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Baigia Ruošti Kodeksus 
Didžiosioms Industrijoms
Valdžiai spiriant baigiama ruošti anglių, 

geležies, aliejaus ir automobilių 
pramonių kodeksai

WA5HINGT0N, r. 18.— In
dustrinė administracija daro vi
są galimą spaudimą, kad pa
greitinti priruošimą kodeksų 
keturioms didžiosioms pagrindi
nėms industrijoms— aliejaus, 
anglių kasyklų, geležies liejik- 
lų ir automobilių, kurios ikišiol 
neįstengė nė tarp savęs, nė su 
administracija susitaikinti ir 
kodeksuos paruošti.

Betgi visų šių keturių indus
trijų kodeksai baigiami ruošti 
ir galbūt pradžioj ateinančios 
savaitės bus paduoti preziden
tui patvirtinti.

Aliejaus industrijos kodeksą 
paruošė industrinė administra
cija, su pritarimu* prezidento 
Roosevelto. Dabar klausomąsi 
aliejaus pramonininkų protestų 
ir daromi maži pakeitimai ko
dekse. Kodeksas bus tuojaus 
paduotas prezidentui pasirašy
ti.

Ind. administracija sakosi, 
kad ji nenorinti vartoti prie
vartos ir norinti, kad indpstri-

jos savo kodeksus prriuoštų sa
vanoriai. Kaslink aliejaus pra
monės, tai jai buvo duotos vi
sos progos pačiai kodeksą pri
ruošti. Tėčius tarp pramoni
ninkų įvyko tokis pasidalini
mas, kad tarpusavis susitaiki- 
mas pasidarė negalimas. Todėl 
valdžia ir turėjo pasinaudoti 
savo galiomis ir pati kodeksą 
priruošti ir tik paduoti aliejaus 
pramonei jį pasirašyti. Valdžia 
tą patį padarysianti ir su kito
mis industrijomis, jei jos ne
įstengs pačios kodeksų paruoš
ti.

Industrinis administratorius 
Johnson sako, kad NRA. vajus 
davęs 
buvo

geresnių pasekmių, negu 
tikėtųsi. Tiek pramoni- 
ir biznierių pasirašė 
kodeksą, kad valdžia netNRA.

ženklų pritruko.
Kokios naudos šaliai atnešė 

pasirašymas kodeksų mažinime 
nedarbo, Johnson nebando spė
ti iki nebus užsibaigęs dabarti
nis kodeksų pasirašinėjimo va
jus.

Rado du nužudytus 
šalę kelio

250 Franci jos ka
reivių žuvo Morokko j

CHICAGO.—Trys mylios nuo 
Peoria, prie Bartonville, šalę ke
lio rasti nužudyti vyriškis ir 
moteris. Moteris nušauta dviem 
šūviais, o vyras vienu širviu. 
Tarp jų gulėjo revolveris. Spė 
jama, kad jie yra Walter Nave 
iš Chicagos ir Marie Myers iš 
Peoria. Manoma, kad vyriškis 
pirmiausia nušovė moterį, o pas
kui ir pats nusižudė.

PARYŽIUS, r. 18. —Valdžios 
žinios praneša, kad 250 Fran- 
cijos kareivių, daugiausia čia
buvių, liko užmušti pereitą sa
vaitę susirėmimuose su* Morok- 
kos sukilėliais, naikinant pasku
tines sukilėlių tvirtoves Atlas 
kalnuose, 
pasidavė, 
ja 25,000 
armija.

Tūkstančiai sukilėlių
Su sukilėliais kariau-

Francijos kareivių

Reikalauja NRA 
pieno Kanadai

Penki žmonės pašauti 
banko plėšime

WINNIPEGi, r. 18.— Winni- 
pego darbininkų unijų taryba 
priėmė rezoliuciją, raginančią 
Kanados kongresą pravesti įsta
tymus, pareiptus Jungt. Vals
tijų NRA. programo principais.

PREZIDENTO ŽMONA LAN- 
KO W. VA. ANGLIŲ KASYK

LŲ APIELINKES

M0RGANT0WN, W. Va., r. 
18.—Mrs. Franklin Roosevelt 
šiandie atyko į Monongalia pa
vietą, lydima American Friends 
draugijos narių. Manoma, kad 
ji tirs šelpimo darbą tolimose 
anglių kasyklų apielinkėse. 
Draugijos narės atsisakė pasa
koti apie savo kelionę, 
prezidento 
kad ši jos 
garsinama, 
mobiliu*.

GRAND HAVEN, Mich., r. 
18.—Vienas iš keturių banditų 
liko pašautas ir suimtas ir ke
turi žmonės liko sužeisti laike 
piešimo Peoples Savings Bank. 
Plėšikai buvo pastvėrę $10,000 
pinigais, kurių didesnę dalį pa
metė bebėgdami.

Persišaudyme su plėšikais li
ko pašauti du banko darbinin
kai, plėšikas Harris iš Chicago 
ir du praeiviai—Von Lopik ir 
Julius Pleinės.

Lunačarski — Rusijos 
ambasadorius Ispanijoj

nes 
žmona nenorinti, 

kelionė butų plačiai 
Ji atvažiavo auto-

ORHte

Chicagai ir aplelinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia giedra, 
čiau.

Saulė teka 6:01, 
7:46

biskį Šil-

leidžiasi

Chicago, III., šeštadienis, RugpiučioAugusi 19 d., 1933

Kubos prezidento rūmai Havanoje ir minios žmonių, kurios susirinko prie rūmų sužinojus, 
Machado pasitraukė. Neužilgo po nuėmimo pavėikslo rūmai liko išplėšti ir rakandai sunaikinti

Sanitario distrikto 
kontraktorius su

mokėjo taksus
U. S. A. Co., kuri buvo gavusi 

didelius kontraktus iš sanita
rinio distrikto, sumokėjo 
$175,000 nuslėptų pajamų 
taksių

CHICAGO.—U. S. A. Compa- 
ny, kuri 1926, 1927 ir 1928 m. 
m. buvo gavusi didelių kontrak
tų iš sanitarinio distrikto poli
tikierių ir ant tų kontraktų 
pelnė net $1,468,939, bet dide
lę dalį to pelno bandė nuslėpti, 
kad nereikėtų mokėti pajamų 
taksų, dabar sumokėjo $175,000 
taksų ir pabaudą ir tuo susitaikė 
su valdžia. Prieš ją buvo už
vesta byla, kuri dabar veikiau
sia bus panaikinta, nes valdžia 
paprastai nebeliečia atsiteisusių- 
jy.

Tie metai sanitariniam dist- 
rikte buvo “whoopee’ metai 
pinigų žarstymo metai. Tuo lai
ku vyriausiu sanitarinio dist
rikto inžinierium buvo dabarti
nis Chicagos meras Kelly, ku
ris irgi nesenai sumokėjo $105,- 
000 taksų ir pabaudų už nuslė
ptas pajamas. Jis taipjau buvo 
įveltas į tą distrikto skandalą 
ir buvo grand jifry apkaltintas, 
tik byla prieš jį buvo numa
rinta. Meras Kelly dabar pri 
žada išduoti pilnas atskaitas iš 
savo pajamų, kad parodyti, jog 
jis pinigus pelnęs ne iš sanita
rinio distrikto, o iš kitų 
ningų investmentų”.

“pel-

Apkaltino 10 žmonių

CHICAGOS ŽINIOS
Nė apsivedimas nepa
gelbėjo: saužudė mirė

CHICAGO.— Kelios savaitės 
Mrs. Covelli atsiskyrė nuo savo 
vyro, advokato Daniel Covelli. 
Jų 3 metų vaikas pasiliko su 
ja ir ji išsikėlė gyventi hote- 
lin, 4000 Washington Blvd.

Užvakar ji nuėjo į savo bu
vusio vyro namus, 5258 Con- 
gress St. ir pasiuntusi vaiką 
pas kaimynus, bandė nusišauti. 
Išpradžių ji kaltino, kad jos vy
ras ją peršovęs, bet kada to 
negalėjo primesti, nes jis buvo 
vidurmiesty savo ofise, tai pri
sipažino, kad pati bandė nusi
žudyti.

Nuvežus ją ligoninėn, daktarų 
patariamas, jos vyras šįryt iš- 
naujo su ja apsivedė, kad ją 
nuraminti. Ji nudžiugo ir pa
reiškė norą gyventi, bet jau bu
vo per vėlu: už valandos laiko 
po vedybų ji mirė.

Šovėsi 11 kartų, bet ne
pataikė

CHICAGO.—Liepos 15 d. Wm. 
Kipfert, 33 m., 1119 Lafayette 
Avė., išėjęs gatvėn, šovėsi 11 
kartų ,bet nė vieną kartą nepa
taikė. Tokį prastą strielčių 
teisėjas Edelman nubaudė $100 
ir dar pasiuntė 6 mėn. kalėj i- 
man už nešiojimąsi revolverio.

Žuvo darbininkas

10,000 Chicagos mo
terų rūbų siuvėjų 
ruošiasi streikuoti

Streiko diena nenustatyta. Bus 
reikalaujama pakelti algas, su
trumpinti darbo valandas ir 
pripažinti uniją

MADRID, r. 18.— Užsienio 
reikalų ministeris De Los Rios 
paskelbė, kad jis priėmė Ana 
toli Lunačarskį, kaipo Rusijos 
ambasadorių Ispanijoje. Luna
čarski yra buvęs Rusijos švie
timo komisaras.

Ispanijos ambasadorium Ma
skvoje bus Dr. Pascua, buvęs 
sveikatos direktorius.

OSSINING, N. Y., r. 18. — 
Vakar Sing Sing kalėjime elekt
ros kėdėje liko nužudyti trys 
žmonės. Visi trys buvo pa
smerkti mirčiai už žmogžudys
tes. Du jų nužudė du žmones 
laike plėšimo, o trečias, Stepe- 
hen Ehiterell, 30 m., nužudė 
savo tėvą už tai, kad tasis atsi
sakė paskolinti jam pinigų.

CHICAGO.—Vakar federali
nis grand jury apkaltino 10 ark
lių savininkų, manažerių, lavin- 
tojų ir arklių lenktynių laukų 
darbininkų, daugiausia iš Ar- 
lington lauko, už lenktynių 
arklių “dopinimą”—svaiginimą 
narkotikais.

CHICAGO.—Otto Holmąuit, 
maliorius, liko užmuštas ir jo 
pagelbinnikas David Kalm gal 
mirtinai sužeistas, sugriuvus 
paspiroms malevojant 4 augštų 
namą, 2400 N. Racine Avė.

Nužudė savo žmoną

EVANSVILLE, Ind., r. 18.— 
Peter Becker, 35 m., medžioto* 
jas, liko pašautas ir sunkiai su
žeistas kitų dviejų medžiotojų, 
kurie už krūmų pasislėpusį 
Becker paskaitė už voverę,

———■■■'» ---------------

TORONTO, Ont., Kariadoj, r. 
18.—Kad išvengti tolimesnių su 
sirėmimų, mėras išleido įspėji
mą, kad* iškeliantys nazių svas
tikos ženklus bus atiduoti teis
mui Vakar kas tai iškėlė na* 
zių vėliavą ir dėlei to kilusiose 
muštynėse keli žmonės liko su
žeisti.
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Ir apsivedė, įsigijo nemažą ne- 
judomąjj turtą ir pakliuvo ka
lė jiman

RIAUŠES LEAVENWORTH 
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Nuskendo žmonės ir 
arkliai

Jurbarko valšč. Skirsnemuniš- 
kio gyv. Juozas Marcinkus šio
mis dienomis bemaudydamas 
arklį Nemune nuskendo kartu 
su arkliu. Panašiomis aplinky* 
bėmis nuskendo taip pat Ra- 
ryščių kaimo, Liškevos valšč. 
Alytaus ap. gyventojas Ant. 
Neimanas, jam bemaudant ark
lį Nemune.

Iš vagių ir plėšikų gau 
jos į vienuolyną, o iš 
vienuolyno su vienuo

le pabėgo

CHICAGO. — Tikimąsi, kad 
neužilgo prasidės streikas 10,- 
000 moterų rūbų siuvėjų Chi- 
cagoje. Streiko diena betgi dar 
hera nustatyta. Streiko komi
teto pirmininku išrinktas Nat- 
han Bernstein.

Skelbti streiką už trumpesnes 
darbo valandas ir pakėlimą al
gų nutarė International Ladies 
Garment Workers unija. Uni
jos organizatorius Shane mano, 
kad streike dalyvaus apie 10,- 
000 darbininkų. Siuvyklos gi 
sako, kad streikas suparaližuos 
visą produkciją.

Unijos viršininkai sako, kad 
jie bandė, prisitaikinti prie pre
zidento Roosevelto meldimo su
silaikyti nUo streikų, bet iš to 
nieko neišėjo, hes samdytojai 
visai atsisakė tartis su unija.

Shane sako, ikad unija rei
kalauja 35 vai. darbo savaitės, 
pripažinimo unijos ir pakėlimo 
algų patyrusiems siuvėjams. 
Kirpėjams reikalu jama mini- 
mum $44 savaitėje, prosy tojams 
$1 į valandą ir finišeriams $18 
savaitėj.

Unijos komitets pasisiūlė 
tartis su samdytojais, bet išlau
kęs visą mėnesį nesulaukė sam
dytojų atsakymo. Todėl nieko 
kito neliko daryti kaip skelbti 
streiką.

CHICAGO. — Giroserninkas 
Joseph Wojszak, 1324 Wright- 
wood Avė., užpykęs, kam jo 
žmona pirmoji pareikalavo per
skyrų, ją nušovė savo namuose. 
Jis ruošėsi nužudyti ir savo 4 
vaikus, bet vyresnioji duktė 
pabėgo prie pirmo štfvio, o ki
tų vaikų nebuvo namie. Jis ruo
šėsi skirtis su savo žmona, bet 
jam besiruošiant, ji užbėgo už 
akių ir pirmoji pareikalavo per
skyrų.

Nušoko nuo 11 augštų 
namo stogo

GRAND RAPIDS, Mich., r. 
18.—Walter W. Martin, 32 m., 
baigęs Dartmouth kolegiją ir 
narys turtingos Grand Rapids 
šeimynos, šiandie nušoko nuo 
11 augštų University Club sto
go. Jis neseniai buvo Detroito 
ligoninėje ir dar nebuvo pasvei-

f , r- v. .

