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M a c h a do atsisako 
pasitraukti; Kubai 
gręsia civilis karas
Machado atsisako pasitraukti iš 

prezidento vietos, nežiūrint 
Amerikos ir savo paties par
tijos vadų raginimo

HAVANA, Kuboj, rugp. 8.— 
Parlamentas vakar suspendavo 
30 dienų visas konstitucines ga
rantijas ir' miestas dabar yra 
valdomas kariuomenės.

Kubai dabar gręsia civilis ka
ras, kurio galima buvo išvengti, 
jei prezidentas Machado butų 
pasitraukęs. Kad jis pasitrauk
tų, pasiūlė ir Jungt. Valstijų 
ambasadorius Welles, taipgi ir 
daugelis jo paties, liberalų par
tijos, vadų.

Tečiaus šiandie po piet Ma
chado paskelbė, kad jis iš pre
zidento vietos nesitrauks ir ne
atsižadės nė vienos savo kon
stitucinių teisių, nes jis negalys 
suvilti Kubos žmonių, kurie pa
vedę jam valdžių.

Tokis Machado atsakymas 
reiškia civilį karą, kuomet ir 
taip šalis yra suparaližuota ge
neralinio streiko.

Vakar prie prezidento rūmų 
ištiko smarkus susirėmimas 
tarp policijos ir gyventojų, ku
riame 20 žmonių užmušta ir 20 
miršta, neskaitant 130 žmonių 
pašautų.

Tečiaus policijos šaudymas 
tęsėsi visų naktį ir dar dau
giau žmonių liko užmušta. Tik
rojo žuvusių skaičiaus betgi 
nežinoma.

Prezidentas atsigabeno ka
riuomenę valdyti miestą, te
čiaus kiek žinoma, ir kariuome 
nė nėra pilnai ištikima prezi
dentui.

Miestui gręsia badas, nes 
maisto nepristatoma, sankrovos 
stovi uždarytos ir jau yra jau
čiamas didelis maisto truku 
mas. Valdžia per radio maldau
ja sankrovas atsidaryti, o trans
porto darbininkus baigti strei
ką, tečiaus valdžios maldavimų 
niekas neklauso.

Dabar šiuo laiku mieste yra 
nepaprastai ramu. Tečiaus gal
būt lai tiktai tyla prieš audrą.

Machado jau pasiūlė niekurių 
koncesijų streikieriams, ypač 
transporto darbininkams ir jis 
jomis tikisi streiką sulaužyti.
Nedarys ginkluotos interven

cijos
VVASHINGTON, r. 8.—Jungt. 

Valstijų valdžia ir prezidentas 
Rooseveltas akylai seka padėtį 
Kuboje, bet nesirengia prie 
ginkluotos intervencijos iki ne
bus sulaužyta 1901 m. Kubos 
nepriklausomybės sutartis.

Valdžia mano, kad Machado 
rezignavimas yra neišvengtinas 
ir kad jis vistiek ilgainiui pasi
trauks iš savo vietos ir tuo už
baigs visus vidurinius nera
mumus Kuboje.

VVASHINGTON, r. 8.— Kad 
pagelbėti NBA. kampanijai, 
rugp. 15 d. bus išleisti ir spe
ciali NBA. pašto ženkleliai.

Chicagai ir apielinkei Tedera 
lis’oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroj.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:- 
01.

Pašalina visus pro- 
hibicijos agentus
Chicagos distrikte

195 prohibicijos agentai neteko 
darbo panaikinus Chicagoje 
prohibicijos departamento ofi
sus

CHICAGO.—Chicagos distrik- 
to prohibicijos departamento 
skyrius tapo uždarytas ir visi 
prohibicijos agentai, skaičiuje 
195 žmonių—vyrų ir moterų, 
liko be darbo. Jų darbas užsi
baigia šiąnakt.

Apie prohibicijos ofisų užda
rymą pranešė prohibicijos di
rektorius Washingtone, Dal- 
rymple.

Net ir Washingtone nepri
klausomas prohibicijos depar
tamentas liko panaikintas ir 
tapo priskirtas prie teisingumo 
departamento. Išrodo, kad ir 
pats Dalrymple neteks darbo.

TelegramojChicagos prohi
bicijos biurui buvo pasakyta, 
kad jei kuris agentas ir bus 
paliktas, tai bus tuojau jam 
apie tai pranešta. Tečiaus iki- 
šiol dar nė vienas agentas ne
susilaukė pranešimo.

Chicagos prohibicijos biuras 
apėmė III., Ind., Wisc. ir dau
geli kitų centralinių vakarų 
valstijų.

Biuras vakar nieko neveikė, 
vien valėsi, kad sutvarkyti ne
baigtus darbus, o agentai bė
giojo paskui žymesnius demo
kratus, maldaudami naujų4 val
diškų džiabų.

Uždraudė Vokietijos 
moterims vartoti 

kosmetikus
BERLYNAS, r. 8. —Hitleris 

oficialiai paskelbė dekretą, kuf- 
ris draudžia, moterims dažyti lu
pas ir antakius ir vartoti veido 
miltelius.

Breslau naziai įsakė durų 
sargams neleisti į nazių susi
rinkimus ar kokius nors paren
gimus moterų, kurios vartoja 
kosmetikus.
Net ir užsieny seka vokiečius

Politinė policija Hamburge 
ant laivo areštavo tris gryžtan- 
čius iš užsienio vokiečius už tai, 
kad jie, būdami užsieny, panie
kinančiai atsiliepę apie nazių 
valdžią.

Nuteista kalėjiman
CHICAGO.—Mrs. Bessie Opas, 

37 m„ motina dviejų vaikų, li
ko nuteista nito 1 iki 5 metų 
kalėjiman už suokalbį dėl ap- 
draudos nužudyti savo vyrą 
Marion, 5114 S. Bacine Avė., 
kur jis turi automobilių par
duotuvę.

Kaip paaiškėjo teisme, ji bu
vo pasamdžiirsi keturius bome- 
lius nužudyti jos vyrą, bet kai 
jie pradėjo perdaug tankiai lan
kytis jo parduotuvėn apžiurinė
ti automobilių, tai jis ėmė nu
žiūrėti ir juos areštavo. Trys 
jų prisipažino ir liudijo teisme 
prieš Mrs. Opas.

Jau 14 žmonių žuvo 
Kentucky rinkimuos

LOUISVILLE, Ky., r. 8. — 
Susirėmimuose Kentucky kal
nuose, kurie ištiko daugiausia 
dėl pereitą šeštadienį įvykusių 
kruvinų rinkimų, žuvo jau 14 
Žmonių ir 10 žmonių liko sun
kiai sužeisti.

Žuvusiųjų lakūnų Dariaus ir Girėno kūnų sutikimas Kauno Aerodome Streikuojančių ang
liakasių vadai nuta

rė gryšti į darbų
NRA. administratoriaus pagel- 

bininkas prižada, kad su an
gliakasiais bus pasielgta tei
singai

Įsakyta gražinti iš
grobstytas “Lithua- 

nicos” dalis
Transatlantiniai lakūnai tikrai 

buvę apvogti. Buvo išgrobta 
daug vertingų lėktuvo dalių 
ir kitokių daiktų

Lietuvių lakūnų, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, kurie perskridę Atlantiką žuvo Vokietijos 
Pamario giriose, kūnai pašarvoti Kaimo aerodrome, liepos 19 d. lėktuvu juos atvežus iš Vokie
tijos. Prie karstų kalba Jungtinių Valstijų atstovas Kaune, p. Maurice L. Stafford. (Jo kal
ba tilpo vakar “Naujienose”). Dešinoje nuo karstų stovi kapt. Dariaus, o kairėje lakūno Gi
rėno giminės.

Lenkai susidaužė 
bandomąjam 

skridime
HARBOR GRACE, N. F., 

rugp. 8.—Amerikos lenkų lakū
nai, broliai Benjamin ir Joseph 
Adamowicz iš Brooklyn, kurie 
ruošėsi savo dideliu monoplanu 
Baltasis Aras skristi per At- 
lantiką, susidaužė šiandie nu
sileisdami vietos aviacijos lau
ke.

Jie, kartu1 su lakūnu Emil 
Birgen, šįryt pasiėmė 500 ga
lionų gasolino ir išskrido iš 
Floyd Bennett lauko, New Yor- 
ke, pasisakydami, kad jie skren
da į Ncvvfoundlandą bandomą
ja! kelionei. Tečiaus buvo ma
nyta, kad jie yra pasiryžę skris
ti ir toliau —per Atlantiką į 
Lenkiją. Tečiaus atskridę į 
Harbor Grace jie bandė nusi
leisti, bet perbėgę visą lauką jie 
pataikė į krumuts, gerokai ap
daužė savo lėktuvą ir patys leng
vai susižeidė.

Gen. Feng pasidavė 
Chinijos valdžiai

PEIPING, rugp. 8.—“Krikš
čionių geenrolas” Feng, kuris 
nepriklausomai valdė vieną Chi
nijos provinciją ir niekad ne
pripažino centralinės Chinijos 
valdžios, o pastaruoju laiku su
sikirto ir su japonais, dabar at
sižadėjo savo titulų ir valdžios, 
besąlyginiai pasidavė Chinijos 
nacionalistų valdžiai ir jai per
davė visą savo kariuomenę.

Manoma, kad prigė
rė 7 vaikai

NEW YORK, r. 8. —15 naš- 
laičių prieglaudos berniukų ir 
mergaičių kaitinosi ant nedide
lės smilčių salos ties Edgeinere, 
Queens. Ūmai ant jų užėjo 
didelė banga ir juos visus pa- 
nėrė. Bangai nuslinkus pasi
gesta septynių vaikų ir mano
ma, kad jie yra žuvę ir nunešti 
į vandenyną. Vieno lavonas jau 
išgriebtas. Kiti 8 tik lengvai 
susirgo prisigėrę suraus van
dens.

Ties Pašušvio miesteliu Šuš
vėje nuskendo besimaudyda
mas Feliksas Noreika 20 
amžiaus. 
■- ■: u .

. \ ...

Iždo sekretorius Woodin rezig
nuosiąs

WASHINGTON, r. 8. —Tiki
masi, kad iždo sekretorius Wil- 
liam H. Woodin pasitrauks iš 
savo vietos kaip tik prezidentas 
Booseveltas susiras kitą tinka
mą tai vietai žmogų. Priežas
tis pasitraukimo— sumenkusi 
Woodin sveikata. Jis jau’ du 
menesiai kaip delei ligos nieko 
nedirba ir sugryšiąs į Washing- 
toną tik baigti pradėtus dar
bus ir tada visai pasitraukti.

Naziai įsiveržė Aust- 
rijon, nušovė po- 

licistą
VIENNA, rugp. 8—Į Aust

riją įsiveržė ginkluoti Vokieti
jos naziai ii- 'pasienio mieste 
Ku’fstein nušovė pagelbinį Aus
trijos policistą.

