Cigare t tęs 
ir Candies. Savininkas turi parduoti dėl 
svarbių priežasčių. Kreipkitės diena apie 
12 vai. arba tarp 5 it 6 vakare.

6901 S. \^estern Avė.

PARDUOSIU arba parenduosiu bu- 
černę ir grosernę. Turiu dvi geras
vietas. 5130 S. Kostner Avė., prie Ar
cher Avenue.

BAVARSKO Molto ir Apinių krau
tuvę parduosiu viską iš sykio arba da
limis, pigiai. Priežastis pardavimo
turime kitą biznį. A. šilima. 3202 S. 
Halsted St. Tel. Victory 1039.

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
kampinis namas, labai pigiai, lietuviš
koj kolionijoj.

^Ųnion Ąye.

PĄRDĄVĮMUH narnąs 'dėHtatrisen 
storu, labai pigiai, biznis išdirbtas per 
10 metų. 3144 W. Marųuette Rd.

PARDUOSIU restaurantą su alum, 
biznis labai geras,-bet esu priverstas ap
leisti. Priežastį patirsite ant vietos.

3457 S. Halsted St.

PARDUOSIU arba parenduosiu aludę 
su barais ir visais įtaisymais, geroj vie
toj, 1809 W. 46 St.

PARDAVIMUI Vasarinis Rezortas ir 
vištų farma pusė mylios nuo ežero. 
Michigan City, Indiana arba mainysiu 
ant nedidelio namo Chicagoje. Parda
vimo priežastis liga.

Atsišaukite
1901 Canalport Avė. 

Tel. Canal 0936

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

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

—O
PARDUOSIU arba mainysiu ant na

mo 80 akerių farmą, 30 mylių nuo 
Chicagos, su gyvuliais ir visais pada
rais. F. Kumpik, R. 4, Plainfield, III,

MAINYSIU dvi flatį 4 ir 5 kambarių 
medinį namą ant mažo namelio ar be sko
los rezidencijos lotą, 
tas turi 
Parke apielinkėje. 
kioj vietoj, Brighton Parke. < 
tuotas beismantas, dviejų karų 
džius, nedidelis ilgas ir lengvai 
mas morgičius.

Savininką galima matyti tik 
rais.

4012 So. Maplewood Avė

Namelts ar lo- 
buti Brighton ar Marųuette 

Namas randasi pui- 
Cemen- 

! g«a- 
moka-

Real Estate For Sale
______ Namai-žemžPardavimui

KAINOS SMARKIAI KILA
Patartina pirkti namą dabar

2 flatų moderniškas muro 
Randasi Marųuette Parke, 
me tik už $8,500, įmokėt 
ba daugiaus.

4 flatai po 5 kamb., ir 
ražas. Randasi Marųuette Parke, Mort- 
gečių savininkas parduoda už pusę kai
nos tik $15,300, įmokėt kas kiek

namas.
Parduosi-

$1,500, ar-

Gaso stotis randasi ant didžiausios 
biznio gatves — Western Avė. Parduo
sime už pusę kainos tik $12,500. Pri
imsime dalį pinigais, taipgi jūsų ge
rą morgečių. namelį arba lotą.

2 gerame stovyje nameliai, akeris že
mės be skolos. Randasi Mt. Green- 
wood, arti 111 St. Mainisime į 2 fla- 
tų po 6 kamb. namą, kuris turi iki 
$5000 skolos.

2 flatai po 4 kam. gerame stovyje 
namas ir garažas. Parduosime tik už 
$2800, įmokėt kas kiek gali.

Nauja tik ką pabudavota 6 kamb. 
bungalow, vėliausios mados įrengimai. 
“Tile” maudinės ir virtuvė. Kas ap
žiūrės šį pirkinį. tąs.jjjJnaį bus -pa t en
ki tas.-

Biznio 
groserne. Randasi Marųuette Patkę, 
našlė pigiai parduoda arba mainais.

Kreipkitės kas dien, vakarais arba 
nedėliomis iki 1 vai. po pietų pas 

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

Tel. Prospect 3140

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

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. 55th St.

Telefonas Normai 9447

Chicago. Iii 
......................

MES PADAROME moderniškus ba- 
f rus ir išrengimuš. R. H, Johnson, Pres 
3801-1 > So. Morgan St.

EXTRA
Parsiduoda ūkė, yra geras pirkimas prie 
didelio kelio, geri budinkai, 176 ake
rių, 100 akerių užsėta kornais. Lygi 
žemė, upė bėga per ganyklą, yra trys 
karvės, 15 veršių po metų 1%, trys ar
kliai, 8 kiaulės ir visa mašinerija reika
linga dėl ūkės.

1307 W. 69 St,

MARŲUETTE Parke puikioj apielin- 
k<j, 2 Vs augšto medinis modemiškas 
namas, augštas beismantas ant 3 šei
mynų. Maža skola. Parsiduoda ar 
išsimaino labai pigiai ant dirbamos 40 
akerių Illinois arba Indiana valstijoje. 
Kas ką turite vertes $2500, morgičių 
ar ką kitą, 

6602 S. Fairfield Avė. 
antros lubos

RUIMAS RENDON, šviesūs su mau 
dyne vienam vaikinui, gali- ir valgyti 
pasigaminti nebrangiai, 

827 Wv 34 1?h<e