•-
A

HA ARINĖM, Holandijoj, r. 
18.—Holandai pradėjo naikinti 
tulpių šaknis dėl tos pačios prie
žasties, dėl kurios Brazilijoj de- 
gina kavą—-kad sumažinti tul
pių ištekliuj ir pakelti kainas.

KAUNAS.—1919 ir 1920 m. 
apie Raseinius siautė vagių ir 
plėšikų gauja. Vėliau, Lietuvos 
valstybei sustiprėjus, toji gau
ja buvo likviduota. Vienas iš 
tos gaujos dalyvių svetima pa
varde atvyko į Marijampolę ir 
stojo į vienuolyną.

Tuo pačiu* laiku apysene pa
nelė turtinga amerikietė taip 
pat stojo Vargdienių seselių vie
nuolynam Vienuolis įkalba se
nelei, kad ji išeitų iš vienuolyno 
ir jis išeisiąs ir su ja apsive
siąs. Kaip jiedu tarė, taip ir 
padarė. Abudu išstojo iš vie
nuolyno ir apsivedė. Apsivedę 
turėjo daug rupesnių ir bėdų, 

merių 5,000,000 kiaulių, dau. ko1 ^krapštė iš vienuolyno vie- 
giausia visai jaunas, kurios bus; "Y0!?8 P*n*^US- Gavę pinigus, 
atiduotos skerdykloms paskers
ti. Mėsa paskiau bus išdalinta 
šelpiamiems bedarbiams. Tuo ti
kimąsi kiaulių kainas pakelti 
25 nuoš.

Pinigai kiaulių pirkimui bis 
sukelti iš proceso taksų ant par
duodamų gyvulių.

Kornų kainos bus stengiamus! 
pakelti , sumažinimu kornų «ė- 
jos. ?

Valdžia pirks kiau 
les ir mėsą dalins 

bedarbiams
CHICAGO.

sekretorius Wallace vakar kal
bėdamas 12,000 farmerių Chica
gos pasaulinėje parodoje pa
reiškė, kad valdžia rūpinasi pa
kelti kiaulių ir komų kainas ir 
tam skiria $55,000,000.

Valdžia mano pirkti iš far-

Gandhi busiąs pa 
liuosuotas

POONA, Indijoj, r. 18. — 
Indijos valdžia paskelbė, kad 
Indijos nacionalistų vadas Ma
hatma Gandhi, kuris jair tre
čią dieną badauja kalėjime, bus 
paliuosuotas, jei atsižadės civilio 
nepaklusnumo kampanijos.

• Gandhi jau rodo silpnumo 
ženklus, nors balsas tebėra stip
rus. Jsi tau'pina savo jėgas 
nesikeldamas iš lovos.

WASHINGTON, r. 18. —Dar
bo statistikų biuras paskelbė, 
kad groseriai pereitą mėnesį iki 
liepos 15 d. pakilo 8 1/3 nuoš. 
Abelnas maisto kainų pakilimas 
buvo 4 nuoš., palyginant su 
pereitais metais,
maistas pabrango Minneapolis 
ir St. Paul, Minn. Ten kainų 
pakilimas pasiekė 14 nuoš.

LEAVENWORTH, Kas., r. 
18.—Nors valdžia ir atsisako 
suteikti žinių, patirta yra, kad 
daly vietos federalinio kalėjimo 
per pastarąsias dvi dienas bu
vo smarkių riaušių it kalinių 
susirėmimų su sargyba. Riaušės 
kilo dėl paaštrinimo disciplinos 
Chicagos butlegerj Druggan iš 
kėlus į Atlantos kalėjimą.

Trys žmonės gal apaks 
dėl rakšties eksplozijos

” ■ 1 ■■"1

BLUE ISLAND, III., r. 18.— 
Trys žmonės gal apaks dėl eks
plozijos rukšties valant alaus 
dūdas restorane prie Vermon 
St. ir Western avė. Sužeisti 
yra: Walter Schwertsky iš 
Hammond ir Albert Mori ir. 
Frank Niebert iš Blue Island.

B®"™!'

. Gavę pinigus, 
įsigijo du muro namus ir pra
dėjo gražiai gyventi. Prieš porą 
metų namus pardavė, gavo 60,- 
00 lt, ir įsigijo mažesnį neju- 
domą turtą ir toliau* gana pra
bangiai gyveno.

šiomis dienomis “vienuolis” 
buvo suimtas kaipo įtariamas 
kadhise priklausęs vagių ir plė- 
Jlikų gaujai; o dabar arklius vo* 
gęs. Kalbama, kad jį išdavęs 
vienas jo draugas, atvykęs iš 
Kauni jos ir prašęs iš “vienuo
lio” pinigų, bet negavęs. “Vie
nuolis” aktingai dalyvavo kata
likiškose organizacijos ir buvo 
Švento Juozapo draugijos narys 
ir namų savininkų draugijos 
valdybos narys.

Sustreikavo ‘Pažangos’ 
rūmų statybos dar

bininkai

Kaune prasidėjo statybos mū
rininkų streikas. Streiką pra
dėjo “Pažangos” ru*mų staty
bos mūrininkai. Darbdaviai 
mūrininkams už valandą moka 
po 1.5, o dabar norėję atlygini
mą sumažinti iki 1.25 lt. Mū
rininkai reikalauja, kad darb
daviai mokėtų už valandą po 
1.75 lt. Darbdaviai nesutinka 
mūrininkų reikalavimų paten
kinti. Streikas išsiplečia tuo 
budu, kad streikuojant mūri
ninkams neturi darbo ir papras
ti darbininkai dirbą su mūrinin
kais (paduodą mūrininkams 
medžiagą). Streikuoja mūrinin
kai prie visų statybų Kaune, 
daugiau kaip 150 žmonių. Mu<- 
rininkai dirbą prie kitų staty
bų laikosi solidariai su “Pažan
gos” statybos mūrininkais, ir 
jei kaip susitars “Pažangos” 
statybos mūrininkai, tokios nor
mos prisilaikysią ir kiti muri- 
ninki tariantis su darbdaviais 
dėl atlyginimo.

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.
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TeL Canal 8500
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Lietuvių Baltos Rožės Politi
kos ir Pašalpos Kliubas irgi 
stropiai ruošiasi prie pikniko, 
kuris j vyks rugpničio 20 d. Va
dinasi, rytoj. Piknikas rengia
ma p. Gečo darže . Glenwood, 
III. Vieta labai graži ir visiems 
aplinkinėms kolonijoms paran
ku Paranki tuo atžvilgiu, kad 
iš visur lengva atvažiuoti.

Todėl visi šios ir aplinkinių 
kolonijų lietuviai yra kviečiami 
piknike dalyvauti. Turėsime la
bai šaunią muziką. Svetainė šo
kiams gera, — tad tiek jauni, 
•tiek seni galės šokti tiek, kiek 
tik norės.

Prie viso to dar bus gardžių 
užkandžių ir visokių gėrimų. 
Kas ką pareikalaus, tą ir gaus. 
Rengimo komisija žiūrės, kad 
atvykusieji svečiai butų paten
kinti ir kuo tinkamiausiai pri
imti.

Harboriečiams ir east-chica- 
giečiains bus parūpinti busai. 
Kurie neturite automobilių, tai 
atvykite prie p. J. Sidaugos js- 
<aigos, 2006 Broadway. Busas 
išeis 1 vai. po pietų. Nesivė- 
hnkite.

Komisija užtikrina, kad tai 
bus vienas šauniausių musų ko
lonijos piknikų. Todėl būtinai 
visi jame dalyvaukite.

Kliubietis.

tyti, kad jisai ir pats to neži
no, kad Rusijoje tokiuose at
vejuose turi teisę išimtinai 
komunistų, partijos nariai, ir 
tai tik pritarti gali, bet ne
prieštarauti, o komunistų par
tija niekad nėra turėjusi virš 
2,00,000 narių, kuomet visoje 
šalyje priskaitoma 160 milijo
nų gyventojų. Mizara gal ma
no, kad tie 158 milijonai yra 
visi buržujai ne darbininkai. 
Taigi jo supratimu, jie negali 

(Tąsa 3 pusi.)

Labai platus pasirin
kimas visokių kitokių 
Standard padarymo 
radios, įrengtų gra
žiausiuose naujuose 
kabinėtuose.

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

SCANDINAVIAN
AMERICAN LINE

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

Šiandien Iškilmingas Atidarymas 
(Grand Opening)

BAVARSKO TAVERN 
3204 South Halsted Street 

Tel. Victory 1039
Geriausios rųšies Alus ir skanus užkandžiai; 

šauni orkestrą grieš šokiams.
Kviečiame visus atsilankyti ir linksmai laikų 

praleisti 
SAVININKAI^

Antanas Šilima ir Juozas Jakaitis. FURNITURE 00.
KRAUTUVES
4179-85 Archer Avė.

Corner Ridimond Street

2536-40 W. 63rd St.
Comec Maplevood Avė.

CHICAGO. 1LL. '

u i i mi—i——»

kuomet gavo atsakymą, kad 
tat Frenkelis, kurio pavardę 
jisai ne sykį yra peizojęs, tai 
tuomet pareiškė: aš to asmens 
nepažįstu, bet man atrodo, 
kad jam ko tai trūksta (su
prask komunistiškos dvasios). 
Kaip, girdir galėtų taip pasek
mingai vystytis Rusijos pra
monė ir visas progresas, jei 
darbininkai neturėtų teisės 
balsuoti už tuos valdininkus, 
kurie valdo 1/6 viso pasaulio. 
Girdi, tai yra šlykščiausias fa
ktų iškraipymas ir begėdiškas 
melas. Rinkimuose, girdi, da
lyvavo 85 nuoš. visų suaugu
sių ir turinčių teisę balsuoti.

Gaila, kad Mizara nepaaiš
kino, kas Rusijoje turi teisę 
balsuoti ir kas neturi. Bet, ma-

Dabar Laikas
Pirkti setą arba lovą, kol kainos dar pigios

Liepos mėn 
važiavo du bimbizmo moky
tojai, “Tiesos” redaktorius R. 
Mizara, o antras iš Winnipe- 
go litera tarkos lyderis Urbo
nas. Torontiečiai, bimbizmo 
garbintojai, vadovaujami 
StrazdzeviČiaus, buvusio Lie
tuvoje krikdemų laikais žval
gybininko, Railos ir Morkio, 
aukure trijų savaičių kursui 
klausytojų kadrą iš ištiki
mųjų savo pasekėjų. Kaip te
ko girdėti iš tų, kurie lankė 
tuos kursus, tai kursai įvykda
vo kasdieną, tik nevisi išti
kimieji galėjo kas vakaras 
klausytis, nes buvo skirstoma 
į tris grupes: vien moterims, 
vien jaunuoliams ir bendrai 
visiems. Kas ten buvo moki
nama, tai ir patys kursistai 
nežino, bet iš atisbuvusių kvo
timų galima buvo pastebėti, 
kad svarbiausia užduotim bu
vo įtikinti darbininkus, kad 
dėl pasaulinio karo pradžios 
(1914 m.) buvo kalti socialde
mokratai, kurie raginę darbi
ninkus į karą už demokrati-

Pirkite dabar ir tau 
pinkite.

MATYKTE JUOS TUOJAUS

"BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS", 
Greita kelione į Lįetųvą per Švediją. 

Laivai išplaukia iŠ* New Yorko 
Pier 97, gale 57th St.

DROTTNINGHOLM” Rugp. 24 
“GRIPSHOLM” .... Rugsėjo 6, 
“KUNGSHOLM”....Rugsėjo 13, 

DROTTNINGHOLM” Rūgs. 30 
balti it gulbės laivai. Erdvus 

Kelionėje: 
ir šokiai. 
Laivynu”,

Pas mus vis dar tebėra sun
kus laikai ir tebesiaučia ne
darbas. Tiesa, pastaruoju laiku 
kai kurios dirbtuves pradėjo 
geriau dirbti. Ir tas nelabai žy
mus pagerėjimas tuoj pridavė 
daugiau drąsos organizacijoms: 
jos pradėjo ruoštis prie paren
gimų bei rengti išvažiavimus 
arba piknikus.

IPereitą sekmadienį SLA. 343 
kuopa turėjo šeimynišką išva
žiavimą Griffith farmoje. Ka
dangi ta vieta nedaug kam ži
noma, tai žmonių susirinko ne- 
daugiausiai. Tačiau atvykusieji 
tikrai smagiai laiką praleido 
tyrame ore. Bet kadangi žmo
nių nedaug tebuvo, tai ir ma
žai biznio padaryta. Nežiūrint 
to, kuopai liks ir šiek tiek pd-

*3.95 
15.00 

*29.50
Pasiskubinkit, nes tię bargenai ilgai nebus

jau išgirsti tų protesto kalbų 
ir, pavalgęs vakarienę, nusi
skubinau nurodytoji vieton. 
Kaip tik įėjau į svetainę, ku
rioje dar vos keli žmones te- 

Kevežienė nubėgo 
pas savo načalnin*

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

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium .............. 20c
32 pusi.

Nuosavybes Išsivystymas .......  -.................. 50c
170, pusi. ‘

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

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

Pačiavimasis pas įvairias Tautas, 89 pusi................. 50c
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

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

buvo, tūla 
su raportu 
kus.

Išlaukus
galiau susirinko virš pusšim
čio žmonių. Tūlas Guoba sė
dasi už stalo mekeno nerenka
mas ir net neatsiklausiama ar 
prezidiumas pripažįstamas, 
ar ne, pradeda pirmininkau
ti. Vos liežuvį apversdamas 
pareiškė, buk tai darbininkų 
“sąryšis** sumanė sušaukti ši
tą minėjimą 19-kos metų su
kaktį nuo pasaulinio karo 
pradžios, ir jie turį eilę kal
bėtojų. Pirmuoju iššaukė 
Morkį. Morkys ateina su po
piergaliu rankoje, ant kurio 
susirašęs visą, ką jis turi kal
bėti, nes kitaip jis negali ir 
trijų žodžių pasakyti. Jisai, 
skaitydamas savo popierį, pa
daro ilgokas pauzas; po jų pa
sako po tris žodžius ir vėl 
skaito savo raštą, bet sun
kiai ir tas jam sekasi. Pir
miausia pacituoja kelias skai
tlines, būtent, kiek išžudyta, 
kiek sužalota ir kiek našlių 
moterų liko. Toliau, girdi, 
matote, kokios tai baisenybės 
ir tai vis kalti “cicialdemo- 
kratai” (jis nemoka net ištar
ti socialdemokratai). Girdi, 
cicialdemokratai buvo caro 
ministeriais ir skyrė didžiau
sias sumas pinigų karo reika
lams, o darbininkams nieko.