Laikraščiai apie tą puolimą 
labai daug rašo, tečiaus užsie
nio reikalų ministerija kalba 
apie įvykį labai atsargiai ir sa
ko, kad laukia platesnių žinių 
iš vietos valdžios organų.

Vokietijos laikraščiai nė žo
džiu apie tą puolimą neprisi
mena.

Draudžia sankro
voms trumpinti biz

nio valandas
WASHINGTON, r. 8. —NRA. 

administracija paskelbė, kad 
einant prezidento kodeksu, biz
nio valandos sankrovose nega
li būti trumpinamos. To kodek
so tikslas yra padidinti sam
dą ir priversti į sankrovas sam 
dytis daugiau darbininkų, o ne 
trumpinti biznio valandas. To
kios sankrovos, kurios trumpi
na biznio /valandas gali netek
ti savo NBA. ženklų.

Tečiaus darbininkai tose san
krovose negali dirbti ilgiau ko
dekse nustatyto laiko-—40 vai. 
visose sankrovose ir 48 vai. 
grosernėse ir bučernėse.-

100 prigėrė Indijoj
NOAKHALI, Indijoj, r. 8.- 

100 žmonių prigėrė Meghna 
upėj, ties Ramgati sala apvir-

met. tus keltuvui. Visi žuvusieji yra Par 
čiabuviai. liai

Jį- ■ / • 7, . t .W w
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Hitleris prižada pa
leisti pagelbinę 

policiją
BERLYNAS, r. 8. — Nazių 

valdžia paskelbė, kad ji po rug- 
piučio 15 d. paleisianti taip va
dinamą pagelbinę policiją, kuri 
susidėjo iš nazių smogiamųjų 
burių (r pasižymėjo didžiausiu 
nuožmumu. Ji ir visam nazių 
terorui vadovavo. Tečiaus čia 
ji buvo tik kraujagodžių Hitle
rio, Goering, Goebbels ir kitų 
nazių vadų valios pildyto j ai.

Dabar nuožmiausia teroro 
priemonėmis Vokietija liko na
zių pavergta, pagelbinė policija 
atliko savo darbą ir pasidarė 
nebereikalinga, todėl dabar ir 
paleidžiama (jei tik naziai sa
vo prižadą ištesės) .

Iš Norvegijos atplau
kė valtimi į Chica

gos parodą
CHICAGO.—Kapt. Alfon Han- 

sen, 29 m., Norvegijos jurinin
kas, užbaigė savo 10,009 mylių 
kelionę juromis, kad pamatyti 
Chicagos pasaulinę parodą. Va
kar jis atplaukė savo 36 pėdų 
buorine valtimi į Chicago ir čia 
mano pasilikti kurį laiką, kad 
gerai apžiūrėti parodą.

Jis išplaukė iš Oslo, Norve
gijos, rugp. 4 d. pereitų metų. 
Išplaukė visai vienas, pasiėmęs 
tiktai šunį ir katę. Iš Norvegi
jos jis nuplaukė į Angliją, iš 
ten į Ispaniją ir Portugaliją, ta
da į Kanarų salas ir iš ten pa
sileido per vandenyną —j Flo
ridą. Praleidęs kelias savai
tes Floridos pakraščiuose, \ jis 
pasileido Mississippi Upe į Chi
cago. Tečiaus upėj vanduo bu
vo perdaug sriaunus ir prisiėjo 
valtį visą laiką vilkti iki Illi
nois upės. Pastarąja jis at
plaukė į Chicagos upę ir tada 
į Chicago, Pasitaisęs valtį jis 
plauks į ežerą ir tiesiai į pa
rodą.

Žymiai padidėjo automobilių 
pardavimas

DETROIT, Mich., r. 8.— Ge
neral Motors visose Jungt. 
Valstijos liepos mėnesį par
davė 87,298 /Automobiliui ir 
tropus. Pernai gi liepos mėn. 
parduota tik 82,849 aūtomobi’ 
liai*

' '".i t.

UNI0NT0WN, Pa., rugp. 8. 
— Industrinės administracijos 
atstovo kvietimas, kad anglia
kasiai baigtų savo streiką ir 
gryštų į darbą, buvo sėkmingas 
ir angliakasių unijos lokalų pre
zidentai ir sekretoriai vienbal
siai nutarė streiką atšaukti ir 
raginti streikierius gryšti į dar- 
bų.

{ unijos viršininkų susirinki- 
mą atvyko NBA. administrato
riaus pagelbininkas Edward F. 
McGrady ir prižadėjo streikie
riams, kad valdžia su jais elg
sis teisingai , j ei jie gryš į dra- 
bą.

Po viršininkų susirinkimo, 
McGrady nuvyko į viešą strei- 
kierių susirinkimą prie miesto 
salės ir kalbėjo didžiulei strei- 
kierių miniai.

McGrady atvyko siunčiamas 
industrinio administratoriaus 
Johnson.

Tai dėl vėžių, bet ne 
dėl žmonių

BERLYNAS, r. 8. —Prūsi
jos vidaus reikalų miniąteris 
išleido dekretą, kuris draudžia 
lėtą žudymą vėžių ir lobsterių. 
Jie turi būti įdėti į pilnai ver
dantį vandenį, o ne į dar šaltą 
ir paskui virinami. Nėgi nega
lima “valyti’ kol jie dar rodo 
gyvybės ženklus.

žuvys ir varlės turi būti už
muštos kuju pirm jas pjaustyti 
peiliu.

Už nepildymą šio dekreto bus 
baudžiama dvlem*s savaitėmis 
kalėjimo, ar $37.50 pinigine par 
bauda.

Naziai, kurie yra taip miela- 
širdingi žuvims ir varlėms, vi
sai kitaip elgiasi su žmonėmis: 
jie išsigalvojo visokius budus 
kankinti žmones ir nuėjo tiek 
toli, kad, pasekdami laukinius 
indėnus, pradėjo žmones skal- 
puoti—rauti nUo galvos plau
kus su oda, kaipo suvenirą sa
vo “didvyriško” darbo.

Wilson & Co. priėmė 
NRA. kodeksą

CHICAGO.—Vakar preziden- 
to kodeksą pasirašė Wilson & 
Co. skerdyklos, kuriose dirba 
15,000 darbininkų, jų tarpe dau
gelis lietuvių.

Prezidentas tariasi su pinigų 
ekspertais

HYDE PARK, N. Y., r. 8.- 
Atostogaujantis prez. Roosevel
tas šiandie pradėjo konferenci
ją su pinigų ekspertų štabiT.Ma- 
noma, kad svarstoma infliacija 
ir pinigų kontrolė. Rytoj atvyki 
siąs ir iždo sekretorius Wopd- 
in.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
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.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. TeL Canal 8500

KAUNAS. VII. 25.— Soldino 
smogiamųjų dalių vadas Busch- 
mann išleido įsakymą sugrąžin
ti visus išgrobstytus “Lithuani- 
cos” daiktus (suvenirus). Jo įsa
kymas vakar taip pat buvo pa
skelbtas ir vietos laikraščiuose.

Lietuvos Pasiuntinybė iš Ber
lyno praneša, kad vakar į Sol
diną išvyko pasiuntinybės pa
tarėjas p. Dymša ir daugelį su
rinktų “Lithuanikos” liekanų 
jau yra gavęs. Tarp grąžintų 
daiktų yra “Lithuanicos” apmu
šalo vertingos dalys su visų au
kotojų pavardėmis ir lėktuvo 
užrašu “Lithuanica”. Be to, bu
vo grąžinta visa eilė smulkes
nių dalykėlių. Pasiuntinybė ir 
toliau rūpinasi, kad visi daiktai 
iki mažiausių smulkmenų butų 
sugrąžinti. Išgrobstytų daiktų 
priiminėjimas tęsiamas toliau*. 
Perimtieji daiktai šiandien apie 
2 vai. bus gauti Kaune.
Balzamuos Dariaus ir Girėno 

kunus
Lakūnų palaikams globoti 

vyriausybės įsteigtas komitetas 
nusprendė a. a. lakūnų liekanas 
užbalzamutoti, kad nesunyktų. 
Žuvusiųjų kūnai atgabenti į V. 
D. D. universiteto medicinos 
fakultetą.

Balzamavimą baigus lakūnų 
liekanos vėl bus parodomos 
publikai.
Padėka Soldino gyventojams

KAUNAS. VII. 25. Elta. — 
Lietuvos pasiuntinio pavaduoto
jas Berlyne p. Dymša įteikė 
reicho užsienių reikalų ministe- 
riui notą, kurioje Lietuvos vy
riausybės vardu pareiškė padė
ką reicho, prūsų ir provincijų 
vyriausybėms, S. A. organiza
cijoms, Soldino įstaigoms bei 
gyventojams užuojautą ir 
pagalbą, suteiktą ryšium su mu
sų transatlantinių lakūnų tra
gedija.

Universiteto bibliotekoj jau 
100,000 tomų

Universiteto biblioteka įrašė 
inventoriun 100,000-nį savo 
knygų numeti—Lietuviškosios 
enciklopedijos I-mąjį tomą. 
Imant pasauliniu* maštabu uni
versiteto biblioteka iš mažųjų 
bibliotekų skaičiaus perėjo į vi
dutiniųjų bibliotekų kategoriją.

Lietuvoj bus gydytojų rūmai

Vidaus ministerija yra pri
rengusi Lietuvos gydytojų rū
mų įstatymo projektą, šie rū
mai tvarkys medicinos praktiką 
Lietuvoj. Be gydytojų bus juo
se ir valdžios atstovai. Rūmai 
seks gydytojų veiklą, prieš juos 
gydytojai turės atsakyti už dis
ciplinarini nusikaltimus.
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Detroit, Mielu
Policijos pgšautap ftetutris 
Pranas Tamošiūnas; norė

jęs nušauti L. Urbinienę

Du Detroito policistai trum
pą taiką atgal sunkiai pašovė 
lietuvį Praną Tamošiūną — 
Thompson, 40 metų, 18115 
Riopelle St. Jis buvo nuga
bentas į Receiving HospitaI, 
kur sako, jis mirsiąs. Tamo
šiūnas irgi buvo apsiginkla
vęs revolveriu, bet nepajėgė 
apsiginti nuo policijos.

Susišaudymas įvyko, kuo
met policistai Jack D. Markins 
ir Orą Johnson buvo pašauk
ti į namus Lenos Urbin, 39, 
po to kai Tamošiūnas, anot 
moteriškės pasakojimo, norė
jęs nušauti ją ar jos sūnų, Jo
ną, 9 metų.