Taip išdėstęs visą komuniz
mo evangeliją, kviečia suda
ryti bendrą frontą prieš soci
aldemokratus. Bet ką jis kvie
čia į bendrą frontą, to nepa
sakė. Matomai, hitlerininkus.

• Antruoju iššaukė Urboną iši 
Wi»nipcgo. Pastarasis, eidami 
mas prie stalo, pradeda maž
daug sekamais žodžiais: Mes 
socialdemokratai, tai yra ant
ras internacionalas, nuo ku
rio aš jau seniai atsipalaida
vau, taigi šiandien minėdami 
16-kos metų sukaktį, turime 
pabrėžti, kad socialdemokra
tai — tai didžiausi darbinin
kų suvedžiotojai, net jau 
“Naujienos” viešai prisipažįs
ta, kad padarė didelę klaidą, 
kad agitavo darbininkus eiti į 
karą, o “Keleivis” apgailes
tauja, khm raginęs Vokietijos 
darbininkus balsuoti už Hin- 
denburgą.

Visas blogumas, kad tas 
trumparegis galvočius Urbo
nas niekuomet, matomai, nė
ra skaitęs nei “Naujienų” nei 
“Keleivio”. Matomai, jam tas 
žinias padiktavo Mizara, nes 
jei pats Kutų skaitęs, tai žino
tų, jog nieko panašaus ten ne
buvo rašoma.

Mes, “Keleivio” ir “Naujie
nų” skaitytojai, nors perskai
tome ištisai visus numerius, 
bet tokių “prisipažinimų’’ ne
same niekuomet užtikę. Tai
gi gal Urbonas bus toks ge
ras paklausti savo mokytojo 
Mizaros, kuriuose numeriuo
se tie prisipažinimai tilpo, o 
tuomet praneši ir mums.

Trečiuoju kalbėtoju iššau- I 
kiamas Raila. Raila mažai 
liečia socialdemokratus, bet 
kalba apie tai, kaip jis buvęs 
daugiausiai surištas su ta 
tarpusave mokyklėle. Reikia 
pastebėti, kad Railos protas 
neapsakomai yra lankstus. 
Vieną dieną ką nors jis smer
kia, o kitą dieną jau tą patį 
dalyką giria, Manau, Toronto 
lietuviai dar nebus pamiršę 
veikalo “Bedarbiai,” kurį su
kūrė Raila su Yla. Veikale vi
sokios teorijos yra smerkia
mos, o čia savo pamoksle jis 
aiškino, kad teorija yra būti
nai reikalinga, lygiai kaip 
ir praktika, šiuo atvėju, žino
ma, Railai tenka pripažinti, 
kad jisai progresuoja. Prista-

$15.00 Naujos Mados 
Mįdget Radios po Į

*7 95
Nauji Crosley Radios

"*14.95
Philco Radios

*18.75
Zenith Radios

° *26.95

norėjo pasakyti, tur būt, jisai vaizdoj<e susirinkusių įvai- 
klausytojaį raus įsitikinimo darbininkų, 

dar mažiau. Kiekviename žin- kaip kad ant išleistuvių. Po 
gsnyje jisai gyrė Rusijos tvar- ilgokos pauzes jis atsigrįžta į 
ką ir kad ten esanti ideališka pirmininkaujantį 
darbininkų vienybė. Bet kuo- iaa tas per žmogus esąs. Bet 
met jisai pabaigė melavę 
vienas darbininkas, 
Rusijoj 
donojoje armijoj 
lėdamas pakęsti to neteisėtu
mo, kuris viešpatauja Rusijoje 
apleido ją) švelnioje formoje 
pastatė du klausimus: 1. Jei
gu Rusijos darbininkai yra 
viskuo patenkinti 
čia Mizara pasakoja, tai ko
dėl Rusijoje nėra lygaus ir 
laisvo balsavimo visiems Ru
sijos piliečiams renkant žmo
nes į valdvietes; kitaip sakant 
kodėl nėra šaukiamas šalies 
parlamentas, kaip kad kitose 
demokratiškose šalyse?; 2. 
kodėl Rusijos darbininkai ne
turi spaudos, susirinkimų ir 
žodžio laisvės?

i štai kaip Mizara mėgino at
sakyti į tuo® klausimus. Jam 
tie klausimai buvo tiek skau
dus ir netikėti, kad net galvą 
iškėtė į lubas, lyg kad laukda
mas iŠ aukštybių kokio tai iš
ganymo. Mat, Mizara bėgyje 
trijų savaičių nebuvo sutikęs 
tokio skaudaus smūgio, aki-

M.L.
M. L
M. L
M.L.

Dideli
ir gerai ventiliuoti kambariai, 
judomi paveikslai, koncertai 
Keliaujant “Baltuoju Švedų 
kelione būna pertnimpa.

Kreipkitės į vietinį agentą, arbau.
SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III;

r S. C. L.
į PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMAVOTOJAI
? Pagrabų kainos atatinka depresijos laikui, .

Tolumas nedaro skirtumo,
Moderniškos koplyčios dykai,
Asmeniškas, mandagus, simpatiškas, patarnavimas.

CMęago, IV 'Ckįrū, III./
' 2314 West 23rd Place 1439 S. „49th Coui
[ Telefonas Canal 2515-2516 Telefonas Cicero 592

Minimi kvotimai įvyko rug- 
pįąčjo 3 d. Nors iš anksto nie
ko* nebuvo žinoma, bet tą pa
tį vąjcarą, parėjįs iš darbo 7 
vai. vakaro, sužinojau, kad 
šaukiamas protesto mintingas 
prieš karus. Aš būdamas šio tomą kalbėti buvęs Lietuvoje 
kiautinio šalininkas, panorS- krikdemų laikei žvalgybiniu-

**—•' yr*"*............ —Garsinkites “N-nose

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

2310 W. ROOSEVELT ROAD

_ ___________  NAUJIENOS, Chicago, Ūl,
kas ir kuopininkų profsąjun
gos organizatorius. Jis dažnai 
ateidavo Į socialdemokratų 
Kauno kuopos susirinkimus 
kaipo III nųpvados policijos 
padėjėjas dežaruoti suairinki- 
me, nes be jų negalima buvo 
daryti susirinkimų. Tu
riu galvoje Strazdzevičių, kar- 
ščiausį Bimbos rėmėją. Jisai 
pasisako esąs net pustuzinio 
organizacijų delegatas ir turįs 
išdubti kokius tai raportus.

Kaip tik baigiant jam kal
bėti, parirodė policija. Bet 
StraadzeviČius parodo Šunų ir 
Dukterų palaipinės draugijos 
čarterf ir sako, kad čia suėjo 
darbininkai pasitarti dr-jes 
reikalais, Čia policija pasiro
dė kiek mandagesnė, negu 
Strazdzevičius buvo Lietuvoj. 
Pasižiurėjo, kad revoliucijos 
dar nėra ir išėjo. Bet Strazd- 
zevičius tuomet pradeda savo 
atziatišką kalbą. Pirmiausiai 
išplūsta policiją, o paskui mė
gina kumščiu sudaužyti stalą. 
Pradėjo grūmoti, vis rodyda
mas pirštu į tą vietą, kur sė
dėjo pažįstamas iš Kauno, bu
vęs S. D. P. narys. Nors jam 
niekas netrukdė kalbėti, bet 
jisai rėkė, kiek tik jo sveika
ta leido. Baigdamas jisai pa
brėžė, kad socialdemokratai 
tai didžiausi darbininkų prie
šai, net žymiai didesni už 
buržuaziją. Taip pat ir jisai 
kvietė dėtis į bendrą frontą, 
tik nepasakė su kuo.

Jam baigiant kalbėti, tasai 
jo didžausias priešas prašo 
balso. Tačiau Guoba, kuris sa
ve pasiskyrė pirmininku, jam 
balso neduoda ir iššaukia pas
kutinį kalbėtoją Mizarą. Na, 
manau, gal bent šitas kalbės 
šaukiamo mitingo temoje, bet 
apsirikta. Mizara su dideliu 
atsidusimu pareiškė, kad atli
kome didelį, labai didelį dar
bą. Jisai su nusistebėjimu ko
mentuoja vieno jo mokinių 
abejotiną klausimą. Girdi, 
klausė, ką mes^galimte^ išmo
kti per tokį trum^^lalką. Mi
zaros nuomone, tai galima iš
mokti viską, kas tik komuni
zmui reikalinga. O kad būti 
geru komunistu, tai daug ne
reikalinga. Kada kalba komu
nistas, tai reik tylėti, o jam 
pabaigus kalbėti ploti ranko
mis; o jei kalba ne komunis
tas, tai baubti vilko balsais ir 
sakyti, kad Rusijoje viskas, 
kaip ant mielių.

Nors Mizara taip nesakė, bet 
iš jo aiškinimo, tai vienintelė 
išvada gali būti tokia, kaip 
čia pasakyta. Mizara kalbėjo 
virš pusvalandžio, bet ką jisai

New City Florist
Savininkė 

Mrs. K. Siedlinskiene
, 1917 West 47th St.

Virginia 0669

Mes speeializuojamės vedyboms^ me
tinėms sukaktuvėms. pagrabams ir 
visiems ypatingiems įvykiams.

Išbandykite musų naujus kaspinų 
gėlių raštus, neprlžuvančų dova-



NAUJIENOS,

KORESPONDENCIJOS
Toronto, Ont

Marksistas

125.00

PIRKITE DABAR IŠ parsiduoda tiktaiSKANUS ŠALTAS ALUSPROGRESS nuo

Lengvais Išmgkėjimais

KAINOS
LEIDĖJAI LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ

Grant Works Coal Yard
Savininkai

I/ttd UEEVUM G I KĘSU

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

PROGRESS
FURNITOE CO.

THERS.
r. BOYSf
H NOV1Į r

•r*-**

Jeigu pirksite Budriko Krautuvėj, nes Čia yra pripirkta 
daug prekių dar kainoms nepakilus. Tad Budriko krau
tuvėje dar galite įsigyti .sau namų reikmenų 
parlor setų, matrasų 
kainomis ir lengvais išmokėjimais

3417-21 So. Halsted St
Telefonai: Boulevard 4705 Boulevard 8167

stijų laike naminio karo, ir Ro 
bert E. Lee, konfederacijos vy 
riausio vado, yra viešos šven

Atminimo Diena, gegužės 30 
d. (kapų puošimo šventė) yra 
vieša šventė net 34 valstijose. 
Iš pietinių .valstijų Alabama, 
Florida, Georgia ir Mississippi 
teikia garbę tiems, kurie puolė 
civiliniame kare balandžio ,26 
d. Tennessee valstija birželio 3 
d., ir Virginija gegužės 80 die-

——
l

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

Lietuviški Radio programai 
duodami kas ketvirtadienį 
9:30 vai. vakare iš stoties 
WSBC 1210 kilocycles.

rakandų, 
radijų ir tt. labai prieinamomis

mimo dienos Jefferson Davis Kainos kyla ir dar kils. Kils jos ir ant anglies. 
Todėl pirkite anglis dabar, ilgiau nelaukdami. 
Tuo budu* sutaupysite pinigų. Be to, pirkdami 
dabar gausite sausas anglis, kurios sveria dau
giau, nei tada, kada oras tampa nepastovus. Pir
kite anglis iš Grant Works Coal Yard, nes tai 
yra sena ir atsakominga lietuvio įstaiga, kuri ap-

Z
tarnauja tūkstančius lietuvių.

Puikus. Naujos Mados Sek 
lyčiom Setai, verti $80.00 

kol teksime po

*39.75 Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir draskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterimi 
seredomis iki 7 v. ▼.

Laikas mainosi, šiuo apvaikš- 
čiojimu pastangos dedamos 
kreipti per mokyklą tautos vai
kų atydą j girininkystės svar
bumą. Nebraska valstijoj su- 
virš milijonas medžių buvo pa
sodinta balandžio mėn. 1872 m., 
kupmet Medžių Diena pirmą 
sykį j vesta. Nuo to laiko diena 
paskiriama kiekvienais metais 
kiekvienos valstijos gubernato
riaus kaipo Medžių Diena, ir 
toje dienoje medžiai sodinama 
visoje šalyje. Californijoj kovo 
7 d. gimimo diena Luther Bur- 
bank, agrikulturisto, kurio vi
sokį bandymai su augalais da
vė pasauliui naujų vaisių, dar
žovių ir augalų, apvaikščiojama 
kaipo Medžių Diena.

Įvairios svetimtaučių grupės 
Su v. Valstijose kasmet apvaik'š- 
čioja savo tautiškas šventes su 
visokiomis iškilmėmis. [FLIS].

Švarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieii- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos 

&nyg*t< “Eye Care** arba Bye 
Beauty** Dykai

Viešos šventes Ame 
rikoje

KRAUTUVĖJE 
3222-26 S. Halsted St 

Chicago, DL
Vedėjai J. Kaledinskas ir 

‘ J, Romanas,

Nedėliomis: 8 vai. ryte W. C. F. L. 970 k., 1-mą vai 
po piet W. G. F. L. 970 k., ir 1:30 vai.

” po piet W. A. A. F. 920 k.
Ketvergais: 7:30 vai. vakare W. H. F. C. 1,420 k.
Kasdien: 4:15 vai. po piet W. A. A. F. 920 k.

Pakol dar yra

ŽEMOS

ATIDARYMAS
TOWN OF LAKE BEER GARDENS 

4300 So. Wood Street
JULIUS BALCHUNAS 
JOE LEWANAS

liną? Ne, mes kovojome už 
laisvę spaudos, susirinkimų ir 
žodžio./Juk mes vkką paga
minome, kas gyvenimui rei
kalinga. Taigi mes patys turi
me būti to viso šeimininkai, o 
ne kokie nors despotai, kurie 
užrakina musų burnas. Todėl 
šalin visokias diktatūras! Te
gyvuoja demokratija, kurioje 
darbininkai yra lygus prieš į- 
statymus. Tik būdami laisvi, 
mes pajėgsime įgyvendinti 
socializmą.

Budrik, Ino.
Chicago, III

Nors Suv. Valstijose kas met 
šešios viešos šventės apvaikš
čiojama, bet nėra tautiškų 
švenčių, kurias kiekviena val
stija užlaikytų. Net ir liepos 
ketvirta diena (Nepriklausomy
bės Diena) nėra tautiška šven
tė, pagal įstatymus. Kiekviena 
valstija sau nustato, katras 
dienas laikys viešomis * šventė
mis.

Tačiau šešios dienos, kurios 
maždaug yra legališkos šventės 
šioje šalyje, yra sekamos: Ka
lėdos, Nauji Metai, Washing- 
tono gimimo diena (vasario 22 
d.), Nepriklausomybės Diena 
liepos 4, Darbo Diena (pirmas 
pirmadienis rugsėjo mėn.) ir 
Dėkavęnės Diena (lapkričio 
paskutinis ketvirtadienis). Par 
prastai, Suv. Vai. prezidentas 
paskiria padėkavojimo dieną, 
bet tas legalizuoja šventę tik 
District of Columbia ir terito
rijose. Ir todėl kiekvienas gu
bernatorius išleidžia panašią 
proklamaciją, šaukiant jo val
stijos piliečius apvaikščioti dė- 
kavonės dieną. Pastaraisiais 
metais šita šventė plačiai ap
vaikščiota svetimose šalyse, 
kur tik amerikiečių randasi.

Be viršminėtų švenčių, dar 
yra kelios- kitos legališkos ir 
viešos šventęs, kurios apvaikš
čiojama kai kuriose valstijose.

Spalių 12 d., Amerikos at
radimo diena apvaikščiojama 
kaipo “Columbus Diena” net 34 
valstijose. Columbus spalių 12 
d. 1492 m.

* Generalė 
yra pirmas 
čio mėn.

Kelios valstijos apvaikščioja 
vietines šventes. PaV., vasario 
14 d. yra “Įleidimo Diena” 
(Admission Day) Arizonoj; bir
želio 15 d. “Pionierių Diena’* 
(Pioneer Day) Idaho; kovo 4 
d. “Pennsylvanijos Diena” 
Pennsylvanijoj; ik* balandžio 19 
d. “Patriotų Diena” Marylande 
ir Massachussetts.

“Medžių Diena” kasmetinis 
medžių sodinimas, plačiai ap
vaikščiojama kiekvienoje vals
tijoje, nors ne tą pačią dieną.

LE.T5 TOOL THE 0OV3 WHEN THEY 
CAU.!-'-VOU DRESS IN MY CL01HES. 
AND 1LI V/EAR VCURb»-<THe.YlL - 
TMiNhč.I'M yooRE f

16th St. ir 49th Coyrt, Cicero, III
Telefonas CICERO 311

ADOMAS BERNADIŠIUS, Savininkas TOUttTYtS
MucImCom Dpt. H. S., 9 B. OMo St., Chicago

Apsirupinkit Anglimis Dabar 
Kol Dar Kainos Žemos

PATOGIAUSIA ALUDĖ BRIDGEPORTE
Saitas Alus—Užkandžiai—Baras ir Privatiški Kambariai dėl visos Šeimynos

GARDEN I
817 WEST 35-th STREET

JACOB MASKOLIŪNAS, Savininkai

(Tąsa iš 2 pusi.) 
visai pretenduoti į rinkikų 
teises.

O atsakymas į antrą klau
simą dėl spaudos, susirinki
mų ir žodžio laisvės buvo 
toks: girdi, aš buvau pats Ma
skvoje ir mačiau tūkstančius 
visokių pavadinimų laikraš-

Nauji madingi Miegamam 
Kambariui Setai, lova, ko
moda ir šef orėtas, verti 
$95.00 dabar tik

'49.50
Paskubinkite pamatyti 

šiuos bargenus taipgi ir 
šimtus kitokių pakol dar 
čia kainos nėra pakeltos.

Gardus namie gaminti užkandžiai.

Svetingas ir draugiškas patarnavimas.

Subatos ir Nedėlios vakarais muzika ir šokiai.
Musų užeigoj jus jausitės geriau, kaip namie. „

Smith’s Palm Garden
4177 Archer Avenue, 
Telefonas LĄFAYETTE 2235

Gražus Aržuolo Medžio
Breakfast Setai, verti $25.00

r’12.95
WISSIG, 

i Specialiam ii
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligis pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, ■ gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį merų 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 vaL 
4200 West 26 St,_______ kampas Keeler Avė._______ Tel. Crawford 5573

atrado Ameriką.
rinkimų diena, tai 
antradienis lapkri- 
laikoma iegališka 

šventė kiekvienoje valstijoje, 
išskiriant tik šešias.

Lincolno Diena, vasario 12 
d., yra Iegališka šventė 29 vai*

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

*■ ... . ................. . ...... , ............ ......

čių ir žurnalų, taip pat ir da
romus darbininkų susirinki
mu. Juose esą kalbama labai 
daug, o Frenzelis, girdi, per 
akis meluoja, kad ten nėra 
laisvės. Gal čia kapitalistinė
je Kanadoje, girdi, yra laisvė

Strazdzevičius iŠ vietos ėmė 
rėkti. Tuomet Frenzelis mė
gino aiškinti kad kaip laikraš
čiai, taip ir susirinkimai yra 
ir Italijoje, Vokietijoje, taip- 
pat ir Lietuvoję, bet ar ten 
darbininkai gali laisvai parei
kšti savo nuomonę?

Mizara, matydamas, jog 
sunku bus įtikinti torontiečius, 
kad Rusijoje viskas gerai, da
vė ženklą, kad jo mokiniai 
panaudotų jo įkaltą mokslą, 
ką pastarieji ir padare. Pra
dėjo staugti visuose kampuo
se vilkų balsais, o pirminin
kaujantis atėmė balsą ir ne
leidžia kalbėti. Bet Frenzelis 
pakėlė kalbos toną ir tęsė sa
vo kalbą. Tuomet trys mėgi
no p uiti Frenzelį, bet pastara
sis juos greit atstume nuo sa
vęs ir tęsė savo kalbą iki galo.

Tai matote, draugai darbi
ninkai, prie ko eina komunis
tai su savo taktika. Regis, joks 
sveiko proto žmogus negali 
užginti to fakto, kad diktatūrų 
šalyse jokios laisvės nėra. Bet 
Mizara tvirtina, kad Rusijoje 
darbininkai laisvi. Viena ką 
aš galiu patarti Mizarai, tai 
kad jisai nuvažiuotų į Rusiją 
ir joje bent vienus metus pa
gyventų. Bet su sąlyga, kad 
jisai stotų kartu su kitais dar
bininkais prie fizinio darbo, 
o po metų atvažiuotų į Toron
to. Tuomet aš tikras, kad Mi
zara kitaip kalbėtų. Draugai 
darbininkai! Kaip ilgai mes 
duosimės išnaudojami komu- 
nistamts. Komunistams tik tie 
darbininkai yra 
kurie leidžia save 
Jie naudojasi

ELEKTRIKINES 
LEDAUNES 

arba refrigeratoriai, 
tiktai nuo 

*59.00

reikalingi, 
išnaudoti, 

darbininkų 
skurdu ir nesusipratimu. Kuo
met vargas žmogų spaudžia, 
tai jis lygiai, kaip skęstantis, 
griebiasi už šiaudo, taip, var
gstantis darbininkas tiki ko
munistų veidmainigiems tvir
tinimams, buk jie kovoją už 
įgyvendinimą socialistinės 
santvarkos. Bet Rusiją jie val
do jau nuo 1917 metų, o ar 
yra ten kas nors panašaus į 
socialistinę santvarką? Visai 
ne. Rusijos darbininkai ken
čia didžiausią vergiją ir pa
niekinimą. Ar tam mes darbi
ninkai # liejome savo kraują 
revoliucijos laiku, kuomet bu
vo verčiami nuot sostų carai, stijose. Pietinėse valstijose gi 
kad pasodinti ant savo spran 
do dar žiauresnį despotą Sta- prezidento konfederališkų vai
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Eftcept Sunday by 
The Lithiiahian NfeWS Pttb. Cd., “ * 

1739 South ttateted Streėt
Tclephont Canal 8500

* Ėdltorfr. GRIGAITIS
.f --------- 1 ' - ■ ■ -. * ■■ — ‘

Subscription Kates:
$8.00 per yėar In Canada
$7.00 per ybar outride of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per eopy

Entered as Second Class Matter 
Mareh 7tn 1914 at the Post Office 
of Chicago, UL under the act of 
Mareh 8ra 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
UL Telefonas Canal 8500.

AMERIKA IR VOKIETIJA

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ••••••
Pusei metu
Trims mėnesiams w s it sa s a a a

Dviem menesiams 8«ae^4aaeee»aaaa«eaa 

Vienam menesiui •*a<a«aaaaa»aaaaaaa«

Chicagoj per išnešiotojus:
Viėna kopija
Savaitei •aaaaaaaaeaaaaaeaaaa«Mia«eeaaaaa»aaa*aaa< 

Menesiui ••aeea<H>aaa«e«ae»e«aėlM»aaeaaaaaaeaae

Suvienytose Valstijose, ite Chlcagoj, 
paštui

Metams aaaaaaeaaaaaaa«aaa«aaaaaaaeaaaaaae« 17.00 
Pusei metu Ab • »a a a •• a e *wWa e aaea aaa eaaaaala 8.60 
Trims menesiams ........____   1.75
Dviem menesiams . ............  1.25
Vienam menesiui 8MM4>aeaaaaaaeaaaa .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams •a»«a«aiAa«aaaa«eaaaaeaaaib««eeaU«aa $8.00 
Pusei metu aae»eaiaaSaaaaaaaa«aa4aa*aaaaaaa 4.00 
Trims menesiams 4aaaeeS»a4aa4aa«aaaa 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu BU Užsakymu.
Al ■■■

$8.00
4.00
2.00

*****

Apžvalga

Jau pusė su viršum metų, kai Vokietijoje siaučia 
laukinis fašistų teroras, bet Jungtinių Valstijų valdžia 
iki šiol nepajudino piršto jį sustabdyti. Kai Hitlerio 
banditai neteisėtai suiminėjo ir mušė Jungtinių Valsti
jų piliečius, tai Washingtonas pasitenkindavo tuo, kad 
paliepdavo savo konsulams' ištirti, už ką tie asmens 
yra laikomi kalėjime; ir kada “naciai” sutikdavo juos 
paleisti su ta sąlyga, kad jie tuojaus išvažiuotų iš Vo
kietijos, tai “incidentas” būdavo laikomas užbaigtu.

Dabar Amerikos valdžia sakosi jau netekusi kan
trybės. Hitlerio žvėrys sumušė ir sunkiai sužalojo vie
ną Jungtinių Valstijų pilietį, Dr. D. Mulvihill iš Brook
lyno, kuris buvo nuvykęs Vokietijon studijuoti pas gar
sų vokiečių chirurgą, prof. Šauetbfučhą. Ji reikalauja, 
kad Hitleris nubaustų savo banditus už tą piktadary
bę, o kad ne, tai Washingtonas įspėsiąs amerikiečius, 
kad jie Vokietijon nevažiuotų.

Bet ar šituo budu Vokietijos “nacius’* bus galima 
nugąsdinti? Juk jie patys nenori įsileisti svetimtaučių 
į savo kraštą. Jeigu jie norėtų, kad amerikiečiai lan
kytų Vokietiją, tai jie jų neužpuldinėtų, kaip laukiniai 
žvėrys.

Roosevelto administracija apsieina perdaug švel
niai su ta banditų gauja, kuri šiandie terorizuoja Vo
kietijos žmones. Reikėjo seniai pareikalauti, kad “nar
čių” valdžia užmokėtų pinigišką bausmę už padarytas 
amerikiečiams skriaudas, o jeigu ji butų atsisakiusi, 
tai — nutraukti su ja diplomatijos ir prekybos santy
kius.

Amerika nutraukė ryšius su sovietų Rusija, 
met pastaroji atsisakė mokėti skolas užsieniams, 
argi pinigai yra svarbesnis dalykas, negu žmonių 
kata ir gyvastys?

SLA. TARIASI SU 
“VIENYBE”

■■įlį.iiiie.......... .... ... ........— ■

Dėl Brooklyno “Vienybės“ 
skolos Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje tarpe to laikraščio 
leidėjų ir SLA. Seniai eina de
rybos. “Tėvynė” paskutiniame 
numeryje praneša, kad dery
bos einančios prie užbaigos, t 
New Yorką atvyko SLA. pre
zidentas p. Gegužis, kuriam 
kartu su sekretorium p. Vinį 
ku Pildomoji Taryba pavedė 
galutinai sutvarkyti minėtos 
skolos reikalą, ir jie padarę su
tartį sū “Vien.” bendrovės at
stovais.

SLA. organe skaitome;
“Pagaliau pavyko SLA. 

♦Pildomosios Tarybos įgalioti
niams su ‘Vienybės’ B-vės 
direktoriais galutinai susi
tarti šio reikalo užbaigimui 
abiem pusėm naudingomis 
sąlygomis* Belieka tik ‘Vie
nybės’ B-vės direktoriams 
neatidėliojant įvykinti nlrta- 
rimus 
mui.” 
Apie 

čiau dar
gal būt, bus paskelbtos, kai su
tartį formaliai patvil’tihs SLA* 
Pildomoji Taryba ir “Vienybės” 
direkcijos oficialis susirinki
mas.

Halidama J bolšeVikiją :
“..tas visas baisenybes pri

siminus,. ‘Laisvės’ stovyla 
staiga mano akyse persimai* 
nė: apšviečianti ją Šviesa 
nakties tamsumoj atrodė 
raudona* Iš jos rankoj laiko
mos šviesos, ' rodos, liejosi 
kraujas ir užliejo visą tą 
stovylą taip, kftd ji atrodė 
paplūdusi krbujttdše.”
O kai Šukienė pamatys Ru

sijoje smogiamuosius Stalino 
žvalgybos burius, kurie šaudo 
ir areštuoja badaujančius val
stiečius,' tai jai gal rodysis, kad 
ant jų durtuvų ir pulemiotų 
sėdi sparnuoti angelai ir, ar
monikas tampydami, dainuoja

BIZNIS TAI BIZNIS
......~l|l 1 ■ <*■ Al

šio reikalo užbaigi-

sutarties sąlygas ta- 
nieko nepranešta. Jos,

AR GRAŽU TAIP MELUOTI?

buvo 
žmo* 
visų

žmo-

06 bUW PA*t
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kuo- 
Bet 

svei-

HOOVERIO PATARNAVIMAS BANKIERIUI

Detroito bankų tyrinėjime senatorius James Cou- 
zens, kuris buvo pašauktas, kaipo liudininkas, pasakė, 
kad buvęs prezidentas Hooveris jį prašė duoti pareiš
kimą spaudai užgiriant 90 milionų dolerių paskolą 
Dawes’o bankui Chicagoje.