Tamošiūnas sutiko policiją 
su revolveriu rankose, grą- 
sindamas šauti? Policistai bu
vo greitesni. Paleido į Tamo
šiūną tris kulkas.
Gaudo girtuoklius ir ubagus; 

verčia juos dirbti.
Pereitą savaitę Detroito re- 

corderio teismas pradėjo kam 
paniją prieš girtuoklius, uba
gus ir šiaip valkatas. Pataisos 
namų ūkyje pritruko darbi
ninkų, todėl dabar policija 
pradėjo suiminėti juos dėl 
mažiausio preteksto ir tempti 
į teismą. Dauguma jų buvo 
pasiųsti į pataisos namus.
Gyvenamuose namuose užti

ko 850 galonų distileriją
Federaliai agentai užtiko 

sainogon-
kos varyklą, tolo
Judd namuose, 9;' 
avenue.
Iš namų j garažą, namų
kalyje, ėjo vamzdžiai, 
rasta daug alkoholio ir

vąsai’ą kuomet saulutė giedrai 
kaitina, kuomet medžiai la
puoti, kuomęt . dįryų, ir r girių 
žalumas ir gėlių,. patogumas 
kutena žmogaus jausmus... ir 
verste verčia gėrėtis vasarinio 
sezono gamtos grožybėmis. 
Čia to visko nebuvo; gamtos 
čia tik likučiai.

Na kąip ten nebūtų. Vieta 
gal ir nepatenkino visų sve
čių, bet mes SLA. nariai netik 
vien dėl to čia suvažiavome, 
kad tais brangiais gamtos va
saros patogumais gėrėtis. Pas 
mus, SLA. narius, lygiai ir ki
tus svečius, yra noras susieiti 
su savais, su pažįstamais, gal 
ir su draugais, jeigu mes jų 
turime. Na galop, kad ir su 
priešais, jeigu mes nękurie jų 
turime, prie progos paduoti 
ir anam arba anai ranką, ir 
gal tarti žodį-kitą, kuris su
minkštintų kietą širdį, kuris 
sušvelnintų žiaurius neapy
kantos jausmus.

čia mes SLA. nariai ir kiti 
svečiai suvažiuojame pasige
rėti tais, kurie yra mums bran 
gus, su savais draugais, pažįs
tamais ir artimais giminėmis; 
galop, ir su tais, kaip jau mi
nėjau, musų 
važiuojame 
viens antram 
susidariusias.
nio gyvenimo raukšles, kurios 
gimdo tarpe musų visų neapy- 
.kantą ir kartais visai bereika
lingą viens kitų nepasitikėji
mą. Tokiu supratimu mes S. 
L. A. nariai ir važiuojame 
į tokius apksričių • išvažiavi
mus—metinius piknikus.
T ruso pasekmės

mai.
Svečių šiame 

buvo apie 500, 
buvo apie 70 ir 6
ri busai iš Bridgeporto ir du 
iŠ Ansonia. Waterbury’s su 

nedavė nė 
vieno buso. New Britaių’as,
New Haven’as ir Stamford’as 
paliko šiame klausime kurti. 
Visas kreditas tenka Bridge- 
portui ir Ansonijai. Šios dvi 
kolonijos lietuvių 
skaitliuje yra visai 
palyginus
New Havenu, bei 
nu.

Šiame piknike 
vienas iš senųjų 
čių
Tareila, Žemantauskas, bei 
New Haven’o Mikas. Daugelis 
jų atrodo fraternaliai visai 
atšalo ir jų tautiškumo žiedai 
be laiko nuvyto. Gaila man 
jūsų, broliai, kad šiame pik
nike nebuvote. Jus būtumėte 
išgirdę tą, ko jus gal dar nie
kados 4-to apskričio išvažia
vimuose nebuvote girdėję. 4-m 
apskrityje randasi du P. Tary
bos nariai — daktaras kvotė
jas ir iždo globėjas. Gaila, 
kad ir jų čia nebuvo. Jus, bro
lužiai ir sesutės, tūli buvę P. 
Tarybos nariais, tūli dabar 
esanti, bukite atsargus, nes 
j ils žada “spirti” lauk iš Susi
vienijimo. Nemanykite, kad 
čia yra sapnas bei išmistas, 
visai ne. 7

SLA. 4-to apskričio pirmi-

“priešais”. Su- 
paduoti rankų 
ir išlyginti tas 

mųsų draugiji-

ir netikslu-

Prest 
Jie suėmė savininką, 

užpa-
Ten

Sain?- 16,000 lietuvių,

Hartford, Conn

išvažiavime 
automobilių 
busai. Ketu-

30Charter Oak Parke liepos 
d. įvyko S LA. A-1 o apskričio 

metinis išvažiavimas —
su

gyvcntojų 
mažytes 

Waterburiu, 
New Britai-

ninku yrą t dęutasr santfavietis 
B. VįdęikU- Jis- ir atidarę šio 
išvąžjąvimo p^ogram^ kųyta 
susidėjo (vięn. tik > iš prakąlbų. 
B. Videikis pakvietė kalbėti 
eks-pĮįrminįnką Alksninį, j ap
skričio organizatorių Birietą* 
iždininką Bujonąmką. Kad 
programą padaryti kiek žy
mesniu. pakviesta kalbėti ir 
S. E. Vitaitis — “Tėvynęs” 
redaktorius.

Visų kalbų klausėmės ir vi
siems dčkavome delnų ploji
mų ką jie kalbėjo sunku čia 
pasakyti* bet užtikrinu, kad 
jie nekalbėjo nieko blogo, visT 
kas buvo tvarkoje. Pagaliau 
B. Videikis pąkyiečia kalbęti 
ir p., Zosę Vitaįtienę. Visi luu- 
kėnio ką ji pasakys ir, kartu 
stebėjomės iš B. Videikių drą:,' 
sos kviesti kalbėti ypatą, ku
ri nepriklauso prie Susivieni
jimo. Argi jau nėra senų S. 
L. A. veikėjų? Pas visus kylo 
klausimas, kodėl taip? Ną. 
Sutinkamo ir su ta padėtimi. 
Susivicnijimaš, mes sakome, 
yra demokratiška organizaci
ja, todėl tai būna leista ir pa* 
šaliniems mums gal ką gero 
pasakyti, gal iš to ką gero pa
simokysime.

P-nia Vitaitienė kalba. Ji 
baia jaunuolius, SLA. narius. 
Ji sako, Valaitis yra jaunuo
lis, Dr. Stanislovaitis jaunuo
lis, Jurgeliutė yra jaunuolė. 
Iždo globėjas Januškevičius. 
Visus spirkime laukan iš Su
sivienijimo. Čia ir parodė su 
koja, kaip reikia juos spirti 
laukan iš Susivienijimo. Ji sa
ko, kad iždo globėjas Januš
kevičius, laike antro SLA. 
konkurso, rašė laišką į kitą 
valstiją jaunuoliui, patarda
mas neorganizuoti SLA., nes 
Vitaitis bus tos ekskursijos 
vadas, šitokie p. Vitaitienės 
pareiškimai užgavo ne vieno 
jausmus.

Ji pačioje pradžioje savo 
kalbos pasakė, kad ji nieko 
nepaiso ir visiems į akis gali 
viską pasakyti. Aš sutinku su 
p-uia Vitaitienę, .aŠ^įr įvalės 
turiu drąsos teisybę'‘pasakyti 
bei parašyti. Vienok, šiame 
atvejyje aš nesutinku, kad pa
šalinė ypata duotų mums, 
SLA. nariams, įsakymus ką 
mes turime, “spirti” lauk iš 
Susivienijimo.” <

keyičiukas yra ■ nusikaltęs 
prieš SLĄ, įstatymus, .kas la
bai galimas dąijįtaą, tat kodėl 
tą klausimą i neišeiti i organę 
“Tėvynėje” dėl visų SLA. na
rių (žinios? Kodėl, nepranešti 
k u opai prie k urios, teikis mary s 
priklauso? Kodėl* nęęiti kmw 
titucijiniu keliu prie to viso 
reikalo sutvarkymo. Jeigu Pil- 
domosoįs Tarybų# nariai taip 
elgiasi, kaip. .p,. Vitaitienė nu- 
parakojo, tai jie,,neturėtų įbu-? 
ti P. Tarybos nariais. 

!

Apskričio pirmininką^ i įto* 
kią kalbą nepadarė jokios pa
stabos..

Vardan šventos teisybės aš 
neturiu noro nieko čia už
gauti. Nė p-nia Vitaitiene, nė 
kitus* kurių vardus čia pami
nėjau. Rašau, taip,, kaip aš sa
vo ausimis, girdėjau ir kaip aš 
dalyką suprantu. Tą girdėjau 
ne aš vienas, bet visi, kas ktaib 
sesi tų prakalbų.,

Jeigu SLA. organizacijoje 
yra kas negero, tąi7 musų visų 
pareiga tuos .blogumus ištai
syti kuopų susirinkimuose, 
bei SLA. seimuose, bet ne ap
skričių piknikuose, kurt žmo
nės susirenka ieškoti' draugiš
kumo, pažinties, bei linksmu
mo. čia kelti visokią neapy
kantą nėra vieta. Vardan 
sybės. —A. J, Viznįs.

žiai .kviečiame visus, dalyvau
ti. Mes užtikriname, kąds busi
te pUnaį. patenkinti kąjp pro- 
gvąmip taip ir vaišėmis-

Kviečia Komitetas.

Raeine, Wis.
Lakūnams žuvus; geras suma

nymas; Norvaiša naujoj 
vietoje.

žuvus, lakūnams Duriai i ir 
Girėnui, Racino lietuviai liūdi 
ir verkia. Tuo sunkesnis fkąu- 
smaS( spaudžia musų, širdis, 
peš dalinai mes jaučiamės 
kalti dėl jų nelaimės. Mes jau
čiamės neatlikę savo pareigos, 
nedavėme ganėtinai parankos 
jų kelionei.

tei-

Kenosha, Wis.
Dailės Palelio ir raciniečių 

piknikas.

Kenoshos Dailės 
kartu su raciniečiais

Ratelis 
rengia 

rugpiu- 
Resort,

anksti

čio 13 d., Riverview 
Racinę, Wis., prie “Four Mile 
Road”, netoli Root River, į 
vakarus nuo Highway 42, o į 
šiaurę nuo Racine.

Piknikas prasidės
rytą ir nusitęs iki vėlumai. 
Įžanga tik 10c, ir su tuo pačiit 
bilietu bus galima laimėti 
daug gerų daiktų. Pirma do
vana $15 vertes lempa, o ant
ra stiklų setas. Racine “Ro- 
yal Gypsies” parūpins muzi
ką šokiams.