Ta paskola savo laiku iššaukė labai didelę sensaci
ją publikoje. Ją davė Davvėš'o bankui Rekonstrukcijos 
Finansų Korporacija tuoj po to, kai jisai pasitraukė iš 
tos įstaigos prezidento vietos. Nėra abejonės, kad 
Dawes ją išsiderėjo, dar būdamas Rekonstrukcijos FL 
nansų Korporacijos prezidentu, bet jisai jautė, kad bus 
negerai, jeigu publika patirs, jogei tą federalinę įstai
gą jisai naudoja savo asmeniškiems tikslams, todėl ji
sai iš jos pasitraukė, pirma negu buvo padarytas for- 
malis tarimas duoti paskolą.

Nė vienas bankas Amerikoje negavo pasiskolinti 
tiek pinigų, kiek Dawes’o bankas* R. F. korporacija 
davė jam tiek, kiek išnešė visas banko turtas. Tai buk 
vo daugiau, kaip metai laiko atgal. Tuo laiku buvo 
keblioje padėtyje daugelis kitų Chicagos bankų. Bet jie 
pagelbos iš valdžios gavo labai mažai arba visai nega
vo. Todėl jie ėmė vienas po kito užsidarinėtį ir juo 
daugiau jų užsidarinėjo, juo didesnė panika skleidėsi 
tarpe žmonių, taip kad galų gale nebegalėjo atsilaikyti 
daugelis ir pusėtinai gerų bankų. Dalis žmonių, suspė
jusi ištraukti Savo depozitus, nunešė juos į stambiuo
sius bankus miesto centre arba sukišo į pančekas ir 
ma trasus; o kitų žmonių sutaūpos “Užšalo” uŽsIdajCiu- 
siuose bankuose.

»

Chicagos mieste ir priemiėSŽiuOse pirmiaus buvo 
daugiau kaip 200 batikų, o šiandie tebėra tik apie 70.

Dawes*o banką šelpdama, valdžia įgramzdino šim* 
tus nepriklausomų mažesniųjų'bankų ir padarė nektb 
taišomą nuostolį šimtams tūkstančių žmonių. Dabar iš* 
eina aikštėn, kad ta grobikiška politika buvo vykina
ma su žinia ir pritarimu paties prezidento Hooverio. 
Jisai buvo stambiųjų bankininkų įnagis, ir jam papras
tų žmonių gerovė visai nerūpėjo. Jėigu dar ilgėshį lai-' 
ką Hooveris butų pasilaikęs valdžioje, tai Šimts žino kO

Simokaičio “Tribūnoje” įdėta 
neva žinia apie “labai mizerną” 
“Naujienų” pikniką. Tenai ra
šoma, kad

“Visas parengimas 
palyginamai mizertias, 
nių bu ris neskaitlingas, 
ūpas prastas.” 
Reikia stebėtis, kad yra

nių, kurie nesisamatija šitaip 
per akis viešai ' meluoti!

“Naujienų” pereito sekmadie
nio piknikas buvo, be abejonės, 
didžiausias iš visų piknikų, ko
ki įvyko Chicagoje per keletą 
paskutinių metų. Tokios skaito 
lingos publikos nebuvo matyt 
nė viename pikniko darže nuo 
tų laikų, kai užėjo depresija 
Amerikoje. Šitą faktą pripa
žins kiekvienas, kuris tame 
“Naujienų” parengime buvo, o 
žmonių tenai buvo prisirinkę 
tuksiančiai ne tik iš Chicagos 
ir aplinkinių miestų, bet ir iš 
tolimų kolonijų.

Taip pat visi, su kuo tik te
ko tame piknike kalbėtis, kaip 
vienu balsu pripažįsta, kad tai 
buvo smagiausia pramoga, ko
kią Chicagos lietuviai kada 
nors yra turėję.

Kad buvo ir tokių, kuriems 
nutyso nosys iki žemės, išgir
dus apie1 milžinišką “Naujienų” 
pikniką, tuo mes įtikime. Pa
vydas, matyt, net ir jų biedną 
razumėlį sumaišė, nes jie ne
supranta, kad savo paiku me
lu jie ne “Naujienoms’’ kenkia, 

žmo-

Vienas kauniškis laikraštis 
rašo, kad Palangoje, minint 
bariaus ir Girėno mirtį, buvo 
Užpirktos mišios, kurios kaina
vo- 3OO litų!

Apie šitą “negarbingą biznį'’ 
rašydamas, laikraštis sako:

“Stebėtinas akiplėšišku
mas! Nuėjus į bažnyčią, tie
sa, puikiai buVO papuoštas 
grabas, katafalkas apstaty
tas palmėmis, keletą žvakių 
ir puikus nutysę ąžublų la
pų vainikai; žodžiu, skonin
gai papuošta. Bet ar Visa 
tai galėjo kainuoti 900 litų? 
Klausimas, kaip. Tuo tarpu 
laike mišių degė vos keletą 
žvakučių ir juk nė palmės 
nenuvyto ir tas pat ilgiausių 
vainikų nupynimas nieko ne
kainavo, nes atsirado geros 
Valios Žmonių, kurie atjau
dami mūsų lakūnų tragišką 
žygi, tokiu budu juos pager
bė.”
Ne tiek .įdomu, kad kunigi

ja tokį biznį daro (jie niekuo
met kitaip nesielgdavo), bet 
kad Lietuvos spauda jį smer
kia. žmonių nuomonės ir Lie
tuvoje pasikeitė, nežiūrint kad 
laisvės jie dar sturi nedaug.

............................. ..^u„...... ■ ,, -------- *

PASTABOS
“Pravda” labai pasipiktinusi 

knygų viršelių iliustracijomis. 
Ji sako, kad iliustracijos 
yra “klasinio priešo” darbas. 
Apie iliustracijas laikraštis štai 
ką sako:

4 {Paimkite knygą ‘Smerč’ No* 
vikovo. Ant viršelių — jūreivis 
su šautuvu. Gal būt, dailinin
kas norėjo atvaizduoti galingą 
žmogų, bet išėjo išsigimėlis* Jo 
galva mažytė, kaip kumštis* 
Užtai milžiniškį pečiai ir užpar 
kalis. Ant viršelių Kočino kny
gos ‘Dievki”
Su kraugerio murza

Bet 
įtūžęs 
čiaųs, 
ninku 
biustą,
veikslas esąs šlykščiausias kol- 
chozninkų ir Lenino atminties 
paniekinimas. Ritose iliustraci
jose darbininkai atrodą, lyg ko
kie degeneratai,

i baisiausi boba!
>>

daugiausiai laikraštis 
ant dailininko Zenkevi- 
kuris atvaizdavo darbi- 
susirinkimą ir Lenino 
Tas Zenkevičiaus pa-

MUi

MUNttH
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čiausiai kariavo Džigarro indė
nai. Tie indėnai esą labai pa
našus į moteris, — Jų balsai 
ploni, veidai neapaugę plaukais. 
Džigarro indėnų .tiek vyriai, 
tiek moterys dėvi vienodus dra
bužius. Skirtamaa tik tas, kad 
vyrų drabužiai esą kiek labifeu 
papuošti* Na, o kadangi vyfai 
neturi ūsų ir barzdų, bet ne
šioja ilgūs plaukūfc, tai portu
galai ir palaikę juos už mote
ris.

o tik patys save Išstato 
nių pajuokai.

AKYSE RODOSIt

Yra žmonių, kuriems dažnai 
akyse pasirodo gerų arba pik
tų dvasių. Kitąsyk buvo mano
ma, kad tie žmonės esą apdo
vanoti nepaprastu regėjimo ga* 
bumu, ir kad juos virčgamtiš- 
kas pasaulis pasirenka, kaipo 
įrankius, daryti saVo praneši
mus ir reikšti savo norus, Beit 
medicinos mokslas jau seniai 
pdtyrė, kad tie vibbki dvasių 
ir kitų nebūtų dalukų “regėji
mai” tai tik hervų šistem&s su
irimo vėsius*

Tačiau apie tai dar, tur būt; 
nėra girdėję Brooklyno bimbi- 
ntnkai, iiebz jie “susipratusiųjų 
darbininką ’ švietimui” deda j 
savo organo špatas hąiidcina* 
rijos pagimdytus vaizdus, štąjį 9901 
pav. kąlp triiM lenesė* 
viriwtfe-Wrienė įMės sfatult Fra

Francuzų lakūnai Maurice Roosi (kairėj) ir UPaul Godos, 
kurie be sustojimo nuskrido iš NeW Yorko į Rayak, Syti joj, 
į 55 vai* 29 min* padarę 5,600 mylių ir tuo nustatę naują ta- 
lumo skridimo rekordą; ŪŽ tai jie iŠ Ftahdjos vMdiioS gavo 
1,000,006 franką dovanų. Apačioj — kelias, kuriuo Jie skrido.

i . t . ' J'

dūla stengdavosi jų judėjimą 
tltištelbti. ■
' UiktašČiai dabht iškėlė aikš
tėm kad Keninas caro valdžiai 
tarnavo kaipo OėniorlUE. Prieš 
pasitraukimą jis dar norėjo 
tinkamai apsiginti • padarė 
pats sau koncesiją, kuria einant 
per Ž4 metus thtėjo teisę be 
Jokio atlyginimo naudotis Hun- 
dniio palorium. .... , .

Vienbk naujasis švietimo mi- 
Aistetis atsisakė tą JtOūCėBiją 
patvirtinti,* ir todėl Reninus 
nebegalės paiociuje apsigyventi.

» a » ‘
Literatūroje nemažai kalba

ma apie amazones. Girdi, prieš 
kelis šimtus metų Pietų Ame
rikoje pirmieji portugalai su
sidūrę su karingomis moteri
mis. Jos buvusios žinomos kai
po amazonės. Atminčiai tą le- 
gęndątinių moterų portugalai 
pavadino Amazonos vardu vie
ną didžiausių ?ietų Amerikos 
upių.
, Dabar mokslininkai# kurie 
tyrinėja prie Amazonos upės 
gyvenančius indėnus, priėjo iš
vadą, kad su portugAlais grei-

YF*r—W" 'TIIHT’'" 4—Į" F

tam ke« metai jam skiriama 
10,000 priedo tinkamam gilto- 
tinda užlaikymui ir kelionės Iš* 
laidoma į provinciją, •

. Šiais metais budeliui BUkakū 
70 motų amžiaus, bet iš savo 
tarhybos jis ttėpasitraukė. If 
štai kodėl! iŠ vyriausybės jis 
negali gauti pensijos*

Dėibler buvo nutaręs pasi
traukti iš tarnybos” po to, kai 
jis nukirto GorguloVui galvą, 
jis padavė ministerijai prašy
mą, kad jį paliUosdotą, Tačiau 
jam buvo paaiškinta, kad eko
nomijos sumetimais seniems 
budeliams pensija daugiau ne-, 
bebus skiriama.

-—Jeigu taip, — pareiškė 
Deibler,
reigas eisiu ligi pat savo gyve
nimo pabaigos, kaip tai padarė 
.mano tėvas.

» » »
Šiomis dienomis Latvijoje at

sistatydino švietimo ministerfe 
A* Reninas, kuris pasižymėjo 
tautinių mažumų persekiojimu. 
Jis statydavo didžiausių kliūčių 
tautinėms mažumoms steigti 
savo mokyklas ir kitokiais bū-

» « «

Geležinkeliai Sovietų Rusijo
je randami labai blogoje padė
tyje. “Pršvda” tiėsiog Sako, 
jog kai kurių viiiiftilfkV rapor
tai apie transportacijos page
rėjimą yra niekas daugiau^ kaip 
įtik kamoflaŽas. Girdi, joki kita 
pramonės sritis nėra taip ap
leista, kaip geležinkeliai.

TUO pačiu laiku pranešama 
apie pašalinimą trijų transpor- 
tacijOs viče-komisarą. tarp ku
rių randasi ir “Bill” šatovas, 
savo laiku gyvenęs Amerikoje. 
Visas tamsportacijos aparatas 
busima pertvarkytas^ kadaAgi 
ten labai įsigalėjęs biurokratiz
mas* —

- tai aš budelio pa-

iĮ>ji.iji įiMa jįiiijąftĄiį. y h

BEVEIK LAIKAS

Gyventojų prieaugliu Japoni
ja Užima pirmą vietą tarp civi
lizuotų pasaulio tautų, šiomis 
dienomis sveikatingumo minis
terija paskelbė statistinius da
vinius, iš kurių pasirodo, kad 
pernai gyventoją prieauglis Ja
ponijoje lyginosi 1,007,868.

Gimimų skaičius pernai pa
siekė 2,182,743, O mirimų — 
1,174,875.

Ministerijos raporte pažymi
ma, jog gimimai žymiai padi
dėjo ir tuo pačįti laiku mirimai 
sumažėjo. Kas kėtuHofo minu
tės Japonijoje gimsta vienas 
kūdikis.

Tačiau įdomtr i 
dėl pasunkėjusių 
sąlygų vedybų skftįči 
mažėja? įpžl >m\ V|cly T .OTIW 
nijoje buvo 519,198, idsi m.1— 

o 1933 m. X- tik 400,« 
000.

ricdnonMiiių 
nuolat

08
» » ’ 

paskilb^ bu$®&
Mėtua ga.it**

KULTŪRA No. 4 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias Žur
nalas. Kaina tik 45 e. Gali
ma gauti Naujienose.
— ................ » iniirllrĮni .........

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jumš patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo deki.

Garsinkites “N-nose”
......* —....   ...--4' y
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Tarp Chfcagos 
Lietuvių

‘Mes tarane ir pas
tatysime paminklą 

lakūnams’, sako 
Chicago

Paminklo komitetą^ sparčiai 
žengia pirmyft prie sumany

mo realizavimo.

“Mes turime pastatyti ir pa
statysime paminklą žuvusiems 
lakūnams S. Dariui ir S. Girė
nui” — yra obalsis, kurį išrei
škė didžiuma ehieagiečių lie
tuvių ir organizacijų, prisidė
jusių prie paminklo pinigų su
kėlimo darbo.

Visuomenė beveik vienbal
siai pritaria šitam sumany
mui, kurį vykina laikinasis 
Dariaus-Girėno paminklo ko
mitetas, pirmiau Lietuvių 
Transatlantinio skridimo ko
mitetas.

majoro 
galutinas 
lietuviai 

rinkliavą 
sukėlimui,

Majoras Kelly pritaria rink
liavai.

Paskutiniame susirinkime, 
kuris įvyko antradienį, paaiš
kėjo, kad iš miesto 
Kelly gauta beveik 
užtvirtinimas, kad 
galės ruošti viešą 
Chicagoje pinigų 
ir, kad jis nuo savęs ir kiti 
aldermonai teiks tam suma
nymui visą savo paramą.

0-to, Roselando wardo de
mokratų vadas, buvęs alder- 
monas S. Govier prisiuntęs te
legramą vienam komiteto na
riui, pareiškė, kad “We mušt 
have Tag Day for Darius and 
Girėnas.’ Pritarimas sumany
mui buvo rastas ir kituose po
litiniuose rateliuose.

Organizuos kolonijų komi
tetus.

Kad tinkamai prie rinklia
vos prisirengus, komitetas grei 
tu laiku pradės organizuoti 
kolonijų komitetus, kurie rin
kliavą įvykintų. Spėjama, 
kad reikės apie 2,000 rinkėjų, 
kad visą Chicago padengti, į 
tą darbą manoma įtraukti žy
dus ir ukrainiečius, kurie ryšy 
su lakūnų nelaime, parodė 
daug užuojautos ir draugiš
kumo lietuviams.

Perspėja aukuoto jus.
Komiteto nariai toliau nori 

pareikšti visuomenei, kad a- 
gentai vaikščioją po lietuvių 
namus ir pardavinėju įvairias 
lakūnų fotografijas, tvirtinda
mi, kad pinigai eina paminklo 
fondan. Komitetas yra išleidęs 
tik vienos rųšies fotografijas, 
kurios yra su abiejų lakūnų 
autografais (parašais) ir ku
rie yra pažymėti oficialia ko
miteto antspauda, “DARIUS- 
GIRRNAS MEMORIAL

JUOZAPAS JARAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
augusto 18 d„ 1:30 vai. ryto, 
193 3 m., sulaukęs pusės amžiaus, 
gimęs Žagarės parrap., Rukuizių 
kaime. Paliko dideliame nuliū
dime 2 seseris! Lociją Gilienę ir 
Zuzaną Jokšienę, švogerį Jokią ir 
sesers vaikus, Antaną. Julioną ir 
Juozapą; brolio dukterį Stanisla
vą Jaraitę. o Lietuvoje 2 broliu, 
Mykolą ir Antaną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi grabo- 
riaus S. M. Skudo koplyčioj, 718 
West 18th St.

Laidotuvės įvyks panedėlį, aug- 
gusto 21 d.. 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Jaro gimi
nės, draugai ir pažjstąmį esatį 
nuoiitdiisi kviečiami dalyvauti) 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Seserys, Švogeris, Seserų Vaikai 

ir Giminia.
Laidotuvėse patarnauja grabo

rius S. M. Skudas, tel. Monroe ,
Laidotuvėse patarnauja gr< 

rius S. M. Skudas, tel. Moi 
3377.

FUND”. Tos fotografijos duo- 
dainos už 50 centų ar didesnę 
aukų paminklo fondui. Jas ga
lima gauti pas komiteto na

rius, “Naujienose” ir kitų 
laikraščių redakcijose. Jeigu 
pas kų nors atsilankytų pavei
kslų pardavėjas ir mėgintų 
parduoti neoficialias komite
to fotografijas, tvirtindamas, 
kad pinigai eina fondui, as
muo ar asmenys prašomi apie 
tai pranešti komitetui. —A.

Petras Girėnas, la
kūno brolis, rašo a- 
pie žuvusių sutikimą 

Lietuvoje
Nuvyko į Lietuvą, kad būti pir

mu sutikti lakūnus, bet...

Trumpą laiką prieš lakūnų S. 
Dariaus ir S. Girėno išskridimą 
iš New Yorko į Kauną, Lietu
von nuvyko Petras iGrenas. Jis 
tikėjo, kad Lietuvoje bus vie
nas pirmųjų sutikti ir pamatyti 
savo sparnuotą brolį Stasį. 
Taip, jis jį sutiko ir pamatė, bet 
ne taip kaip tikėjosi.

šiomis dienomis Petras Gi
rėnas prisiuntė laišką savo pus
seserei Z. Mykolaitienei, kuria
me jis rašo:

“Musų lakūnai buvo priimti 
labai gražiai ir su didelėmis iš
kilmėmis. Dar nė vienas ne
buvo taip priimtas! Tik musų 
broliukas Stasys negalėjo musų 
matyti... Bet ir aš negalėjau* jų 
matyti. Musų didvyrių lavonai 
buvo sudėti cementiniuose gra
buose po mažų gabalą ir buvo 
užkalti. Tai nieko negalėjau 
matyti... O aš labai norėjų pas
kutinį kartą pamatyti juos.

Tik pamanykite! Tokią ilgą 
kelionę padrė ir negalėjo tėvy
nėn nulėkti. Dėl tokios dide
lės nelaimės aš pats ko tik ne
miriau, ko tik širdis neplyšo... 
Taip man buvo gaila mielo bro
lio Stasio. Taip gražiai mudu 
persiskyrėm prie vandenyno 
Niujorke. Tada jis tarė atsi
sveikindamas : “Pasimatysim ne
trukus, brolau”. Tai ir pasi- 
matėm!... Tik negalėjome kal
bėtis vienas su kitu...

O kaip musų brangi tėvynė 
laukė jų, kaip šviesios saldės 
užtekant! Kokia didelė minia 
suvažiavo— sako, apie keturis 
šimtus tūkstančių. Gatvės buvo 
pilnos žmonių, ir pilni medžiai, 
ir ant stogų užlipę. Daug ka
riuomenės ir visa vyriausybė 
stovėdami laukė parvežamų la
kūnų. Bet musų brolelis nega
vo pamatyti tokio sutikimo... 
Visi namai iškėlė gedulo vėlitk 
vs, visų bažnyčių varpai liūd
nai skambino, mergaitės per tris 
mylias (tur būt, kilometrus.— 
P. J.) gėles barstė po lakūnų

JUOZAPAS MARTINAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu rug
pjūčio 16 d., 7:25 valandą va
karo 1933 m.. sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio parap., * Gustonių 
kaime; Amerikoj išgyveno 40 
metų. Paliko dideliame nuliudi*' , 
me moterį Domicėlę, po tėvais 
Mikolauskaitę. 2 sūnūs Petrą ir 
Juozapą, marčią Marie, 2- duk
teris — Bronislayą Simel ir žen
tą Juozapą ir Jadvygą, 2 pusbro
lius Kazimierą Čepskį ir VbdislO- . 
vą Eringį, ir gimines, o Lietuvoj) 
brolį Petrą, seserį Rozaliją Kiur- 
klienę ir gimines.

K’jias pašarvotas randasi 5733 
So. Morgan st., tel. Englevvood 

’ 6485.
Laidotuvės įvyks panedėlį. ru|- 

piučio 21 dieną, 8 vai. ryte, iŠ 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Martinai
čio giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 

? paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sanai, Dukterys, Marti, 
Žentas, Pusbroliai ir Giminia,

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, tel. Yąrds 
1138.

_ ____ ____  

kojomis,... Bet jie nieko nejau
tė... Visi žmonės verkė, laido
dami. Storai* dvi dienas buvo 
uždaryti, judėjimas suštabdy- 
tas. Visi apgailestavo tų mu'sų 
broliukų sakalėlių. Dariaus ir 
Girėno vardu pavadintos gatvės 
Kaune ir keliuose kituose mies
tuose.

Laidojant juos padėjo kapi
nių bažnyčioje. Jiems statys at
skirą gražiu koplyčią. Už mėne
sio vėl busiu Kaune, tai pasių
siu fotografijų”.

“Pipirai” ir “Pipirą’’ 
piknikas

Kass,

bėgi- 
ir se-

Rytoj “Pipirai” rengia išva
žiavimų Miliausko darže, 87 
ir Kean Avė. Piknikas bus pil
nas įvairumo, juokų dainų, 
šokių ir muzikos. Pradedant 
nuo antros valandos pp. bus 
baseball žaidimas dėl čem
pionato. Žaidimas bus tarp 
“Brighton Park Champs” ir 
“Brighton C. Y. O. section 
Champs”. Jie žais dėl čempio
nato Brighton Park ir sidab
rinės taurės baseball ir laz
dos, kurias paaukojo musų 
gerai pažįstamas laikrodinin
kas, biznierius p. A.
4216 Archer Avė.

Ketvirtų valandų bus 
mo kontestas ♦jauniems 
nieins su prizais.

Po šokių kontesto bus dainų 
kontestas. Šiam kontesto ga
lės dalyvauti visi kas tik turi 
balsų. O laimėtojams bus pui
kios dovanos. - Sauris, muzi
kas ir “Dainos” choro vedėjas, 
p. Damber muzikos mylėtojas 
ir “Dainos” choro pirminin
kas, Genovaitė šidiškiute- 
Giedraitienė, J. Kudirka, bu
vęs operos dainininkas, Peop- 
les Furniture Co. atstovas In
ternational šokimo mokytojas 
ir, galų gale, musų visų gerai 
žinoma Jieva Paulekiutė, 
Lietuvių Dienos Karalaitė, ku
ri nepersenįąi ( buvo išrinkta 
kaipo tipiška ir gražiausia 
mergaitė lietuvių tarpe.

Parbaigus {kontestams, bus 
teatras — floorshow, kuria
me vadovaus Genovaitė šidiš- 
kiutė-Giedraitienė. .Tame daly
vaus Stanislovas Molis su sa
vo grupe, Antanas Labanaus- 
----------- -—-—<—------------- -
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gCONNHl
DENTISTAI

Geras Darbas Už Žemas Kainas 
Teisus, Patikėtini Dentistai
17 METŲ PATYRIMO

232 SO. STATE ST.
OFISAI VISUR MIESTE 
W. Madison 
Street 
Sb. Halsted 

Street 
3235 W. Roosevelt

Road
Vakarais iki. 9——Nedėl.

Radio kasdien WCFL 10:30 ryto

2642 Milvvaukee
Avenue

6320 Cottage 
G rovė Avenue 
6350 N. Clark

Street 
VidUrmiesty 9-6

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

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas už 
NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pašaukite REPUBLIC 83’40 dėl eksperto patarnavimo 
. ie žemesnės kainos. Vienoj vietoj

5340 South Kedzie Avenue 
1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
ĮSTAIGA CHICAGOJE

J. F. EUDEIKIO graborių įstaiga yra geriausia, turi 
daugiausia Šermenų tod&l gali pigiau patarnauti.

’ • 1 ■ ■ ' ' J ■ . I

J. F» EUDEIKIS yn vienatinis lietuviu graborius, kuris 
turi įrengęs grabų dirbtuvę.

Puikiausios, modemiškai (rengtos fiį-s koplyčios su 
vargonais DYKAI dM Šermenų.

Nulindimo valandoje, pajaukite Šit įstrigų,

J. F. EUDEIK S
LIETUVIŲ GRABORIUS

VU YARDS 1791—17« CHICAGO, ILL.

kas ir Al. Semaitis, Be to, dai
nuos “Pipirų” Kvartetas ir 
jaunas ir gerai žinomas musiį 
dainininkas, kuris net ir tarp 
žydų yra aukštinamas, Anta
nas Giedrditis. šis vakaras, 
programas ir piknikas bus 
vedamas* to jauno energingo 
Antano Giedraičio.

Taigi matot kų galėsite ma
tyti ir girdėti. Nepamirškite 
visi kas sveikas dalyvauti, c 
jei kas neturi automobilio, 
galės iš Marųuette Park ii 
Brigliton Park su trokais nu
važiuoti į pat daržų. Taigi, 
iki pasimatymo J'Pipirų” pik
nike. Muzikantas

MUSŲ MOKYKLOS
Kaip jau buvo anksčiau pra

nešta, mokyklų taryba nutarė 
uždaryti Grane kolegiją, viena
tinę nemokamą kolegiją Chica
goje. Tačiau* tėvai privalo dėti 
visas pastangas, kad prie to ne
prileisti, nes dėliai to nukentės 
jų vaikai.

Pirmiausiai reikalinga štai kas 
daryti: tėvai privalo tuoj pa 
siusti i Crane kolegija laiška 
prašydmi, kad jų vaikas butų 
priimtas į mokyklų. Mokytojai

DR. VAITUSH
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
Jiregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus; ' Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedelio- 
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip bUvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone''Boulevard 7589 

LIETUVIS

tel. Y^rds 1829

DR. G. SERNER
OPTOMETRISTAS

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
St. 

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Lietuves Akušeres“"
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Mrs. ANELIA K. JARUSH
. Pbysical Therapy

nHSKfi] Ji Midwife 
61 (E) South Albany 

Avanaa 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar 11- 

; goninėse, duodu ma- į 
ssage, eleetrie trrat- 

, mene ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
noms patarimai do
vanai.

ųrėš ten savo žmogų, kuris 
uos laiškus priims.

Antrą laišką pasiųskitd mo- 
:yklų tarybos prezidentui, 
jausdami jo, kas daryti stf šu
nimi arba dukterimi, jei Crane 
rolegija užsidarys. Pažymėkite 
ą faktą, jog jus neturite ištek
lų leisti savo vaikų į mokamą 
rolegiją. Tame laiške pabrėž
ote taip pat, kad jus esate prie
angi Crane kolegios uždarymui, 
les tai užkirs jūsų vaikui kelių 

aukštesnį mokslų.
Dėl bandymo pakrikdyti Chi- 

jagos mokyklas pastaruoju* lai
tu prasidėjo didelis judėjimas. 
Kadangi jokios kitos priemonės 
negelbsti, tai piliečiai organi
zuoja specialius komitetus, ku
rie savo apylinkėse daro spau- 
iimą į politikierius, — alderma- 
nus ir kitus.