šis piknikas yra pirmas 
Dailės Ratelio , parengimas, 
rengiamas šią vasarą bendrai

buvo begalo 
Pikniko vieta 

su svečių

kaitri- 
visai 

reika- 
degin-

Diena 
karšta, 
nesutiko 
Javiniais. Kuomet saulė
te degino lygiai visus, svečiai 
ieškojo pavėsio. Surasti nebu
vo galima, nes medžių tik ke-

žalios žolės. Da 
(yliaus apšepusių tro

Pati vieta randasi West 
Hartford, arti prie dirbtuvių 
ir kone pačiame mieste. Gam
tos patogumų čia kaip nė ne
buvo, plika dirva, be medžių 
ir be 
seno
besiu. Atrodo, lyg kad butų 
kokis apleistas dvaras, arba 
nuo amžių užmiršta vieta. Mat 
ši vieta seiliaus buvo kaip an
glai vadina 
Ši vieta 
Ji labai 
vimams 
šiurpus 
žiauriai
sus ieškoti pastogės,

“Fair Groti nds”. 
svečių nepatenkino, 

tiktų tokiems išvažia- 
rudeniop, kuomet 

vėjas pradeda viską 
purtinti ir verčia vi- 

bet ne

nesimatė nė 
“vienybie- 

Daleiskime Waterburio 
Žemantauskas,

Jeigu ■ Januš- su raciniečiais, todėl nuošird-

KUOMET ATVYKSITE Į
JŪSŲ ATOSTOGŲ VIETA

Dane Gražiis Mizikos
girdite ant radio ir koncertuose. Nekurios meliodijos 
Jums taip labai patinka, kad pasilieka Jūsų ausyse ant 
visados, Nekarta Jums norisi vėl išgirsti Jums mylimą I
meliodiją, bet kaip galima tai padaryti? O gi štai kaip;

NAUJAS 1934 RA 010
su phonographu suteikia Jums visas stotis ir kada tik 
norite galite užsistatyL rekordą ir išgirsti savo mielą mu- 
ką ar dainelę.

PER HAMBURGĄ
Mus nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu. 
I ABI PUSI. NEW YORKAS- $ 4 70 50 
KAUNAS. TREČIA KLASE ■ I M—

Savaitiniai iiplaukimai. Patogus geležinke
liais susisiekimas ii Hamburgo. Informaci

jų kreipkitės į vietinius agentus arba

.Aplankykite Bell 
System Parodą, 
Comniunrcati o n s 

Building, Pasauli’ 
nėję Parodoje,

•Pasiimkite tik vieną minutę lai
ko ir patelefonuokite namiškiams 
pranešdami jiems, kad jus saugiai 
ir laimingai atkeliavote. Jie įver
tins jūsų atidumą ir apsidžiaugs 
išgirdę apie jūsų kelionę. Nežiū
rint kaip toli jus nevažiuotumėte 
arba kaip nepasiekiama butų jūsų 
atostogų vieta, jus atrasite patogų 
telefoną po ranka. Nuo tos vietos 
jums ims tiktai keletą, minučių pa
siekti savo namiškius, kuriuos jus 
palikote namie., Ilgos Distancijos 
telefono pašaukimai yra greiti... 
aiškus ... nebrangus.

.......... I.tlf

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė.. Chicago, III.

■ I ■ 7- > T’ - " - .'■5^ ;-C ■ '

PATOGIAUSIA ALUDE BRIDGEPORTE 
šaltas ,A!os—Užkandžiai—Baras ir Privatiiki Kambariai dėl visos žeimynos 

35-th STREET BEER GARDEN' 
817 WBST 35-th STBĘET

WISSIG
Speriąliatai ii 

Rnii joi

MCOB MASKOLIŪNAS, Sąvokas

,»',..T......... .

Daktaras
Kapitonai k;

Pasauliniame kate

GYDO VISAS LIGAS V YRŲuF MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENfiJUSIpS it NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spichliškii gydo ligų pilvo, plaučių, inkstų ir puslis, užnuodijlmų krau
jo, odų* ligai, žiįzdaa, raumMiamg. galvos.|kap«mp|^ skapii^m nugąr

“m/'8 v’k»«- N<d«io»U SIMUI mp.ikl

Tiesa, SLA. 100 kup.pa ir A. 
L. T. “Sandaros” 35 kp., pake
lė mintį ir kvietė, vkas orga
nizacijas suruošti vakarą la
kūnų naudai, kad i sukėlus 
nors $25, bet sumanymas ne
rado pritarimo ir liko nerea
lizuotas.

Gaila, kad Racino lietuviai 
permažai įvertino tą žygį ir 
parodė atšalimą paramos tei
kime.
Nori paremti Vytauto muziejų 
Dabar, “Sandaros” kuopa iš

kėlė naują sumanymą, bend
rai, visų draugijų vardu, ren
gti pikniką ir pelną skirti užr 
baigimui statymo Vytauto Di
džiojo Muziejaus Kaune. Tas 
klausimas buvo pakeltas a- 
biejų siųsi vienijimų susirinki
muose, pereitą sekmadienį. 
Savininkas Riverview Parko, 
S. Mockus, pažadėjo duoti 
parką lengvomis sąlygomis, o 
P. Steponaičio orkestras apsi
ėmė veltui groti. Draugijos 
turėtų savo susirinkimuose tą 
kultūrinį reikalą būtinai pa
remti.

» » »
Atidarė ‘‘tavern”.

Kazys Norvaiša, gerai žino* 
mas visiems vietiniams- lietu
viams ir per ilgus metus gy
venęs Racine, persikėle į nau
ją; vietą. Dabar turi “Taver
ną”, puikiai įrengtą, po ad
resu 807 Washingtou avenue. 
Žiuri į ateitį su vilčia, nes an
troje pusėje gatves bus stato
mą, alaus bravoras už. ketvir
tą dalį milijono. Naujoj vie
toj p. Norvaišai linkėtina kuo 
geriausio pasisekimo ir gero 
biznio. — Koresp-

Šis naujas 1)134 radio su 
phonographu parsi duoda 
tiktai po

’110
mažesnio styliaus ra- 

PO

49.50
Midget Radio. po

’9.50
Philco Radio, po

*18.75

Kiti 
dio,

IšmokėjimaisViskas Lengvais
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ REKORDŲ.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St, Chicago, III.
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

RADIO PROGRAMAI DUODAMI BUDRIKO
: i KRAUTUVES
Nedėliomis, WCFL 970 K., 8 vai. ryte ir 1 vai. po piet.
Nedėliomis, WAAF 920 K., 1:30 po piet.
Ketvergais, WHFC 1420 K., 7:30 vai. vakare.
Kasdien, WAAF 920 K., 6:45 vai. vakare.
'* ■■' '• "* * I

v............... ."-y:1:-!..

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

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

r Vanos, lietaus ir druskos vanoi, 
swimming pool.

■“ RnsiSka ir to skilta pirtis moterima 
seredomis iki 7 v. y._______

Specialė Vasarinė

Ekskursija
LAIVU “COLUMBUS”

Kurią lydės pagarsėjęs kelionių ekspertas C. KOBELT
Laivas išplauks iš New Yorko < -

RUGPIUClO-AUGUST 19 d., 1933
“Columbus” yra labai puikus, moderniškas, didelis 32000 tonų laivas, pabuda- 

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

! tuvon. O maistas, tai kuoskaniausias Jums ne tiktai bus patogu keliauti, bet 
; ir linksma, nes galėsite pasišokti, pažaisti ir pamatyti geriausius krutamus pa- 
< i veikslus. . Kiekviena minutė jūsų kelionės bus praleista smagiai ir jus ne nepaju

site kaip atvažiuosite į Lietuvą.

LAIVAKORTES IKI KLAIPĖDAI
Į vienų Pusę............... .. $97.00 Į abi puses....

Valdžios taksos atskirai $5.00
$160.50

Parūpiname dokumentus ir išrengiame kelionėn. Kreipkitės tuojaus

NAUJI
1730 So. Halsted St. Tel Cajial 8500



PAŠKEVIČAITF,

JUOZAS BABRAVIČIUS

PIRMYN" CHORAS

“Lietuvos” benas, susidedantis iš 30 muzikantų, po va
dovyste p. Keturakio.

Dainų ir muzikos garsus išnešios po visą daržą p

Bus ir kitokių pamarginimų.
Šokiams gros George Steponavičiaus orkestras.

/ ■' ’ ......

Įžanga tik 25 centai, o turintys penkis “Naujienų 
pikniko kuponus bus įleidžiami dykai.

Tai bus dainų ir muzikos iškilmė, — koncertas at
virame ore. Dalyvaus art. JUOZAS BABRAVIČIUS, 
p-lė SOPHIE PAŠKEVIČAITĖ, p. STASYS RIMKUS,

f

'i •
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The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.
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by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
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Mareh 7th 1914 at the Post Office 
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kurie daugiausia rupi darbo žmonėms. ” Bet kiekviena 
ekonominė kova, kuri į savo verpetą įtraukia mases, 
labai lengvai persimeta ir į politikos dirvą.

Taigi, laikui bėgant, iš Kontinentalio Kongreso ir 
jo skyrių gali išsivystyti galinga darbo žmonių partija.

Apžvalga
I .................................. ........................................... ....

BANKROTO FINANSAI.

KARAS IR BIZNIS

Chicagos dienraštis “Daily News” korespondentas, 
John Hunter, plačiai išstudijavęs amunicijos biznį įvai
riose šalyse, priėjo išvadą, kad karo pabūklų gaminimas 
nesivaduoja nei valstybiniais, nei tautiniais sumetimais. 
Patrankų, šautuvų, kulkasvaidžių, nuodingųjų dujų ir 
kitokių žudymo priemonių fabrikantai aprūpina savo 
prekėmis tuos, kurie už jas užmoka arba turi gerą kre
ditą, — nepaisydami, kad tai butų ir jų “tėvynių” prie
šai. Jisai paduoda įdomių pavyzdžių šitiems savo žo
džiams patvirtinti.

Pasaulio karo metu, sako Mr. Hunter, turkai skan
dino Britanijos karo laivus Bosforo juroje minomis, ku
rias turkams buvo pardavusios anglų amunicijos fir
mos. Turkija dar iki šiol nėra užmokėjusi už francu
zų šautuvus, kuriais jie karo metu šaudė Francijos ka
reivius. Anot Francijos Socialistų partijos atstovo 
Paul Faure, tokią pat skolą dar nėra atmokėjusi fran- 
euzams ir Bulgarija, kuri, kaip žinoma, pasaulio karo 
metu ėjo kartu su Vokietija prieš Franci ją ir jos są
jungininkus.

Paminėtasai korespondentas duoda dar įdomesnį 
pavyzdį. 1930 metais 89 nuošimčiai Japonijos ginklų 
eksporto buvo išgabenta į Kiniją. Tais pačiais metais 
37.5 nuošimčius importuotų ginklų kinai pirko iš Ja
ponijos. O sekančiais metais kilo ginkluotas susirėmi
mas tarpe Japonijos ir Kinijos, bet ir tai nesustabdė 
ginklų prekybos tarpe tų dviejų šalių. 1931 metais 17 

• nuošimčių savo ginklų kinai gavo iš japoniškų firmų.
Europoje stambiausios ginklų firmos yra Škoda 

dirbtuvės Čekoslovakijoje, Krupp’o dirbtuvės Vokieti
joje, Schneider’io dirbtuvės Francijoje ir milžiniška 
Vickers ginklų firma, kurią valdo anglai. Šitos dide
lės ginklų kompanijos turi savo skyrius įvairiose ša
lyse. Jos, be to, turi ryšius ir viena su kita. Tarp jų 
nėra kompeticijos (konkurencijos). Kuomet viena jų 
parduoda didesnį skaičių armotų, tankų arba kulka
svaidžių kuriai nors šaliai, tai tuoj aus ima ginkluotis 
ir “priešingos” jai šalys, taip kad pasipelno ir kitos fir
mos. Joms visoms rupi, kad pasaulis kaip galint la- 
biaus ginkluotųsi, ir todėl jos kaip įmanydamos sten
giasi sukurstyti kivirčus tarpe valstybių ir palaikyti na
cionalizmo bei militarizmo nuotaiką žmonyse.