Tiems politikieirams aiškiai ir 
trumpai pasakoma, kad jie pri
valo panaudoti savo įtakų ir 
gelbėti mokyklas. O jeigu jie 
nedarys, tai sekamais rinkimais 
jie apgailestaus. Vadinasi, bus 
žiūrima, kad jie daugiau nebe
būtų išrinkti į atsakomingas

Lietuviai irgi panašiai turė
tų elgtis. Tik reikia, žinoma, 
veikti organizuotai, nes su pa
vieniais asmenimis niekas nesi-

^^Gj^boriai_________
TeE 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 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika- 
lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue 
"ČfficAGO/ILL. .

J. F. RADZIUS
Incorpnrated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir augščiau 

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

CHICAGO, ILL.

SIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Td. Modk,. 3377

... , ............. —......... ....

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei- 

* kale visuomet esti sąži- 
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui skyrių, 

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Tef. Lafayette 3572
J. Liulevičius

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 

Patarnauya Chicagoje 
ir apielinkėje.

Dicttr ir graži 
koplyčia; dykai. 

4092 ARCHER AV.
4—... .............   ■! '

I. J. ZOLP 
j GRABORIUS 

1646 West 46th St. 
Tek Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
TeE Cicero 3724, Koplyčia dykai

įLachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Ct., Cicero, III
Td. Ck.ro 5927

J. J. BAGDONAS
Lietuviu Graborius 

Liūdnoj Valandoj Pašaukite Mane 

2506 West 63rd St.
Td. RBPUBLIC 3100

1 '■ ........ .................................. ...

Tel. Cicero 2109 k 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

koplyčia dykai 
4830 Weat 15th St.

■iii’.v-L■«<

Lietuviai Daktarai

wuu|omuiu&

PRANEŠIMAS 
Persikėliau f erdvesnę ir patogesnę vieta 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483
...... ................................... ... iii..... .......   i............ <.

Ofiso Tel. Beuleveed 5913 
Rez, T»L Victory 2343 

DR. BE" “ 
756 W. 35thSt 

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

Ncdėldieniais pagal sutarti

Ofiso tet Lafayette 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Archer Avenue

A. K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South VJestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Įvairus Gydytojai

skaito. Jeigu lietuviai pradės
iš aldermanų reikalaut per savo f M&giJY
atstovus, kad butų sustabdytas IjK« 
mokyklų slopinimo darbas, tai 
galima tikėtis visai gerų , rezul
tatų.—L. Narmontailė.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 
Nariai. ____

DR. C. K. KLIAUGA
Dentistas

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Westem Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart Iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 4

DR. A. L. YUŠKA ’ 
2422 W. Margaettg Rd. 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

nedėliomis pagal susitarimą.

Ras. 6600 Soutlr> Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tek Canal 0257 
TYH P 7 !7AT ATflRlS
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 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

TeE Boulevard 1401

Dr. Strikol'is
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVR.

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

8

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandų# t 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So. Califomia Avė.

Telefonas Repuhlic 7868

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D. 

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

Grfio ii Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

dieniais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
T<1. BOULEVARD 9199

Ofiso ir Rez. Td.

DR. NATO

Nę ieniąis pagal sutartį.

1145 Milwaukęe Avenue 
Valandos: 12iki2ir6iki8P.M« 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
motetų ir vaikų pagal naujausias me
todas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W, ISth St., netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Ava., 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

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

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Chirurgas 

Specialistas odos ligų it venenfką ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampąs 31st Street

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
VaL: 10—-11 v. ryto, 2—-4, 7—9 v. v.

Advokatai,

K. P. G UGI S
ADVOKATAS 

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

Telefonai Central 4410-4431 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Bouhvard 1310 
Valandose nuo 6 iki 8:30 vai. kiek

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

A.A. SLAKIS
Advokatas

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Uttrn. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tai, Lafayette. 7337t

Namų Tel. Hyde Paeit 3395 \

John Kuchinskas
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St
CANAL 2552 ,

Valandos: Seredoj ir Pėtnyčioj 9 iki
Panedely, Utarninke, Ketverge i:

Subatoj 9 iki 8.

DSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4431 Sout* Mtlmi Am.
Tel. Boulevard 2800 r

Rer. 6515 So. Rocktvell St..
T«L Repabfie 9723 

’--------- t. , ...........-

LIETVVB ADVOKATAS
J

I
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RENDAI kambarys dėl vaikinų, karš* 
tu vandeniu šildomas, su visais patogu
mais. 4517 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI gro.rrnė ir drlicater- 
šen, ice cream; vieta išdirbta. 4550 So. 
Marsbfield Avė.

IŠMAINO į 5 kambarių namą lotas 
60x125; mainysiu į aludę ar į groser- 
nę, arba parduosiu visai pigiai. 
1021 W. 60. Englewood 2116.

Daug kitčkių 
namus ant

KAMBARYS rendai dėl vaikinų ar 
ženotos poros. Gali naudoti ir virtuvę. 

3326 So. Emerald Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu ant na
mo 80 akerių farmą, 30 mylių nuo 
Chicagos, (u gyvuliais ir visais pada
rais. P. Kumpik. R. 4, Plainfield, III.

PARSIDUODA groserne ir Schooi 
Supnly Storas su namu ar be namo, 
geroj apylinkėj, Maquette Parke. 2553 
West 69th St. Te!. Prospect 7045.

PARSIDUODA kampo groserne ge
roj vietoj; dailus 6 kambarių Hiatas; 
renda pigi. 6000 So. Aberdeen St.

BIZfalAVAS NAMAS ir lotas geroj 
apielinkėj pardavimui arba mainams 
ant privatiško namo. Atsišaukite adresu 
4815 Woodlawn Avė.

PARSIDUODA valgykla pigiai, arba 
priimsiu partnerį jei virėjas. 4 kamba
rių flatas užpakaly, garu šildomas. 
Renda $20.00. Miss Patsy, 903 W, 35 
St. Tel. Boulevard 2407.

PARDAVIMUI delikatesen; priežas
tis pardavimo — liga.

3316 South Union Avė.

PARDAVIMUI maža krautuvė, pi
giai,- noriu greit parduoti. Klauskite 
3603 So. Union Avė. Tel. Yards 2414

RENDAI, Pardavimui arba Mai
nams saliunas su 4 naujomis pilnai į- 
rengtomis bovvling alėjomis; gera vieta. 
Atsišaukite adresu 207—24 Avenue, 
Be!lwood, III.

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

3,457 S. Halsted St.

REIKALINGI patyrę burlap bag 
patebers. S. and S. Bag and Burlap Co. 
2028 West Lake St.

—O—

PARSIDUODA aludė; ilgas leasas, 
pigi renda, geroj vietoj; parduosiu pi
giai; priežastį patirsite vietoj; savinin
ką galima matyti nuo 10 iki 12 vai. 
ryto. 6759 So. Halsted St.

GROSERNE ir mėsinė pardavimui 
visai pigiai; su dviem šaldytuvais, le
do malina, šaldoma vitrina (sbow 
case). Joks rimtas pasiūlymas nebus 
atmestas. 3239 So. Halsted St.

KAMBARYS rendai merginai, vaiki
nui arba ženotai porai; galima naudo
ti ir virtuvę; 1-mos lubos. 4508 S. 
California Avė.

RENDAI kendžių Storas su barais 
ir visais įtaisymais. Vieta tarp 3 moky
klų — 1803 West 46th Street.

—O—

z Furnished Rooms
FRONTINIS ruimas vyrams, maudy

nė, gali ir kuknią naudoti.
3118 So. Lowe Avenue

įmOTETTOB, Ufilcago, m.

Automobiles

Kai-

St

PRANEŠIMAI

For Reni

an-

7:45 VALANDĄ

RADIO
4

Fur-

kad

kuris gana

pa-

nėr krutinę
č

na

PROBAK

AK Kl

15;

KILOCYCLES.
M E T E R S

Prisirašykite į musų (pulką 

TEL. LAPAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PFRKAM .LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

REAL ESTATE 
Biznis pamatuotas teisingumu

Adresas:
727 West

Agentas

20-to Wardo Liet. Pol. ir Paš. Kliubo 
išvažiavimas įvyks rugpjūčio 20 d.; 
pradžia 12 vai. dienos. Vieta Svilainio 
darže prie Kean Avė. į pietus nuo Ar
cher avė.

./y

(Vardas ii- pavardi)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos lakūnai su 
organizavo Lithua 
nian Aero Club of A
Pirmininku yra lakūnas Anta

nas Kiela; sekmadienį rytą 
įvyks pirmas susirinkimas

Chicagoje šiomis dienomis gi
mė nauja lietuvių organizacija 
—lakūnų klubas, kuris bus ži
nomas oficialiai, kaipo “Lith- 
uanian Aero Club of America”. 
Jo priešakyje stovės lakūnas 
Antanas Kiela, 9430 South Ho- 
man avenue.

Negalima abejoti, kad prie to 
prisidėjo Darius ir Girėnas, ku
rių žygis sukėlė lietuvių tarpe 
didžiulį susidomėjimą aviacija, 
entuziazmą ir norą, kad lietu
viai prisidėtų prie užkovojimo 
oro aeroplanais.

Klubo organizatoriai nuordė, 
jog klubo tikslas yra sujungti 
lietuvius lakūnus Amerikoje į 
vieną būrį, kad tuo jie augintų 
susidomėjimą skridimu, pagel
bėtų vienas kitam ir mokintų 
pageidaujančius—skraidyti.

Pirmas organizacijos susirin
kimas įvyks sekmadienį, rugp. 
20 d., adresu 3533 South Hal- 
sted Street. Visi suinteresuoti 
skridimu* kviečiami į organiza
ciją įstoti.

Lietuvės tarp 400 žy
nį i ausiu pasaulio 
moterų P. Parodoje
Penkios lietuvės figūruoja tarp 

pasaulio garsenybių

Penkios pagarsėjusios lietu
vės, Julia žimantienė-“žemaitė”, 
Liudvika Didžiulienė, “Lazdynų 
Pelėda-Pšibilauskienė, M. Peč- 
kauskaitė ir Apolonija Jogailai- 
tė, figūruoja tarp 400 žymiau
sių pasaulio moterų specialėj 
parodoje, kuri yra įrengta P. 
P. General Exhibits pavilione.

Pagarsėjusi savo srityj mo
teriškė Emma Schmidt turi iš
stačius! tų moterų stovylėles— 
“figurinas”—“Figūrines” paro
doje, kurią ji įrengė aukščiau 
minėtam pavilione.

“Figurinas” galima rasti šiau
riniame General Exhibits rūmų 
gale, ant antro aukšto. Penkias 
lietuves 
parinko 
cagoje,

motireškes tai parodai 
Lietuvos konsulas Chi- 
Antanas Kalvaitis.

Vis didėja skaičius 
lietuvių atvykstan
čių Chicagon iš rytų

- šeštadienis, rugp. 19, 1933
4-i išvažiavo Philadelphijon

Vakar iš Chicagos j Philadel- 
phią išvažiavo K. žadeika ir sū
nūs, H. špokas ir L. Ginkevi- 
čius. Taipgi išvažiavo būrys 
jaunų profesionalų ir studentų, 
iš .Baltimore, Boston ir kitų 
miestų.

Nors dar neteko patirti pa
vardžių ,žinoma, kad šios svai
tės pabaigai Chicagon atvažia
vo keliolika burių lietuvių iš ry 
tų, vieni traukiniais, bet dau
giausiai automobiliais. Tikima, 
sulaukti ypatingai daug svečių 
laike Darbininkų šventės.

Chicagon atvyks Lie
tuvos Banko proku 
ristas Naruševičius

Ameriką pasiekė rugp. 13 d.;
Chicagoje bus apie rugp. 15 d.

Iš New Yorko gauta žinia, 
kad netrukus, apie rug. 25 d., 
Chicagon atvyks Lietuvos Ban
ko, Kaune, prokuristas Pranas 
Naruševičius. Jis atvyko į New 
Yorką rugp. 13 d., ir žada pa
silikti iki rugsėjo 6 d.

Būdamas Amerikoje p. Naru
ševičius susipažins su šio kraš
to bankine sistema ir bankų vei
kimu.

Užtrukęs New Yorke apie de
šimt dienų svečias atvyks Chi
cagon ir, jeigu vietinės biznie
rių organizacijos norės susipa
žinti su Lietuvos bankų stoviu 
ir jų veikimu, tai p. Naruševi
čius apsiimsiąs kalbėti tuo rei
kalu.

Progress Furniture 
Co. Radio

Pasiklausius pirmo Progress 
Furniture Co. programo 
duodamo iš Progress 
niture Co.

Tie, kurie sužinojo, 
Progress Furniture Co., 
So. Halsted Street, nuo praei
to ketvirtadienio pradės leis
ti lietuviškus radio progra
mos iš stoties W. S. B. C., 
turėjo progą išgirsti daug ge
ros muzikos ir dainų. Mat čia 
nebuvo vartojami rekordai, 
bet visas pusvalandis buvo 
užpildytas su gražiom dainom 
ir muzika musų gabiausių ra
dio dainininkų ir muzikantų. 
Dainavo gerai išsilavinusių 
dainininkų Progreso . Kvarte
tas, taipgi solos dainavo pats 
programo vedėjas, Jonas Ro
manas. O prie to, daug sma
gumo davė tikra lietuviška 
muzika, bet tik geriau ištobu
linta. Tai buvo naujas akofc- 
dinistų duetas,
šauniai pagrojo keletą smagių 
lietuviškų šokių. Toliaus pro
gramo vedėjas, Jonas Roma
nas pateikė žinių kur-ką mu
sų visuomenė veikia ir pla
čiau supažindino klausytojus 
su šia lietuvių įstaiga. Taip, 
kad dėl programo gražaus tu
rinio, jis pasibaigė, rodosi, la
bai greitai ir kiekvienas klau
sytojas pageidavo, kad tie 
programai butų ilgesni. Tod^l 
lauksime kito ketvirtadienio.

visus pasiklausyti Budriko ra
dio programų sekmadieny, 
kuomet jų turėjo būti net trys. 
Kaipo vienas iš daugelio 
klausytojų, drystu pasakyti, 
kad nei vienas klausytojas 
Budriko programais neapsi
rinka.

Rytoj Budriko krautuvė vėl 
duos net tris radio prograJ 
mus: 8 vai. ryte ir 1 vai. po 
piet iš WCFL, 970 k., ir 1:30 
po piet iŠ WAAF 920 k. Kas 
ypatingo tuose prograinudsc 
bus duodama* dar neteko su
žinoti. Bet sprendžiant iš pra
eitų sekmadienių, netenka a- 
bejoti, kad rytojaus progra- 
muose bus tikrai ko pasiklau
syti. — Fridgeportietis.