Ginklavimosi biznis yra vienas pelningiausiųjų pa
saulyje, ir kol jisai bus privatinių pelnagaudų rankose, 
tol nesiliaus ėjusi karo propaganda, kuri stato į pavojų 
tarptautinę taiką. Amunicijos dirbtuvės turi būt pa
imtos j valdžių rankas, ir valstybių ginklavimąsi turi 
būt pastatytas po tarptautine kontrole.

“Elta” rašo, kad Italijos 
biudžetas už 1932-33 metus 
yra pabaigtas su 4 milijar
dais (bilionais) lirų deficito.

Italijos banko notų apyvar
ta šiais metais siekusi 15 mi
lijardų lirų. Vidaus paskolos 
sudarė 96 milijardus lirų. 
Prie šitų skolų dar reikėtų 
pridėti užsienių skolas, kurių 
Italija turi irgi nemažai.

Tai ve kaip “sutvarkė” Ita
lijos finansus fašistai. Juod- 
marškinių diktatūra varo Ita
liją j bankrotą.

S O V1E TA I SUSIDRA UGA V O 
SU PILSUDSKIU.

Per daugelį metų Lenkija, o 
ypač maršalas Pilsudskis, bu
vo tikras “baubas” sovietų 
valdžiai ir visiems Maskvos 
garbintojams. Bet pastaruoju 
laiku staiga santykiai tarpe 
bolševikų ir Varšuvos pasida
rė labai draugiški. Europos 
spauda rašo, kad sovietų dip
lomatai veda slaptas derybas 
su Pilsduskio atstovais dėl su
darymo naujos sutarties (vie
ną sutartį bolševikai neseniai 
pasirašė su Lenkija). Tas jų 
susidraugavimas reiškiasi ir 
kitais atžvilgiais.

Neseniai bolševikų 
listas (buvęs “kairysis” 
kistas) Kari Radek atsilankė į 
Varšuvą, ir pilsudskinės spau
dos redaktoriai 
bankietą.
cialiame 
Lenkijos.

prieš karą, partija iš to kon
greso pasitraukė. Socialistų 
partijos Nacionalio Ekzekuty- 
vio Komiteto paskiria komisi
ja x iš Harry W. Laidler, Ed- 
ward Levinson ir Julius Ger
bei', išleido pareiškimą, ku
riame nurodoma, kad komu
nistai sulaužė savo žodį, ata
kuodami socialistus.

Kaip “Naujienose” jau buvo 
rašyta, įvairios radikalės gru
pės rengėsi sušaukti “Jungti
nių Valstijų Kongresą Prieš 
Karą.” J rengėjų komitetą su
tiko įeiti ir Socialistų Partijos 
atstovai, bet partija pastatė 
sąlygą, kad grupės, dalyvau
jančios kongreso šaukime, 
viena kitos neužpuldinėtų. Ši
tą sąlygą rengimo komitetas 
priėmė. Tačiau, i neilgai tru
kus, komunistų centras bjau
riai puolė socialistus, šis inci
dentas buvo apsvarstytas ren
gimo komiteto posėdyje, ir ko
munistų atstovas Robert Mi- 
nor užikrino komitetą, kad 
toki dalykai 
sikartos.

Bet praėjo
savaitės laiko ir atakos iš ko
munistų pusės vėl atsikartojo. 
Ccntralinis komunistų orga
nas įdėjo begėdišką*straipsnį, 
kaltindamas socialistus “dar
bininkų apgaudinėjimu” ir 
“karo rengimu.” Tai buvo 
aiškus sulaužymas žodžio, ku
rį komunistai davė kongreso 
rengimo komitetui ir Socialis
tų partijos atstovams. Su žmo
nėmis, kurie šitaip elgiasi, 
joks bendras veikimas, žino
ma, nėra galimas. Socialistų 
partijos komisija sako: jeigu 
komunistai tiki, kad socialis
tai yra darbininkų apgavikai 
ii' ruošia dirvą įmperalizmo 
karui, tai kaip jie gali eiti į 
bendrą frontą su*sdcialistais? 
O jeigu jie netiki? tai jų bc- 
sąžiniškos atakos- prieš socia- 

bend-

daugiau nebeat-

apie pusantros

VALSTYBIŲ KONGRESAI

zurna- 
’ troc-

Radeką 
bankiete 
užsienių 

kurios
stovi asmeninis 
draugas pulk. Beck.

iškėlė jam 
vaišino ofi- 
taip pat ir 
reikalu m i- £

priešakyje 
Pilsudskio

LIETUVOS” BENAS, KURIS DALYVAUS “NAUJIENŲ” PIKNIKE.

čia matote .žinomo chicagiečiams beno “LIETUVA” narius. Tai gražus būrys muzi
kantų. Jie su įvairiais savo instrumentais rugpiučio 13 d. atvyks į “NAUJIENŲ” PIKNIK4 
palinksminti susirinkusią publiką. Benui vadovaus p. Keturakis.

Nuo to laiko, kai Washingtone įvyko didžiulis Kon- 
tinentalis Darbininkų ir Farmerių Kongresas, prasi
dėjo gana gyvas darbo žmonių judėjimas visoje Ameri
koje. Kontinentalis Kongresas nepasitenkino priėmimu 
rezoliucijų įvairiais klausimais. Jisai nutarė suorga
nizuoti savo skyrius atskirose valstijose, sušaukiant 
darbininkų ir farmerių konvencijas.

Nežiūrint vasaros karščių, šitų valstijų konvencijų 
įvyksta vidutiniškai po dvi kiekvieną savaitę. Liepos 
mėnesį, pavyzdžiui, buvo sušauktos konvencijos šiose 
valstijose: Washington, Oregon, Montana ir Idaho at
laikė bendrą konvenciją liepos 29 ir 30; California, Illi
nois ir Utah turėjo konvencijas liepos 22, 23 ir 24.

Rugpiučio pradžioje — 5 ir 6 laikė konvencijas 
Minnesota ir Ohio valstijos. Rugpiučio 13-tą yra šau
kiamos New Yorko ir Iowos konvencijos.

Kiekviena šitų konvencijų apsvarsto svarbesniuo
sius darbininkų ir farmerių klausimus, padaro atatin
kamus nutarimus ir išrenka valstijos komitetą, kuris 
sudaro Kontinentalio Kongreso skyrių. Tokiu budu 
laipsniškai yra organizuojama visa šalis po viena cent- 
raline vadovybe.

Iš šito judėjimo gali išaugti didelė politinė jėga 
Amerikoje.

Tiesa, Kontinentalis Kongresas nedėjo į savo pro
gramą politinių klausimų. Kadangi plačiosios darbinin
kų ir farmerių masės kolkas dar neturi vienodo, nusi- 
statymo politikoje, tai Kongreso sumanytojai visai tei
singai pasielgė, iškeldami tik ekonominius klausimus^

ropos laikraščiuose iššaukė 
dviejų sovietų Rusijos avia
cijos atstovų atsilankymas į 
Varšuvą. Šį mėnesį keletas 
lenkų aviacijos viršininkų ke
tina padaryti vizitą Maskvai. 
Be to, sutarta, kad rugsėjo 
mėnesį didelis būrys sovietų 
laikraštininkų atlankys Rusi
ją, o lapkričio mėnesį 20 len
kų žurnalistų keliaus į sve
čius pas bolševikų laikrašti
ninkus.

Rusijos gyventojams šitas 
staigus bolševikų susidrauga
vimas su Pilsudskiu ir jo tar
nais turi atrodyti labai keis
tas. Pirma bolševikų laikraš
čiai nuolatos šaukdavo, kad 
lenkai tai baisiausi imperialis
tai, o Pilsudskis didžiausas 
niekšas ir darbininkų siurbėlė. 
Dabar gi jie skaito sovietų 
spaudoje visokių komplimen
tų Lenkijos valdžiai ir girdi, 
kad bolševikų komisarai geria 
šampaną su pilsudskininkais.

Bet ar tą sovietų valdžios 
susidraugavimą su Lenkijos 
imperialistais ir Pilsudskiu 
pasmerkė bent vienu žodžiu 
komunistų internacionalas? 
Nieko panašaus. Viso komu
nistų spauda reiškia džiaugs
mą, kad įvyko “susiartinimas” 
tarpe Stalino ir Pulsudskio.

Kai sovietų valdžia, ' vado
vaudamasi nacionaliais krašto 
reikalais, keičia savo politiką, 
tai komunistų partijos keičia 
savo toną ir savo argumentus. 
Tuo budu dar kartą pasitvir
tino, kad vadinamas komunis
tų internacionalas yra niekas 
daugiau, kaip tik Rusijos na
cionalizmo įrankis.

sąžiniškos atakos < prieš 
listus rodo, kad jiems 
ras frontas nerupi.

l
Tuo budu nuėjo 

dar vienas bandymas daly
vauti bendrame ' veikime su 
komunistais. Šis bandymas, 
gal būt, bus jau paskutinis. ;

Socialistų eilėse pastaruoju 
laiku buvo pradėjusi platintis 
iliuzija, kad komunistai pasi
darė žmoniškesni po to, kai 
jie pamatė, kur jų darbininkų 
vienybės ardymo taktika nu
vedė Vokietiją. Mažai patyri
mo turintieji socialistai, ypač 
jaunuoliai, ėmė todėl pritarti 
“bendro fronto” idėjai. Bet 
kiek kartų buvo bandoma tą 
“bendrą frontą” sulipdyti, tiek 
kartų jisai suiro, ir visuomet 
dėlto, kad komunistai pasiro
do toki pat nepataisomi vil
kai, koki jie buvo pirma.

niekais

Tai Šukiai kraštutinių ele- glijoje, Francijoje ir Ameriko- 
mentų.

Visa lai, žinoma, skamba 
labai gražiai. Bet vienas daly
kas yra gražus žodžiai, o kitas 
—^gyvenimo patyrimas,

Ilavelock Ellis, kurį vienas 
kritikas pavadino “išmintin
giausiu ir labiausiai civilizuo
tu europiečiu”, sako, jog vie
nu užsimojimu niekuomet 
nieko gero negalima padaryti. 
Jeigu mes norime nugriauti 
seną namą ir jo vietoje pas
tatyti naują, tai privalome tu
rėti ir naujų plytų. O jeigu 
statome namą iš tų pačių se
nų plytų, — tai išeina nei šis, 
nei tas.

Panašiai atsitinka ir su 
valstybės surėdymo nugriovį- 
inu. Kas atsiliko Rusijoje, Ita
lijoje ir Vokietijoje? Bolševiz
mas yra niekas daugiau, kaip 
tik išvirkščias carizmas, o.hil- 
lerizmas — išvirkščias kaize- 
rizmas.

Prie išdeališkiausios 
žios, sako Ellis 
skaityti tą valdžią, 
žiausiai tevaržo žmonių lais
vę ir veikimą visuomenės ge
rovei. Tai dalinai daroma An-

jo. Tiesa, yra daug ydų ir 
trukumų, bet laikui bėgant 
nuo jų bandoma pasiliuosuo- 
li.

—o—

y

vald- 
, reikia pri- 

kuri ma-

Hitleris savo knygoje “Mein 
Kampf”, kurią naciai skaito 
savo rųšics biblija, rašo se
kamai :

“Švietimo reikalas privalo 
būti suplanuotas taip, kad ga
lėtų įtikinti berniuką, jog Vo
kietijos jaunimas, be jokios 
abejones, stovi aukščiau už 
kitų tautų jaunimą. Jo fiziš
kas auklėjimas privalo įtikinti 
jį, kad jo tauta yra nenugali
ma.”

Na, o kitoje vietoje jis dar 
priduria: “Vaikas privalo bū
ti taip išauklėtas, kad jis la
biau gerbtų vokiečių gatvės 
šlavėją, negu Anglijos arba 
Amerikos išradėją.”

Vadinasi, hitleriškai išauk
lėtas vokietukas privalo la
biau gerbti kokį nors papras
tą Fritz’ą, kuris yra tyro krau 
jo “orionas”, negu žymiau
sius Anglijos ir Amerikos iš
radėjus!

MUSIŲ SPIEČIUS
i**r*W**e«**"W^^

SOCIALISTAI PASITRAUKĖ 
IŠ “BENDRO" PRIEŠKARI

NIO KONGRESO.

Socialistų Partija praneša, 
kad dėl begėdiškos šmeižimo 
kampanijos, kurią komunistai 
ėmė vesti prieš socialistus są
ryšyje . su šaukimu kopgreso

Dr. Hcrold F. Clark, Coluni- 
bia universiteto profesorius 
sako, jog nėra 
priežasties, kodėl Amerikoje 
turėtų siausti nedarbas. Esą, 
jeigu pramonė butų tinkamai 
sutvarkyta, tai ne tik nedar
bas pranyktų,, bet f aklinai dar 
truktų darbininkų.

Nedarbas, sako ekonomistas 
Clark, vyriausiai siaučia to
dėl, kad ekonominiame gyve
nime viešpatauja tikras chao
sas. Jeigu Amerika turėtų tik 
pusę tiek gyventojų, kiek ji 
turi dabar, tai bedarbių vis* 
vien butų apie dvyjiką milio* 
nų,

Kitąis žodžiais sakant,'prot 
Clark mano, jog depresija te 
nedarbas galėtų *bųti pašaliu* 
ta, jeigu pramonė butų tvar-> 
koma pagal ;tam tiktą .planą, 
o nepaliekama: “Dięvb’‘valiai/’

VUlcą reikia griauti iš pat 
pamatų! Reikia sunaikinti se
nąją santvarką, o jos vietoje 
įkurti naują, .kur nebūtų iš* 
Raudotojų ir išnaudojamų-

. . ((ta.>7^4' - VA-' '• •<*‘■>.4”

mažiausios

v im

Vienas laikraštis sako, jog 
intelektuale vokiečių sostine 
šiandien yra Paryžius, o ne
Berlynas.

Paryžiuje šiandien randasi 
žymiausi Vokietijos moksli
ninkai, menininkai bei rašy
tojai. čia rado sau prieglau
dą Tliomas Manu, Heinrich 
Manu, Zweig, Einstein ir dau-

Francuzų vyriausybe su y- 
patingii pasitenkinimu rūpi
nasi tais garsiais žmonėmis, 
kadangi Vokietijos moraline 
izoliacija išeina jai naudon.

KULTURA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

BOSTONIEČIŲ ATYDAI
Naujienas galima gauti 

nusipirkti kasdien pas p. M 
Andelman, 284 Tremont St, 
Boston, Mass.

Garsinkites “N-nose”
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Visas albumo pelnas bus paskirtas į lakūnų 
paminklo fondą

Grupe Naujieniečių priside
da prie žuvusių lietuvių lakū
nų, kap. S. Dariaus ir lak. S. 
Girėno, paminklo pastatymo 
Chicagoje, išleisdama gražų, 
didelį ir gausiai iliustruotą 
albumą apie skridimą, kurio 
visą pelną skiria į paminklo 
statymo fondą Chicagoje.

Albumas, apimąs visą “LI- 
TUANICOS” skridimo istori
ją, lakūnų biografijas ir dide
lį skaičių įvairių paveikslų, 
ir eilę straipsnių, kuriuos pa
ruoš žymus asmenys ir pa
garsėję J. V. lakūnai, išeis ne
tolimoje ateityje. Jis bus ypa
tingai taikomas Amerikoje gi
musioms lietuviams ir bus pa
rašytas anglų kalba.

Albumas bus atspausdintas 
ant gražaust šlifuoto popierio,

greičiausiai apio 50 puslapiu 
didumo. Kaina dar nenustaty
ta. .

Albumas leidžiamas tikslu 
įvertinti stambų įvykį Ameri
kos lietuvių, Lietuvos, ir, ben
drai, visos aviacijos gyvenime, 
kuris, ypatingai amerikiečių 
lietuvių gyvenime, gali būti 
labai didelės dar pilnai neį
vertintos svarbos.

Jį išlėkdama, grupe nori 
prisidėti prie Dariaus ir Girė
no paminklo pastatymo Chi- 
eagoje darbo, kuris dabar jau 
pradeda kristalizuotis, ir ku
ris tikima, atneš teigiamų re
zultatų pirmose “LITUANI- 
COS” tragedijos sukaktuvėse, 
liepos 17 d., 1934. Tuomet, ti
kima, paminklas jau bus ati
dengtas.

lių irrSesėrų turėjo pabengę 
pikniką šeštadienį, rugpiučio 
6 d. Washington Heights miš
kelyje. Publikos, buvo neper- 
daugiausiai. Kiek biznio pa
darė neteko sužinoti, vienok 
nėra 
kinis 
buvo 
timų

ko tikėtis tokiais sun- 
laikais. šiaip piknikas 
gražus, jokių nesusipra- 
nesimate. — Narį/s-

operating 
of thc 
twelve

PIR M Y N
SHARPS and FLATS

Starved Rock, III. — To 
our dear public and all of our 
sweet customers, we extend 
the following greeting: “Hav
ing a wonderful tinie. Wish 
you were here.” Now if that 
don’t bring results such as a 
tear to your eye, a throb 
to your heart or a bump 
to o u r head, we will quit 
our job and enlist with the 
Reforestation Army even 
though our working hours 
have just been reduced and 
our ralary inereased ‘ from

and then drink down all of 
your wishes with spring 
wate(r (called spring water 
becąuse it springs up on you 
after five minutes). At the 
French Canyon we were told 
that the very peculiar water- 
fall had stopped 
since the cnactnient 
18th būt now with
States having already repeal- 
ed the 18th, the fall would 
gush forth in a few months 
within inereasing vigor, vital- 
ity and aleoholie content.
Mimnml How good! Yes, this 
rock upon which you can
feast your eyes, starving as it 
may be, is a natūrai historical 
monument of interest to all, 
First practice hiking at the 
World’s Fair and then come 
here.

Now lot 
tion for a 
pic Of thc

—o—
us turn 
moment 
day, thc

our alten- 
to the to- 
NRA (No

Raises Allowed). If the NRA 
would.be put into effect 
throughout the world; Gandhi 
could only starve 40 hours a 
week, nonstop flights aeross 
the ocean would have to be 
lipiited to eight hours a day, 
five days a week, F. D. R. 
would not be able to spend 
all day and night fishing, 
moonlight pienies would be 
abollshed, the water in the 
lake would be shut off at 5 P. 
M. so that all beach parties 
would be no more, souie of 
the jinrikishaw men at the 
Fair would be able to make a 
decent living, our dear teach- 
er, Mr. Stephens, would short- 
en rehearsals, and yours truly 
would disappear from your 
midst to be seen only by 
strange faces (No, they are 
not putting bim in a cage).

— o

this week. All members are 
reąuested to be on the look- 
out for this rehearsal and 
when it is called all are urged 
to attend i n order that you 
may be well prepared to give 
your best at the pienie where 
thousands of people will ga- 
ther from all paris of thc U. 
S. In fact we are going lo 
gather ourselves togcther and 
get out to that pienie carly 
Sunday morning. Well, our 
eight hours is over. See you 
all at the pienie. This has 
been

THE SINGING FOOL 
who is NRA (Never Really 
Alivc).

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę vietą
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal suarti

Serga p. M. Ručins
kienė

M. BuCinskienė, dirbdama 
ūkyje, Indiana valstijoje, persi
dūrė kairiosios rankos pirštą ii 
užnuodijo kraują. Šiandien vi
sa ranka ištinusi iki peties. Ji 
randasi gydytojo priežiūroje,; 
1247 South Crawford avė.

K. Bučinskas, sužeistosios vy
ras yra senas “N.” skaitytojas.

—Senas Petras.

Atbalsiai A. Balčiūno 
sunui atsibuvusios 

varduvių parės
KOSELAND.— “Naujienose” 

jau tilpo žinutė apie Antano 
Balčiūno surengtą savo sunui 
Ričardui 2 metų sukaktuvių 
parę, bet tai tik buvo pažymė
ta kaipo įvykis. O kadangi mi
nima “parė” daug kuo skyrėsi 
nuo dažnai rengiamų visokių 
parių, todėl matau reikalo kiek 
plačiau apie ją parašyti.

Antanas Balčiūnas vienas iš 
žymesniųjų vietos biznierių,— 
Strumilos svetinės užlaikyto] as, 
liep. 26 d. buvo parengęs parę 
atžymėjimui savo sūnaus Ri
čardo 2 metų sukaktuves. Pa
rė ,kaip pasakoja joje dalyvavę, 
buvusi gana puiki, kokių retai 
pasitaiko pas lietuvius .

Parėję dalyvavo daugumoje

biznieriai, kurių buvo iš visos 
plačios Chicagos. Svetainė bu
vo išpuošta gražiai.

Laike vakarienės Stasys Bal
čiūnas Jr. pasakė kalbą. Pasi
ėmęs ant rankų savo broliuką, 
kuris yra kitos motinos ,liuke 
jo jam sveikam augti ir dėka- 
vodamas savo tėvui, kad jį lei- 

; džia universitetan, ragino ir 
jaunąjį leisti j mokslus.

Varduvių parė pilnai nusise
kė. A. Balčiūnas labai dėkingas 
už parės nusisekimą gaspadinei, 
ktiTi valgius gamino, tai Vale
rijai Pučkorienei.