Moderniškas Kotelis
r/ Savininkas CHĄS SHATTAS

Pigesnės ir tinkamesnės vie
tos apsigyventi niekur nesu- 
rasite. 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

MORTGME BAHKERS

DR-STfiS Lietuvos Dukterų mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadieny, rug- 
piučio 19 d., 7 vai. vakare Mark 
White Park svetainėje prie 29 ir Hals- 
ted St. Visos narės esate kviečiamos 
laiku susirinkti, nes bus daug svarbių 
dalykų svarstoma draugijos labui.

— A. Dudonįenė, Nut. raSt.
5332 So. Long Avė.

TU. MMI.MC z 8401

RADIO KLIUBOPROGRAMAI
(APART NEDfiLD.) 
Iš STOTIES 
w. 
1210 
247.8

Visos anglių kompanijos pakėlė 
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

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St 

\ (Jansen Stud.) 
R«. 73O W. 62nd St. 
Tel,Englewood 5840 
Į '■ . .. -
■ " . 1*
'V;V.

Chrysler ir Plymouth

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKO partnerio į keptuvę, su 
mažai pinigų, kad mokėtų karą draivyt. 

2955 So. Union Avė.

Business Chances
______ Pardavimui Bizniai_______
PARDAVIMUI dvi grocersnės ir 

mėsinės; viena krautuvė su flatu gyven
ti, kita su sandėliu (stokruimiu). Abi 
turi Šaldyttavus, ledaunes ir kannterius; 
abi puikiose apielinkėse ir daro tik 
casb biznį. Kreipkitės—2633 W. 43rd 
St., Chicago, 111. x

LA SALLE PASKIAUSIO 19311 

MODELIO SEDAN. Važiavau juo la
bai mažai, yra kaip naujas. Originališ
kas gražus pališas, nėra jokios žymės, 
sunkus tairai —kaip nauji, turite pama
tyti, kad įvertinti. Kainavo man viri 
$3,600. Man reikia cash, paaukausiu už 
tiktai $250. 1004 North Kedzie, 2nd 
flat, netoli Augusta Blvd.

CADILLAC Vėliausias 1931 Sporto 
Sedanas. Našlė paaukuos savo karą, ku
ris buvo važinėtas visai mažai ir yra 
kaip naujas. Jis hikyta sukrovimo vie
toje metus. Įrengtas su 6 dratų teki
niais. skrynia, spot light. šildytuvu, ap
saugos stiklu, syncromesh transmission. 
Daug kitokių priedų. Karas atrodo ir | 
yra kaip tą dieną, kada apleido dirbtu-' 
vę, Kaštavo $3,500.00. Bet reikia pi
nigų, ir todėl paaukojamas tik už 
$375.00. 2939 West Walton. Street. 2 
fliatas; blokas į šiaurę nuo Chicago 
Avė.

Educational 
Mokyklos

PRIVATISKOS PAMOKOS
Anglų kalbos, Aritmetikos, Matema

tikos, Abelno Mokslo, Braižinio, Higb 
Schooi ir Kolegijos Inžinerijos, taipgi 
prirengiu prie 'Valstijos egzaminų.

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

Atsmaukite nuo 9 v. ryto iki 9 v. vak.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGC 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Kęs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
>ačių kainą. Mes taipgi taisome rynas, 
“down spots” ir visokį blekės darbą.

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

Tel. Yards 3408

VICTOR; BAGDONAS 
Perkrausiome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

MILLER « CO„
166 N. Michigan Avė., 

atdara kas vakarą iki 9 vai.

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

MUZIKANTAI, patėmykite: Yra iš
ėjęs naujas lietuviškas maršas labai pa
togus koncertinoms; Galima gauti pas 
mane, gaidų ir kitokiems anie kokiems 
instrumentams. Kreipkitės adresu: > J. 
Petraitis, 2510 Węst 47th St„ Chica
go, Ill.> tel. Lafayette 7684. Koncer
tinų gaidų kaina 30c.; kitų — 20c,

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI “slicing machine” ir 

>altds svarstyklės, labai pigiai.
6955 So. Talmart' Avė.

; • * ■■ y\ j

ATIDAVIAU savo namą resyveriama; 
priverstas urnai paaukoti visus bungalo- 
vo rakandus: parlorio sėtą, miegruimio 
ir pusryčių* setus, keturius puikius kau
rus, Įtampas, vacuum valytoją', paveik
slus, įvairias vertingas re|kmenas. šie 
dalykai buvo visai neseniai pirkti. Par
duosiu su dideliu nuostoliu, jei kas pa
ims tuojau. 584JL So. Claręmont Avė. 
tuoj į rytus nuo Western Avė.

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, 9610

PARDAVIMUI naujas Remington 
registeris. Įspaudžia nuo 1c iki $5.00. 
Pigiai. Englewood 9849. 535 W. Gar- 
field Blvd. 1 lubos?

Personai 
Asmenų Ieško.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

KAMBARYS, virtuvė ir porčiai: ati
duosiu už Janitoriaus darbą 1 dieną į 
savaitę arba po kelias valandas dieno
mis; gali būti singelis arba vedęs be vai
kų. 903 West 35th St. Matykit nedė- 
lioj po 1 vai. po pietų.

—O—

TUOJ reikalingas patyręs buferis. 
Kreipkitės laišku, pažymėdami kur 
pirma dirbote ir kokį patyrimą turite. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., Box 
14.

PARSIDUODA lietuviška užeiga 
Light Lunch; gera vieta dėl alaus. 
Renda $15.00; 8 kambariai su visais 
patogumais; parduosiu pigiai, nes savi
ninkė turi kitą biznį.

6425 S. Western Avė.

Exchange—Mainai
ANT MAINYMO: 

lišsimaino lotas 52x167 ant kranto 
gražiosios Fox upės, prie State kelio 
tarp Geneva ir St. Charles, ant gero 
automobiliaus arba troko.

Tel. Canal 6155.

BARGENAS:
Rendai 3 kambariai geri daktaro ofi

sui. kampo krautuvei, saliunui ir što- 
rui, barbernei ir manieure salionui, taip
gi geri radio šapai; garo apšildymas; 
be to, flatai 4 ir 5 kambarių.

18th Street.
ten pat.

GERA PROGA
Mainysiu 2 flatų mūrinį namą ant 

bungalow Southwest apielinkėj, namas 
beveik naujas su visais įrengimais, ran
dasi Marquette Parke.

Atsišaukite
6219 S. Whipple St. 

1-mos lubos

MAINYSIU dviflatį 4 ir 5 kamba
rių medinį namą ant gero groserio af 
aludės. Namas yra puikioj vietoj Brigh- 
ton Parke; namas cemento beismentu; 
dviem karam garaŽius; ilgas ir mažas 
morgičius. Antros lubos 4012 So. Map- 
levvood Avė.

Real Estate Eor Sale
Namai-žemS Pardavimui

PARDAVIMUI 6 kambarių narna*: 
30x126 pėdas lotas; gazas, vanduo, ele
ktra; kainą $1,700; mokėjimas pagal 
sutartį; savininkas Albert Irving, 11200 
Trumbull Avė., Chicago, III.

MADOS MADOS
Pirma pirkimo naujo arba vartoto 

Automobilio širdingai kviečiame pama
tyti Vėliausios Madoj Chrysler ir Ply
mouth Automobilius, kurie turi moder- 
niškiausius ištobulinimus ir iki kolei 
kainos labai nužemintos, kaip taiCHRY- 
SLERIS $745.00 R. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $443 F. O. B. Taigi 
nepraleiskite geros progos pamatykite 
naujus CHRYSLER.. įr PLYMOUTH 
automobilius pas T^dngiausią Aujp- 
mobilių (staigą

Balzekas Motor Sales
4038 ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayttte 2082 
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

.... . n . ......... . n m ii..............

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 114 augščio medi
nis namas; 2 pagyvenimai, cementuo
tas beismentas, maža skola; arba mai
nysiu- ant fanuos, Illinois ar Indiana 
valstijoj, arba ant $2,000 vertės morgi- 
čiaus ar gerų lotų. 6602 So. Fair- 
field Avė. 2 lubos.

MAINYSIU dvi flatį 4 ir 5 kamba
rių medinį namą ant mažo namelio ar 
be skolos rezidencijos lotą. Namelis ar 
lotas turi, būti Brighton ar Marquette 
Parko apielinkėje. Namas randasi pui
kioj vietoj. Brighton Parke. Cementuo
tas beismantas, dviejų karų garadžius. 
nedidelis ilgas ir lengvai mokamas mor
gičius. 4012 S. Maplewood Avė. 2 lub.

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

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

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

PARDUODA ir maino visokius 
namus, lotus farmas it bizniui visur.

PASITEIRAVIMAS jums nieko 
nekainuos, kreipkitės . asmeniškai ar 
laiškais sekančiai.

Joseph Yushkewitz
3647 Archer A veu> ■,. Chicago, III.

PARDUOSIU arba mainysiu lotą 
ir automobilį ant geros aludės arba ant 
gazolino stoties.• Jeigu reikės, pridėsiu 
ir cash. Lotas randasi Norwood Park. 
Autas — Studebakeris 31 metų, keturių 
durų, sedanas, free wheeling. Atsišauki
te į Naujienas.

DIDELI BARGENAI:
. Buvo laikai, kada pinigai buvo sau

gus bągjce ar bakse. Bet dabar bus sau
gus, jeigu £ynsta pirksi namus ar far- 
mas, nes doleris kęįnta, viskas brangsta, 
o po kelių mėnesių pamatysite, koks bus 
didelis skirtumas kainoms. Taigi nau
dokitės proga. Mes dar turime kelis . 
bargenus 2 flatų ant Bridgeporto; tik 
$1.200. Bungalow. 6551 S. Mapletvood 
—$4,800, tik $800 įmokėti, likusius 
ant 10 metų. 3 flatai ant _87th ir Black- 
stone — tik $7,000. 
bargenų. Taipgi mainom 
farmų ir farmas ant namų, inšiurinatn 
namus ir namų rakandus geriausiose 
kompanijose; padarome legalius popie
rius, Notary Public.

STANLEY SHIMKUS 
809 W. 35th Street 

Tel. Yards 4329-4330

a t rak ei j a, žino-

šiandien žada išvažiuoti rytie
čiai G. Katilius ir S. Gudas; 
išvažiavo būrys jaunų profe
sionalų

skaičius netik, 
bet priešingai,

■ ■1 1 ' 1 i

Sekmadienio radio

Nors buvo manoma, kad pra
ėjus Lietuvių Dienai rytiečių 
lankymasis Chicagoje apsistos ir 
teatsilankys vienas, kitas, pa
sirodo, kad jų 
kad nemažėja, 
didėja.

Svarbiausioji
ma, yra Pasaulinė Paroda, kuri 
paskutiniu laiku susilaukė di
dėjančio skaičiaus lankytojų iš 
tolimesnių valstijų.

šiomis dienomis Chicagoje 
viešėjo G. Katilius iŠ Kearny, N. 
J. ir S. Gudas, Baltimore, Md„ 
Jie buvo apsistoję paa F. 
Gudą, 4601 South RockweU St. 
žadėjo kaip šiandie apleisti Chi- 
cagą. Prie progos jie buvo at
silankę “Naujienų” piknike, ku
ris jvyko sekmadienį, “Birutės’* 
darže*

Dar prieš praeitą sekmadie
nį Muzikos Mylėtojas ragino

2729 — šia suknelę greit galėsite 
siūti ir ji jums kainuos labai mažai. 
Tinka nors ir iš pigiausios materijos. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip
gi 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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

Naujienų Pattem Dept., 1789 Ho 
Halsted St., Chicago. I1L

CLASSIFIEDADS
Automobiles

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
skutimna

■

namie

NAUJIENOS Pattern Dspt 
1780 S. Halsted St, Chicago.

- čia Įdedu 15 centų ir prsiau 
atsiųsti man pavyzdi No. 
Mieros ..

(Arimas)

----- + ??»»•■ ««

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

P. WALTERAITIS, 
Telefonas Latayetite 1829

,, ..................... IĮ, n.....  ......... ..........

BUICK 1931 MODELIO DE LUXE 
SEDAN. Man reikia cash, ir todėl pru 
verstas esmi paaukoti mano beveik nau

ją karą. Beveik visai jo nevartojau, yra 
kaip naujas. Turi šeštus dratlnius raitus, 
gerus tatrus. Karas yra tokiame pat sto- 

; vyje, kaip dieną kuomet išėjo iš dirbtu
vės. Paaukosiu už tiktai $275. 4832 
Nortb Winchester Av<.» 2nd flat.

... .............. ....................  11^,^111 i mm ........... .. ■■■■m

JORDAN. Tikras Paskiausias 1932 
De Luxe Sedan. Visai kaip naujas it 
puikus kaip tą dieną kuomet jį nupir
kau, Tai yra geriausia ir ekonomiškiau
sia karas kurį kadi: '.nors turėjau. Ge- 
riausis užbaigimas ir tąirąį. Priimsiu 

-A J.Nbrth Sacramcnto 
Blvd, 3rd JUi.

'.i

NORIU APSIVESTI, esu 24 m. 
amžiaus mergina, graži. Ir turiu biznį. 
Vaikinas turi būt pasiturintis Ir blai
vas. Prisiųsk savo oaveikslą su adresu 
ir pranešimu Riek metų. Gausi atsaky
mą. Adresas:
Naujienos, 1739 So. Halsted St.» Box 
13.

cago, llh

..........         i -—■■■.
. PAIEšKAU brolių Juozo ir Domi- 
nioko Shurkų; pirmiau gyveno Antei- 
nia. Conn.. vaisūjoj. Iš Lietuvos paei-

, ii Šiaulių apskričio, Papilės parapi
jos, Sidiškių kaimo.. Malonėkite atsi-/ 
šaukti ar žinantys apie juos pranešti, 
Leona$ t|Shurkus, 3418 W. 59 Pf., ChG

:-L' t/

pasaulini: paroda lankys
DAUG LIETUVIU IŠ KITU MESTUS

Per visą vasaros laiką lietuviai iš kitų miestų 
atvažiuos Chicagon 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 — Jums tai kainuos 
labai mažai 
Pašaukite

CANAL 8500

K S,’