Puošia salę
A. Balčiūnas vėl puošia Stru

milos svetainę, kad butų tinka
mesnės dėl ateinančio žiemos 
sezono. Rengiasi visą vidų per
taisyti, kitokias šviesas sudėti, 
etc. Beje, A. Balčiūnas sve 
tainėje įrengė kambarį sve
čiams, kuriame bile laiku gali
ma užeiti išsigerti alaus. Sve
čių kambarys puikiai išdeko- 
ruotas, ir viskas gražiai įreng
ta. Branislovas Liutkevičius, 
scenos mylėtojas artistas, pla
čiai žinomas chicagiečiams, mi
nimą kambarį taip išdekoravo, 
kad yra kuo pasigerėti.—U.

Drg-stės Brolių ir Se
serų, Roselande, 

piknikas.
ROSELAND. — Dr-štė Bro-

CHICAGO MAIL ORDER CO.
VIENA P1RMUTINIŲJŲ PRIĖMĖ KODEKSĄ 

‘ MES PADAROME SAVO DALĮ”

Daugelis kostumerių gali apsirūpinti dabar kuomet kainos 
yra tokios žemos, kurios už metų bus tik 

viena atmintis.

Apiprekiavimo Dresių Išpardavimas
Naujos Šilkinės Dresės

Starved 
hjstorians and 
and just plain 
colmnnist (we 
the roeks ever

by your
been on
thc stock erash) is a
where you can spend

—Ot—

This place called 
Rock by the 
Indianologists 
rock 
have 
since 
place
all day in walking uphill, 
down dale, through culvert, 

and around 
you get 
seen no

aeross canyon, 
pohds and when 
through you have 
inore than if you had bought
a ąuarter’s worth of post 
cards. And we saw the Wish- 
ing Spring where you may 
wish( to your hedrt’s content

i," ■■n1............
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JUOZAPAS ABARAVICZ

Persiskyfc su šiuo pasauliu 
rugpiučio 7 dieną, 11:55 valan
dą vak. 193 3 m., sulaukęs 53 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliudimę 
moterį Karoliną po tėvais Batt- 
kaitė, 3 dukterys Eleną, Oną ir 
Stanislavą, pusbrolius ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 4343 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
'rugpiučio 11 dieną, 8:00 vai. ry
te išnamų į Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus ? 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Abaravičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteikti 
tinį patarnavimą ir 
mą.

Nubudę liekame,

Moteris, Dukterys, 
Pusbroliai ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grabo^i 
rius J. F. Eudęikis, TeĮ,. Yard? 
1741.

METINĖS MIRTIES SU
KAKTUVĖS

P
i

GALDIKAS 

šiuo pasauliu 
mėn. 1932 m.,

9

POVILAS

Persiskyrė su 
dieną rugpiučio 
sulaikęs 67 metų amžiaus, palai
dotas Tautiškose kapinėse. Gi
męs Mezgerių , kaime, Vevirženų 
parapijoj, Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudimę 
imoterį Oną, dukterį Eleną ir sū
nų Vytautą ir giminės.

Ilsėkis ramiai musų brangus 
^vyrelį ir tėvelį šioj šaltoj Ame

rikos žemelei... Gal neužilgo ir 
mes pas tave nukeliausime.

Kaip greitai metai prabėgo, o 
mes tavęs musų brangusis nega
lime užmiršti irgi neužmiršime 
iki akis užmerksime.

Nuliūdę

Moteris Ona, 
Duktė Elena, 
Sūnūs Vytautas.

Tel. Yards 1$.29

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
k > i Kreivas Akis 

Ištaiso,

. Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

1

Lietuvės Akušerės

8

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
' Physical Therapy 

Midwife 
6109 South Albany 

Avenue . 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu mai 
ssage,. eleetrie treat- 
’ment f 
blankets 
Moterims ir mergi- 

inoms patarimai do
vanai.

dalyvauti 
jam paskur 
atsisveikiąi-

i|l| 'III >111 1 III.III

ir magnetic 
i ir t. t.

Though we have been f ar 
away from home for the past 
week we štili are keeping in 
constant touch with the mast- 
ers and mistresses of the Fair 
city. The latest reports are 
that the Pirmyn
going to sing at Naujienos 
pienie this. coming Sunday, 
August 13th. A rehearsal is 
being called for sometime

chorus is

Grabiniai
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?

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams, Kaina prieinama. 

3319 Auburn Avenue 
CHię$GO, ILL.

............... .  ......... "‘Į"'" . ..............- -.........——’

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus. 

718 W. 18th St. 
Tel. Monroe 3377

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Ši dresė 
šaižų 

14 iki 40

Del Moterų — Merginų ir Kūdikių 
DRESĖS DĖL KIEKVIENOS PROGOS PASI
RINKIMAS FLAT KREPŲ, MARGŲ ir NAU
JOVIŠKO MATERIJOLO. Neturime visų 
visuose styliuose, bet yra tinkamas stylii 
kiekvienos. Daugelis šių > m

dresių galima bus dėvėti šįfl|M ji * * 
rudenį. ŠIS OUTLETAS“ ■ ■ 
atsižymės ’ žemiausiomisI 
kainomis. Ateikite tuojaus 
ir pasinaudokite šiais ste
bėtinais bargenais. Vertės 
iki $5.95.

1000 Dresių
TURI BŪT IŠPARDUOTOS ŠIAME OUT- 
LETE nežiūrint kokia jų pirmesnė kaina buvo, 
nes reikia padaryti vietos dėl rudeninių pre
kių. Yra dresės dėl visokių progų,. Neturi
me visų šaižų visose spalvose ar stvjiuose, bet 
turime tinkamą stylių dėl kiekvienos moteries 
ar merginos, šios dresės parsidavinėjo iki 
$1.98: taigi, ATEIKITE
ANKSTI! SJjC
Specialėmis kainomis vfww

Nauji Rudeniniai Kautai 
Del Moterų ir Merginų

KAILIAIS PADABINTI IR STYLINGI. Kaip tik tokie kautai, kurie jums 
patiks pradėti rudeninį sezoną, kainomis kurias tiktai OUTLETAS gali pa
siūlyti. Pirkite dabar pakol kainos dar ne pakjlo! flT Jį
Vertis jki $9.98 OUTLETO KAINA

511 
SOUTH 
PAIMI NA 
STHECT

rshf’e Id L citut Street O r si
Thurs, and Sat, Eves. Until8:30P. M.

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo • 

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

5340 South Kedzie Avenue

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apielinkėje. 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.

!

m

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGAI CHKiAGOJB

J. F. EUDEIKIO graborių įstaigą yra seniausia, turi 
daugiausia šermenų, todėl gali pigiau pątaraauti.

J. F. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius> kuris 
turi.|rengęs grabų dirbtuvę.

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

Nuliūdima valandoje, pašaukite Šią įstaigą.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

• 4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
V«i YARDS J741—1742 CHTCAGO, IU,.

I. J. Z9LP
GRABORIUS

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

1327 So. 49th Ct
Tel. Cicero 3724; Koplyčia dyka

Lachavich ir Simus 
|LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja . laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musą 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Cinai 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS i

1439 S. 49 Ct., Cicero, BĮ.
T«L Cictto 5J37

J. J. BAGDONAS 
Lietuvių' Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukia Mane 
2506 West, 63rd St.

T«l. RBPUBUC 3100
i i n,.. ........... ........................... nu......... i'iw

Tel. Cicero 2109 dr 859 J

Antanas Petkus
Graborius

KOPLYČIĄ DYKAI,,
4830 We?t l$th St.

ČIOBRO, ILL.
. ■ ' ’ • ■ '-V kH4 ' -■

DARIAUS IR GIRĖNO ATMINČIAI 
Padarau paveikslus Studijoj trauktus 

ar prie aeroplano 8x10 didumo už 50c

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

730 West 62nd Street 
Tel. Englevvood 5840

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Dakarą Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KUAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9—9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaye 
Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

kampas 67tb ir Artesian Avė. 
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis 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 nno 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVB.

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 nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D. 

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

VaL 1 iki 3 po pietą, 6 iki 8 vak. 
Tel. Seeley 7330 

Namą telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iŠ Europos ir vėl praktikuoja 
lėnojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą. 

3335 So» Halsted St.
Tel. BOULEVARD 9199

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5914 

DK MIKELIS 
756 W. 35th’ St 

(Cor. of 35tb 8 Halsted Sts.)' 
Ofiso valandos: ąuo 2-4, nuo 7-9 

Nūdieniais pagal suart).

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

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

1145 Mihvaukęe Avenue 
Valandoj: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždarya 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrą, 
moterų ir vaiką pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektroa prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18rh St., netoli Morgan Sh 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišką, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

, ..n.Phone M»dway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Tclephonc Plaza 3200

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir veneriikų ligų 
Ofisas 3192 So. Halsted St.

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Advokatai

MIESTO OFISAS: 
127 N.Deatbotn St.,Rooms 1431-1434 

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

Gyveninio vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vieną vakarą, išskyrus ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto.

A.A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisas 11 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietą

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

Namą Tel. Hyde Park 3395

John Kuchinskas 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd Si 
CANAL 2552

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

Snbatoj 9 iki 8.

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 Re«. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

W. SMai n#l W. 22 St. (Curmdt M)
Panedilio, Seradoa ir PStny&os vak. 8 Iki » 

■ TelefoMB* Canad

would.be
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CLASSIFIED ADS
Kaimynas

PRANEŠIMAI

RADIO

Kai

M0RTGA6E BANKERS

Chrysler ir Plymouth

2649

CLASSIFIED ADS

Degtuką?
21 St

Chesterfields
daro beveik

neuzs

Jums tai kainuos

•U-TU

CANAL 8500

(817 
ryto.

Valdžios įstaiga iš
duoda paskolos ma
žų namų savininkam

Krikštynos pas rose- 
iandiečius St. Misiūnus

1210 KILOCYCLES.
247.8 M E T E R S

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pavadino kelią kapinėse Darius 
Girėnas avenue; priėmė NRA 
kodeksą '

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Sekmadien
Stanley Mi-

važiuoti į 
enus drau- 
—Tin-Bin.

ROSELAND 
liepos 30 d.,

Educational
Mokyklos___

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai 

W*^WWW*i*W*l^rfAtai<^*-«%i<«W lM-****l*»^*»*<*****^**l,*^***l**,W*^^^W^

Šiandien SLA. 139 kuo 
pos susirinkimas.

Monroe 2662-3

A. NORY AND CO

kad 
radio 

va- 
WHFC stoties

Kapinės taipgi priėmė NRA. 
kodeksą, sutrivmpindamos dar
bo valandas nuo 48 iki 40 ir 
pakėlė darbininkų algas iki 45c 
į valandą. Pirmiau mokėdavo 
40c.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965 .

BUDRIKO RADIO PRO 
GRAMAS.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Trumpą laiką atgal Chicagoje 
buvo .atidarytas skyrius val
džios įstaigos, Federal Home 
Loan Owners Corporation, ku
rios ofisas randasi, adresu, 134 
North La Šalie Street, priešais 
miesto rotušę—City Hali. Ofi
sas yra rūmų antrame aukšte.

Kiekvienas mažo namo savi
ninkas, kuris turi atnaujinti 
morgičių, ar užtraukti paskolą, 
gali gauti aplikaciją paskolai, 
kreipdamasis į ofisą asmeniškai 
ar per laišką.

Pagal įstatymą, paskolos yra 
apribotos iki $14,000 ir jos bus 
išduotos ant keturių aukštų ar 
keturių fliatų namų. Už pas-

Tautiškos kapines 
pagerbė žuvusius la 

kunus Darių ir 
Girėną 

4^

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

‘NAUJIENŲ’ PIKNIKO
KUPONAS

dpjimą Tautiškų kapinių vardo 
garsinimuose.
, Daugelis svečių iš kitų mies; 
tų lankydami Pasaulinę Parodą, 
Chicagoje, aplankė ir Tautiškas 
kapines. Gėrisi tvarka ir pa
vyzdingu vedimu’.

—Vienas Trustee.

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

M1LLER B CO.,
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

kolas bus imamas tik mažas už- 
mokesnis, kuris eis padengimui 
lėšų už dokumentų peržiūrėjimą 
ir nuosavybės apkainavimą. O 
kadangi tūkstančiai žmonių rei
kalauja morgičių atnaujinimų ir 
paskolų, visi norintieji pasisko
linti pinigų turi skubintis, kad 
tam tikslui paskirti pinigai ne- 
išsisemtų pirm laiko.

PARSIDUODA Kliningo Kriaučių krau 
tuvė, pigi renda. 2 kambariai pagyveni 
mui, gera apielinke, darbo pilnai, par
duosiu oigiai. Priežastis pardavimo Ii 
ga. 1556 North La Šalie St.

RESTAURANTAS ant pardavimo su 
alum, biznis labai geras ir seniai išdirb
tas, bet esu priverstas apleisti. Prie
žastį patirsite ant vietos.

34 5 7 S. Halsted St.

Skolina iki $14,000 vienam as
meniui; ragina savininkus 
skubintis su aplikacijomis

nuvažiavome 
buvo* nedaug 

čių. Buvo p.
trokas

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

STONE KOLD COOLER CO. 
1838 W. 33 St. Tel. Lafayette 96J0

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip augštai, kad žmonėms 
sunku beįpirkti, 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

Susirinkimas patvirtino pro
testo rezoliucijos komisiją, į ku
rią įeina P. Daiibdt’Us, E. Če
pulis ir J. Zalatoris. Ji buvo 
priimta pusmetiniame lotų sa
vininkų susirinkime, liėp. 19 d., 
Lietuvių Auditorijoje. Į trum
pą laiką rezoliucija bus paga
minta ir išsiuntinėta visiems 
laikraščiams ir radio leidėjams. 
Protesto tikslas sustabdyti nau-

ROSELĄND;^ SLA. 139 
kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks rugpiučio 9 d., va
kare Palmer Parko svetainė
je. Visi kuopos nariai prašo
mi dalyvauti susirinkime ir, 
kuriems ląikas, . užsimokėti 
mėnesines duokles. —Valdybą.

mų draugų. S. Misiūnas yra 
gerai žinomas roselandiečiam 
biznierius užlaikąs valgomų 
daiktų krautuvę, adresu, 3 E. 
107th Street.

UŽ 5 ŠIUOS KUPONUS JŽANGOS TIKIETAS DYKAI 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS RUGPIUČIO 
13 DIENA, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th.
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIKIETO "NAUJIENŲ” OFISE 

ARBA PRIE DARŽO.

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952

Mes esame jau šiuo adresu virš 40 metų

Chicagos lietuvių Tautiškų 
Kapinių tru’steas susirinkime 
laikytam rugpiučio 6 d., kapi
nių raštinėje, pagerbė žuvusius 
lietuvių lakūnus, kap. S. Darių 
ir Įeit. S. Girėną. Jie pavadi
no svarbiausi kapinių kelią, Da- 
rius-Gjrėnas avenue.

siunai, gyvenanti adresu 
10546 Perry avė., turėjo krikš
tynų balių. Jųjų sūnūs buvo 
pakrikštytas vardu Robertas 
Vilimas Misiūnas. Dalyvavo 
didelis buris pp. Misiūnų arti-

Morning Star klubo 
išvažiavimas

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumo

Savininkas CHAS SHATTAS
Pigesnės ir tinkamesnės vie

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

Tel. Monroe 5533 
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI “slicing maebine’ 
baltos svarstyklės, labai pigiai.

6955 So. Talman Avė.

NORTH SIDE. — Praeitą 
sekmadienį, rugp. 6 d. Jeffer-

Bridgeport Dr-stė Palaimintos Lietu
vos mėnesinis susirinkimas įvyks rug
piučio 9 d. 8 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, malonėkite j laiką 
pribūti, nes yra daug 
Taipgi į šį susirinkimą 
moteris ir merginos, o 
galės įstoti be įstojimo 
kėdamos į metus $7.00, 
goję $5,00 į savaitę, 
$300. 
iki naujų 
skaitlių iki 1500

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaiaai

Radio tai dvidešimtojo am
žiaus stebuklas, kuriuoini 
kiekvienas turi galimybės pa
sinaudoti ir 
sau turėti.

Ypatingai 
yra malonu 
gauti su 
progranius, liętuvišk 
ir šaunią muziką.

Tokį malonumą mums kiek
vieną sekmadienį teikia Jos. 
F. Budrike radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 So. Halsted st. 
net 3 kartus dienoje: 8 vai. 
ryte, 1 vai. po pietų iš WCFL 
stoties ir 1:30 po pietų iš W. 
A. A. F. stoties. Be gražios ir 
rinktinos reprodukcijos muąų 
žymiausių dainininkų, Kipro 
Pctrauskoj (Juozo Babravi
čiaus, Jono Butėno ir Gražinos 
Mikolaitytės, dar teko gėrėtis 
puikiu dainavimu Stasio Rim
kaus 1 vai. po pietų progra
moje.

Reikia dar pastebėti 
kitas puikus Budriko 
programas būna ketvergo 
kare, 7:30, 
(1420 kil.).

Pirma pirkimo naujo arba vartoto 
Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Mados Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurte turi moder- 
niškiausius ištoBuiihirftūs 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.

šono giriose įvyko Morning 
Star Klubo draugiškas išva
žiavimas.

Morning Star lietuvių pasi
linksminimo klubas šią vasa
rą surengė jau antrą išvažia
vimą. Pirmiau turėjo pikniku 
Svilainio darže.

Kadangi mes 
dar ankstintai 
susirinkusių sve 
Mickaus “užlioduotas 
su “amunicija” — 
dešrom ir alučiu. P-nas Vais
kia,—klubo prezidentas — už- 
fundino po alų ir netrukus 
mes apleidome morning-starie- 
čius, nes reikėjo 
farmas aplankyti 
gus pp. Smalelius

PASAULINĘ PARODU LANKYS 
DAUG LIETUVIŲ K KITŲ MIESTŲ!!!

i Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Ghicagon atlankyti Pasaulinę Pa
rodą.
Daugelis jų apsistos čia ilgesniam laikui — 
todėl jiems bus reikalinga vieta apsigyveni
mui.
Kodėl jums nepagarsinti tą liuosą kambarį, 
kurį jus nevartojate ir kuris gali jums atnešti 
keletą ekstra dolerių?
Padarykite tai šiandien 
labai mažai.
Pašaukite

Piešėjai, Dcalcriai ir Išdirbėjai Aludžių 
ir Restaurantų įrengimų. Taipgi 

Stalų ir Kėdžių.

2018 So. Halsted St.

Nedėlioję “Birutės 
bus didelis suvažiavimas. 
Trokais ir automobiliais mi
nios suvažiuos iš visų Chica
gos dalių. Taipgi Rockfordo, 
Kenoshos. Racino. Milvvaukee 
žada pribūti ne mažiau kaip 
jo 10 mašinų.

Chicagoje musų geri drau
gai rakandų kraustymo ir an
glių pristatytojai apsiėmė nu
vežti kelis šimtus žmonių vi
sai dykai, — tiktai kiekvienas 
turės nusipirkti įžangos bilie
tą į daržą.

Si manas 
nes prie savo 
Halsted st., ir 
prie 33-čios 
11:00 valandą

ko apsvarsyti. 
bus priimamos 
draugų moteris 
mokesčių. Mo- 
gaus pašalpą li- 
o pomirtinės 

Taipgi ir vyrai nepasiduokite, 
metų turime padidinti narių 

Valdyba.

• 7:45 VALANDĄ
KAS RYTĄ 

(APART NEDĖLD.) 
Iš STOTIES

Personai
A Asmenų Ieško ___

PAIEŠKAU Stanley Klimavičių. 
26-uose metuose gyveno ant 45 ii 
Western Avė. 4642 So. Western Avė 
Tel. Lafayettee 4371.

svetimam krašte 
oro bangomis 

adio pagalba puikius 
dainasVisos kolonijos ren 

giasi į “Naujienų” 
pikniką.

Burba paims žmo
nis t i nes, 5335 S. 
pakeliui sustos 

ir Halsted st.
ryto.

W. Dambrauskas paims su
sirinkusius prie jo ofiso 
West 34th St.) 11:30 vai.

Brighton parkiečiai 
kreiptis pas J. Oaksas, 
W. 43rd St. Kad nepritruktų 
vietų ant trekų, patartina iš 
kalno užsiregistruoti pas čia 
suminėtus asmenis.

Farms For Sale 
■ rikiai Pardavimui

10 AKERIŲ — $50.00; 40 ake- 
rių — $150. Lengvais išmokėjimais 
Dykai informasijos knygutė. A. Blom, 
Menominee, Mich.

Business Service 
. Biznio Patarnavimaa

Tel. Yard» 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage. Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
1358 So. Halsted St. Chicago. I1L

PRIVATIŠKOS PAMOKOS
Anglų kalbos. Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižimo, Higb 
Scbool ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie Valstijos egzaminų.

SUTTER
228 N. LaSalle St., 
Tel. Central 3649, 

Atsičaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak.

Ar žinote, kad-— 
daug metų patyręs 8ealH^^^B 
Estate - ninkas suteikia 
draugiškus patarimus 
rūpestingai atlieka se'|| 
kančius reikalus: vJm

PADARO k«aliSkasMEyĮi 
notas prašalinimui ren - įįfa
dauninkų nemokančiulMfc 4r> 
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 
.'1647 Archer Avė. Chicago, III.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemž Pardavimui

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

2 augštų mūrinis nalnas, krautuvė i 
flatas užpakaly, karštu vandeniu šildo 
mas, augštas beismentas, geram stovy.

1918 W. : ‘
Savininko telefonas

Lavvndale 2091

Oicsterfiekl
arėtai, Ru/rū ura geresnis

______ Automobiles_______
PATYRĘS automobilio me- 

kanikas pataiso jūsų namuose 
visokių išdirbysčių automobi
lius už l&bai prieinamą kainą.

P. WALTERAITIS,
Telefonas Lafayette 1329

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

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

1527 W. Madison St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia______

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




